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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 29 DE JULHO DE 2008. ------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e dez 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 Marília Oliveira Inácio Henriques, pelo Grupo do PSD, os Srs. 
Vereadores António José Costa da Cruz e Jorge Cordeiro Baptista, 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 o Sr. Vereador Marco Leal será substituído na presente 
reunião pela Sra. Vereadora Marília Henriques, o Sr. Vereador António José Matos pelo Sr. 
Vereador António Cruz e a Sra. Vereadora Ana Ferreira pelo Sr. Vereador Jorge Baptista.---------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Conceição Maurício questionando se houve alteração dos protocolos 
assinados com as Juntas de Freguesia no início do mandato, que previam a compensação com 
transferência trimestrais por delegações de competências. ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu não haver nenhuma alteração aos protocolos celebrados com as 
Juntas de Freguesia no início do mandato. Estes protocolos correspondem a algumas 
delegações de atribuições municipais nas Juntas com contrapartidas financeiras, fixadas com 
critérios aprovadas pela Câmara e Assembleia Municipal. Não houve nenhuma denúncia das 
Juntas e têm sido efectuados os pagamentos trimestrais. A única alteração diz respeito à Junta 
de Freguesia de Vila Nova da Rainha em que foi aumentado o número de funcionários devido ao 
aumento da população com a ocupação do Bairro Socasa. ------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Joaquim Marques Oliveira referindo ter recebido um ofício da Câmara no 
sentido de informar que foi feita uma queixa na Inspecção-geral da Administração Local – IGAL, 
pela Sra. Conceição Maurício, sobre os protocolos para construção de pisos sintéticos. Lamenta 
que hajam pessoas a trabalhar no sentido de melhorar as condições de vida dos jovens, com o 
melhoramento das condições para a prática do desporto e hajam outras pessoas que têm o 
desplante de andar a fazer queixa. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que a Câmara recebeu um ofício do IGAL a informar que foram 
levantadas questões pela Deputada Municipal Sra. Conceição Maurício, nomeadamente a 
legalidade da atribuição do subsídio, para construção de relvados sintéticos, à União Desporto e 
Recreio de Vila Nova da Rainha, ao Aveiras de Cima Sport Clube e à União Cultural e 
Desportiva Vilanovense e para conclusão do pavilhão polidesportivo da Casa do Povo de 
Manique do Intendente. Nos termos da legislação em vigor a Câmara dispõe de 20 dias para 
responder ao IGAL, sobre as deliberações tomadas pela Câmara e Assembleia Municipais, 
baseadas em dois pareceres. A Câmara já tinha efectuado operações semelhantes, aquando da 
atribuição de subsídios à Casa do Povo de Manique do Intendente, ao Centro de Dia de Vale do 
Paraíso e ao Centro Social e Paroquial de Alcoentre para os Centros de Dia e ao Aveiras de 
Cima Sport Clube e ao Grupo Desportivo de Azambuja. A Câmara está consciente de que os 
procedimentos foram os correctos mas esta intervenção do IGAL irá provocar atrasos nos 
processos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Conceição Maurício respondendo que a sua comunicação ao IGAL prende-se 
com o esclarecimento de dúvidas, que tinham sido expostas à Câmara em sessão da 
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Assembleia Municipal. Acrescentou que se o processo está dentro da legalidade ninguém deverá 
ter nada a temer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre pretendendo saber o ponto de situação das 
negociações sobre as compensações pela deslocalização do aeroporto.-------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas distribuiu informação do Ministério da Agricultura do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, Reunião do Conselho para a Fitossanidade Florestal, 
ocorrida no dia 22 de Julho de 2008, acerca do nemátodo da madeira do pinheiro.------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz questionando o ponto de situação da recuperação 
da igreja, dos esgotos, da etar e da estrada entre Arrifana e a Moita do Lobo, tudo em Manique 
do Intendente. Pretende saber também a veracidade da notícia publicada no jornal Correio da 
Manhã, “A Câmara Municipal de Azambuja decidiu atribuir um subsídio de 109 mil euros a várias 
instituições de solidariedade vocacionadas para o apoio a mães solteiras, crianças com 
deficiências e idosos”. Questionou o porquê dos utentes do telefone e internet terem que pagar 
duas Taxas de Direitos de Passagem se apenas utilizam uma linha. Informou ainda que em 
Manique do Intendente, os serviços de água da Câmara, arrombaram a porta de um contador, 
retiraram o velho que funcionava e colocaram um novo que não funciona.------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador Jorge Baptista que sobre o encerramento da rua Carlos Ribeiro, em 
