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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 02 DE JUNHO DE 2009. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. 
Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de Sousa, José 
Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. 
Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da Cruz, 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 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José da Tertúlia Touros e Fados manifestando o seu desagrado pelo facto de, 
em nome da tertúlia terem pedido três caixas de sardinhas e só lhe serem entregues duas 
caixas, interroga se o mesmo aconteceu com os outros pedidos. Assegura que as tertúlias têm 
um papel muito importante na Feira de Maio. -------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Luís Santos solicitando a reparação da tampa de esgoto na Rua dos 
Campinos, em frente ao seu estabelecimento comercial. Solicita, também, esclarecimento sobre 
o direito de cobrança da taxa de saneamento cobrada na sua residência em Casais da Lagoa.---   
--- Interveio a Sr. Deolinda pedindo uma resposta ao abaixo-assinado que entregou na autarquia. 
--- O Sr. Presidente esclarece: -------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a distribuição de sardinhas na Feira de Maio é feita de uma forma ponderada pelos 
diversos intervenientes na mesma. Constatou-se, este ano, que houve falsificação de senhas, 
pelo que se verificou a necessidade de reabastecer o posto de entrega. Todas as situações de 
carência foram prontamente resolvidas. Confirma que, por se ter verificado, imensos 
desperdícios a autarquia vai continuar a racionalizar a entrega de sardinhas. --------------------------  
--- que a câmara tomou conhecimento e verificará a tampa de esgoto a que o Sr. Luís Santos se 
refere.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a CMA está a tratar com a Câmara Municipal do Cartaxo a questão do direito de 
cobrança de taxa de saneamento, uma vez que o local é fronteira entre dois concelhos..-----------  
--- em relação ao abaixo assinado o Sr. Presidente confirma que vai certificar-se sobre o 
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente reconheceu o êxito da Feira de Maio de 2009. Agradeceu a todos os 
intervenientes, funcionários do município e todos os agentes exteriores que contribuem para que 
o evento seja um êxito. Manifestou o seu desejo de que a Feira de Maio de 2010 seja ainda 
melhor que a de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre manifestando a sua preocupação em relação ao 
Pavilhão das Actividades Económicas do Concelho, considera que a sua apresentação expõe a 
escassez das actividades económicas do concelho. ---------------------------------------------------------- 
--- Questionou a Câmara sobre a questão da verba que o município supostamente irá receber 
por conta do processo OPEL.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos felicitando a Câmara pelo êxito da Feira de 
Maio. Revelando que na sua opinião o grande “tesouro” da Feira de Maio é a particularidade de 
motivar em todos os participante a boa disposição. ----------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz advertindo para infiltrações, no Jardim-de-infância 
de Manique do Intendente, que podem por em perigo os profissionais e crianças. -------------------- 
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--- Manifesta o seu interesse em saber o que se passa com a verba destinada ao município na 
sequência do processo da OPEL.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informa que o Pavilhão das Actividades Económicas do concelho é uma 
parceria com a ACISMA, tem como sentido orientador dar ao pequeno comerciante e industrial a 
possibilidade de expor os seus produtos. Não é um espaço onde estejam representados os 
maiores agentes empresariais do concelho. -------------------------------------------------------------------- 
--- Comunicou que a Câmara recebeu um ofício, da Secretaria de Estado dos Assuntos Ficais 
sobre, a verba a entregar à autarquia na sequencia do processo OPEL, não foi possível, devido 
à escassez de tempo, analisar o mesmo de uma forma ponderada, assim que tiver concluído a 
comunicação, documentará o colectivo. Confirmou que o dinheiro ainda não tinha chegado. ------ 
--- Interveio o Sr. Vereador José Marco Leal esclarecendo que as infiltrações verificadas no 
Jardim-de-infância de Manique do Intendente eram no primeiro andar do edifício, onde não 
funciona o Jardim-de-infância, tendo sido reparadas