Vila Nova da Rainha, informou que na qualidade de morador nunca foi informado pela Câmara 
da resolução do problema; questionou o ponto de situação dos aterros residuais de inertes e 
não perigosos e da Expo-Rainha.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os assuntos de Manique do Intendente, o Sr. Presidente anunciou que a consolidação 
da fachada do Palácio Pina Manique é uma das questões firmes do programa de 
compensações. Os esgotos de Manique do Intendente serão a obra prioritária quando a Câmara 
fizer a concessão do sistema de água em baixa, este processo encontra-se na fase de análise 
das reclamações dos concorrentes às notificações do relatório da Comissão de Apreciação de 
Propostas. A Câmara terá uma reunião com a AdO onde pretende resolver uma série de 
problemas incluindo a etar de Manique. Já foram feitos a medição e o levantamento da estrada 
Arrifana/ Moita do Lobo, seguindo-se a definição de estratégia com vista à sua recuperação. A 
notícia do Correio da Manhã foca uma deliberação de Câmara para atribuição anual de subsídio 
às IPSS´s do Concelho: Centros Sociais e Paroquiais de Azambuja, Aveiras de Baixo, Aveiras 
de Cima e Alcoentre, Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, Cerci, Casa Mãe, Centro de Dia 
de Vale do Paraíso e Casa do Povo de Manique do Intendente. Sobre as duas Taxas de Direitos 
de Passagem concordou com o Sr. Vereador e informou que irá oficiar as operadoras no sentido 
de solicitar a correcção da situação. Tomou nota e irá averiguar o arrombamento do contador da 
água. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As propostas sobre os aterros foram retiradas na Assembleia Municipal, para que haja um 
esclarecimento acerca de toda a situação e depois serão levadas novamente à Assembleia. 
Sobre a Expo-Rainha tem intenção de continuar a apoiar o evento e terá reuniões preparatórias 
com os responsáveis pela organização.-------------------------------------------------------------------------- 
--- O processo de negociações tem sido demoroso e longo, foram dados passos significativos 
mas falta encerrar a questão de como fazer a afectação dos Municípios a fundos comunitários e 
como se compatibiliza com os regulamentos específicos dos diversos programas operacionais. 
Este trabalho foi encomendado ao gabinete do Professor Augusto Mateus, estando numa fase 
de conclusão. A generalidade dos projectos apresentados foram aprovados e já são do 
conhecimento público por iniciativa do Governo. Há ao nível do pacote de negociações três tipos 
de investimento: directo do Orçamento Geral do Estado, privado e comunitário. A generalidade 
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dos projectos é para serem executados entre 2008 e 2017, sendo que nenhum projecto pode 
ser iniciado depois de 2015. Os projectos financiados pelo Estado terão as respectivas verbas 
inscritas no Orçamento Geral do Estado ou serão celebrados contratos-programa com as 
Câmaras Municipais com financiamento integral do Estado. Os projectos financiados por 
privados, existe um projecto destinado ao Município de Azambuja, o Centro de Investigação 
Científica da Fundação Champalimaud. Os projectos financiados por Fundos Comunitários, para 
o Município de Azambuja serão: a regeneração urbana do eixo de Azambuja e de Aveiras de 
Cima, a recuperação e valorização da zona ribeirinha do Tejo (projecto conjunto das Câmaras 
de Santarém, Cartaxo, Azambuja e Alenquer) e a recuperação do Castro de Vila Nova de São 
Pedro e do Mosteiro das Virtudes. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Existem duas situações em aberto, que dizem respeito à articulação das verbas do QREN 
com os respectivos Regulamentos processuais e à articulação do modelo organizativo, irá ser 
criada uma Comissão de Acompanhamento com representantes dos Municípios e do Governo.-- 
--- Manifestou abertura em fazer uma sessão privada com os Srs. Vereadores, uma vez que foi 
pedido a todos os intervenientes que até à aprovação em Conselho de Ministros não haja 
divulgação dos projectos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que têm estado a decorrer negociações com o Ministério da Educação para a 
transferência de atribuições das escolas do 2 e 3 ciclos para o Município. Este princípio foi 
aprovado pela ANMP e saiu (ontem) legislação específica sobre esta matéria. Têm havido 
reuniões parcelares com a ANMP e houve uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da 
Educação onde foram manifestadas angústias, preocupações, interrogações e por isso 
considera que todo o processo não será pacífico. A concretizar-se nunca será antes de Janeiro 
de 2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre manifestando disponibilidade para estar presente na 
reunião privada, apesar de haver vozes (Ministro e alguns Autarcas) a abrir algumas excepções. 
Recordou que quando foi noticiado o despedimento colectivo da Opel, deixou um apelo e alerta, 
que mereceu a concordância do Sr. Presidente, que tinha que ver com a natureza dos terrenos, 
que estão especificamente voltados para a actividade industrial, alienados pela Opel, o promotor 
que fez a aquisição anunciou publicamente algumas das pretensões para gestão do espaço, 
nomeadamente a implantação de uma grande infra-estrutura logística. Questionou se tal 
actividade é compatível com a natureza dos terrenos, consagrada no PDM. --------------------------- 
--- Sobre o relacionamento do Município com a Águas do Oeste – AdO, referiu nunca ter sido 
uma relação saudável, pois existem problemas constantes, tal como a etar de Alcoentre (que 
apesar de concluída não se encontra em funcionamento) e o emissário de Espinheira (que 
despoletou uma guerra da Junta de Freguesia de Alcoentre). ---------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que no PDM há uma vastíssima zona, entre Azambuja e Vila 
Nova da Rainha e entre Aveiras de Cima e Alcoentre, de terrenos industriais onde apenas se 
podem implantar actividades industriais ou afins, entre as quais a actividade logística. 
Manifestou agrado na diversificação da actividade industrial, mas pelas características próprias 
de localização e vias de comunicação o Concelho de Azambuja é privilegiado na indústria 
logística. Não consentindo a instalação deste tipo de indústria corre-se o risco dos terrenos 
ficarem desocupados. Tem-se verificado uma maior deslocalização das empresas industriais, 
para países da Europa de Leste e Ásia onde as condições de produção são mais lucrativas. As 
possíveis diversificações prendem-se com, o já anunciado, Centro de Investigação Científica da 
Fundação Champalimaud, com dois projectos de índole turística e, em termos das 
compensações, a instalação de um pólo tecnológico, na área das comunicações, entre Ota e 
Aveiras de Cima. Já deu entrada na Câmara o projecto de arquitectura para os terrenos da 
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Opel, é totalmente compatível com o PDM e será taxado de forma benéfica para as contas 
municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A relação entre a Câmara e a AdO não tem sido nada fácil e haverá uma reunião (amanhã) 
decisiva, podendo depois compilar um dossier para que a Câmara possa tomar uma decisão 
relativamente a este assunto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre lamentou a inversão da posição inicial da Câmara e 
manifestou curiosidade pela análise dos serviços, sobre a compatibilidade do projecto em causa 
com o PDM. Os instrumentos de planeamento territorial prevêem uma grande componente 
logística para o Município de Azambuja mas a Câmara não será obrigada a contemporizar com 
esta situação, apesar de reconhecer na Câmara todo o interesse em receber as taxas 
urbanísticas que podem equilibrar as contas do Município, considera que toda esta situação é 
prejudicial e faz com que o Município fique amarrado a uma estrutura de apoio, que não cria 
crescimento sustentável para o concelho. ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu, numa perspectiva legal e regulamentar, que teria que deitar 
abaixo quase tudo o que existe entre Azambuja e Vila Nova da Rainha. E numa perspectiva de 
solidariedade nacional, manifestou contentamento com a instalação de uma grande unidade 
industrial em Évora, mas se a mesma empresa quiser instalar-se em Azambuja, existem 
imensos terrenos e irão haver mais depois de concluído o PROT. Se o Município está, nos 
instrumentos de planeamento do território, definido como uma plataforma logística, não pode 
deixar passar as oportunidades, não só por uma questão de taxas mas também pela criação de 
postos de trabalho, apesar de comungar com algumas manifestações no sentido da 
diversificação da indústria no Município de Azambuja. ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------  
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 18 de Março de 2008 foi aprovada por maioria, 
com quatro votos a favor e três abstenções (Sr. Presidente e Sra. Vereadora Marília Henriques, 
PS, e Sr. Vereador Jorge Baptista, 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 01 de Abril de 2008 foi aprovada por maioria, 
com quatro votos a favor e três abstenções (Sra. Vereadora Marília Henriques, PS, Srs. 
Vereadores António José Cruz e Jorge Baptista, PSD). 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 – Atribuição de Apoios Financeiros:----------------------------------------------------------------  

1.1. Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha – Proposta nº 55 / P / 2008 ---------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja, deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias, ao abrigo do art. 64, nº 6, alínea b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha efectuou um conjunto de Obras de Reparação/ 
Beneficiações, conforme consta no seu ofício nº 129/08 de 08/05/15. ------------------------------------ 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara delibere atribuir à Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, um apoio 
financeiro no valor de 14.706,69€ (catorze mil setecentos e seis euros e sessenta e nove 
cêntimos), para fazer face às referidas despesas.” ------------------------------------------------------------ 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que tem sido prática da Câmara, compensar as Juntas de 
Freguesia relativamente à realização de obras da competência da Câmara, na sua maioria 
previamente combinadas. Existiam diversos processos deste género na Câmara, pelo que 
pretende acabar com estas situações, neste caso atribuindo apoio financeiro à Junta de 
Freguesia de Vila Nova da Rainha, no valor de 14.706,69€ por pinturas diversas na escola EB1 e 
JI, equipamento informático e de apoio ao funcionamento da escola e do JI, pinturas e 
reparações em diversos locais, reperfilamento e colocação de manilhas em linhas de água e 
reconstrução de aquedutos e aquisição de material e equipamento para reparação de cabines de 
espera de transportes públicos. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo ser curioso que o pedido, cujo ofício é de 15 
de Maio, só deu entrada nos serviços da Câmara no dia 21 de Julho.------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que o ofício foi entregue em mão pelo Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia, numa reunião, tendo ficado para análise, só depois de se ter verificado que estava 
conforme, deu-se entrada ao ofício, daí a discrepância de datas.------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz sugeriu que a proposta seja retirada, uma vez que 
existem aspectos duvidosos, como por exemplo, a existência de factura referente a cedência de 
um portão a uma pessoa carenciada, o que não se enquadra no pedido apresentado. --------------  
--- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha esclareceu que o portão foi 
posto aquando do primeiro assalto, de que a pessoa foi alvo. ----------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Cruz questionou se as facturas já estão pagas. ----------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que, mesmo na situação das facturas já estarem pagas, a Junta 
tem direito a ser ressarcida. -----------------------------------------------------------------------------------------        
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 55 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU), uma abstenção (Ver. Jorge Baptista do Grupo PSD) e 
um voto contra (Ver. António Cruz do Grupo do PSD). -------------------------------------------------------  

1.2. Junta de Freguesia de Vale do Paraíso – Proposta nº 56 / P / 2008 ---------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja, deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias, ao abrigo do art. 64, nº 6, alínea b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Junta de Freguesia de Vale do Paraíso efectuou um conjunto de Obras de Reparação/ 
Beneficiações, conforme consta no seu ofício nº 120/08 de 08/07/21. ------------------------------------ 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara delibere atribuir à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, um apoio financeiro 
no valor de 21.639,17€ (vinte e um mil seiscentos e trinta e nove euros e dezassete cêntimos), 
para fazer face às referidas despesas.” -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que neste caso o apoio financeiro, no valor de 21.639,17€, 
destina-se à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso por construção de uma garagem no edifício 
anexo à Casa Colombo, alteração eléctrica e instalação de ar condicionado no JI e construção 
de calçadas em várias ruas e largos da freguesia.------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Cruz referiu ter informação de que o ar condicionado no JI já foi 
instalado em 2005, pelo que já deverá estar pago. ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que a instalação de ar condicionado não consta do protocolo de 
delegação de competências e se efectivamente foi colocado o ar condicionado no JI devido às 
complicações climatéricas do mesmo, a Câmara irá ressarcir, depois de três anos, a Junta 
dessa despesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre manifestando preocupação pelo uso recorrente por 
parte do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso do argumento de asfixia 
financeira da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 56 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e dois votos contra (Grupo do PSD).-------------------------- 

1.3. Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo – Proposta nº 57 / P / 2008 -------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja, deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias, ao abrigo do art. 64, nº 6, alínea b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo efectuou um conjunto de Obras de Reparação/ 
Beneficiações e Aquisição de Equipamento, conforme consta no seu ofício nº 32/08 de 08/07/21. 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara delibere atribuir à Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, um apoio financeiro 
no valor de 22.287,98€ (vinte e dois mil duzentos e oitenta e sete euros e noventa e oito 
cêntimos), para fazer face às referidas despesas.” ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio financeiro no valor 
de 22.287,78€, à Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo para comparticipação em 50% na 
viatura de 9 noves lugares (adquirida da efectuar serviço social na freguesia), instalação de ar 
condicionado na escola das Virtudes, pintura de espaços públicos, materiais de construção do 
armazém e lavadouros e gradeamentos de protecção para as Virtudes.--------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz referindo que, esta é a proposta melhor elaborada 
mas tem algumas dúvidas relativamente ao pagamento de 50% da carrinha de 9 lugares, uma 
vez que a Câmara pagou a todas as Juntas uma carrinha de caixa aberta e só a esta pretende 
pagar 50% de nova viatura. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a atribuição de uma carrinha a todas as Juntas foi uma 
situação ocorrida há 8 anos, agora houve necessidade de aquisição de uma carrinha que estará 
ao serviço da Junta mas fará serviço de apoio ao Centro Social e Paroquial.--------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Cruz acrescentou que todas as Juntas de Freguesia 
desempenham funções no âmbito da acção social, por isso todas as Juntas deveriam ser 
tratadas de igual modo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente solicitou a correcção do valor constante na Proposta para 22.287,98€. -------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 57 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e dois votos contra (Grupo do PSD).-------------------------- 

1.4. União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha – Proposta nº 58 / P / 2008  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que é da 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 Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ------ 
--- Considerando o trabalho meritório que a União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha 
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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- a atribuição a título extraordinário de apoio financeiro no valor de 10.000,00€ (dez mil euros) 
destinado a participar nas inscrições de atletas nas diversas modalidades desportivas, que a 
Colectividade pratica, bem como a apoiar as despesas de aquisição dos equipamentos.” ----------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta é recorrente, pois esta é a única equipa de 
futebol sénior federada e por isso propõe-se a atribuição de apoio financeiro extraordinário à 
União Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha, no valor de 10.000€, dos quais 5.000€ 
destinam-se à aquisição de material (discriminado em factura anexa à proposta) e os outros 
5.000€ à inscrição de atletas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Jorge Baptista questionando o valor das inscrições de atletas, uma 
vez que são os pais que pagam as inscrições dos atletas de taekwondo e nas outras 
modalidades há falta de informação. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha respondendo que 
10.000€ não darão para pagar metade das despesas de inscrição, disponibilizando-se a 
apresentar os recibos da Federação Portuguesa de Futebol. ----------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 58 / P / 2008 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 

1.5. A.C.I.S.M.A. – Proposta nº 59 / P / 2008-----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Feira de Maio, desde a edição de 2005, passou a integrar as vertentes de Exposição de 
Actividades Económicas do Concelho e Exposição de Artesanato e Artes Tradicionais; ------------- 
--- que tais Exposições constituem uma forma de promoção dos comerciantes e industriais do 
Concelho, bem como das artes artesanais;---------------------------------------------------------------------- 
--- que tal iniciativa foi efectuada em parceria com a A.C.I.S.M.A., que desenvolveu todo o 
projecto da Exposição das Actividades Económicas e se encarregou dos contactos referentes ao 
aluguer dos pavilhões para o ano 2007;-------------------------------------------------------------------------- 
--- O ofício da A.C.I.S.M.A. de 21 de Julho de 2008 e respectivos anexos.------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição à Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Município de Azambuja de 
um subsídio de 44.044,00€ (quarenta e quatro mil e quarenta e quatro euros) para pagamento 
da montagem dos Pavilhões de Actividades Económicas e de Artesanato e Artes Tradicionais da 
Feira de Maio de 2007, de acordo com a alínea a) do nº 4 do art. 64 da L.A.L.”------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, vicissitudes várias fizeram com o processo para montagem 
dos pavilhões de actividades económicas e de artesanato e artes tradicionais da Feira de Maio 
de 2007 só agora fosse concluído. Desde 2005 são protocolados com a ACISMA a 
responsabilidade dos processos de montagem e aluguer dos pavilhões, sendo depois a verba 
transferida pela Câmara Municipal, por isso propõe-se a atribuição de 44.044€ à ACISMA 
referentes à montagem dos dois pavilhões para a Feira de Maio de 2007. ------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando o valor da proposta inicial, ou seja, o 
valor de adjudicação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Daniel Claro respondendo que nunca foi ajustado um valor base, uma vez que 
de ano para ano variam as condições apresentadas pelas empresas. A ACISMA dá 
permanentemente conhecimento à Comissão da Feira das condições pedidas e das condições 
oferecidas para montagem dos pavilhões. O valor base da adjudicação é o valor do orçamento. 
A adjudicação é feita por valores por m² e por pavilhão, ou seja, o orçamento foi pedido para um 
pavilhão com 50m de comprimento e 20m de largura e outro com 45m de comprimento e 20m 
de largura, tendo vindo a revelar-se necessário, em funções das inscrições existentes, o 
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aumento do tamanho de um dos pavilhões para 55m de comprimento. No entendimento da 
empresa, cada espaço com 3m X 3m é um stand mas para a ACISMA um stand pode ter 9m X 
3m, com isso considera que o material que existiria no meio (divisórias) não deve ser pago. No 
final da montagem, a ACISMA contabiliza o material efectivamente montado e a empresa 
contabiliza os espaços (3m X 3m) montados. Esta discrepância coloca-se todos os anos, tendo 
sido acentuado em 2007 pelo aumento de stands. Existem também facturas de trabalhos a mais 
que a ACISMA não aceitou. Depois de concluída toda esta negociação, houve outra vicissitude, 
em que a sede da ACISMA foi alvo de assalto, que como não foi possível roubarem quase nada, 
decidiram espalhar o conteúdo de todas as pastas no chão, pelo que foi necessário ordenar todo 
o processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 59 / P / 2008 aprovada por unanimidade. ----------- 

1.6. Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo – Proposta nº 18 / VP / 2008 --  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que é atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social e cultural das 
populações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64 da Lei das Autarquias Locais, é da 
competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, que promovam no Município fins de interesse público; ---------------------------------------  
--- o pedido apresentado pelo Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo. ------------------------  
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 11.850,00€ (mais IVA à taxa 
de 20%) para apoiar a construção de novas instalações sanitárias de apoio aos Idosos, no 
Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo.” --------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio financeiro no 
valor de 11.850€ ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo para construção de novas 
instalações sanitárias de apoio a idosos.------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 18 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 

1.7. IPSS (Protocolo) – Correcção – Proposta nº 19 / VP / 2008 --------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que foi aprovada, no passado dia 15 de Julho, a Proposta nº 17/VP/2008, a qual atribuiu um 
subsídio às IPSS´s do Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nessa mesma proposta, por lapso, foi referido que a Associação do Centro de Dia para a 
Terceira Idade “N. S. Paraíso” teria que receber 4.900,00€ referentes a 96 utentes;------------------ 
--- que na realidade, a Associação tem apenas 44 utentes. ------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que seja rectificado o valor a receber pela referida Associação, passando o mesmo a ser de 
3.600€.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a rectificação do valor a 
atribuir às IPSS´s. Neste caso diz respeito ao Centro de Dia para a Terceira Idade de Vale do 
Paraíso, que na proposta inicial tinha referenciado 96 utentes mas que na verdade, tem apenas 
44 utentes, sendo o valor do apoio financeiro de 3.600€. ---------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / VP / 2008 aprovada por unanimidade. --------- 
2. Informações--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1. Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas ---------------------------- 
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--- “Nemátodo da madeira do pinheiro – Reunião do Conselho para a Fitossanidade Florestal (22 
de Julho de 2008)”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião.  
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 


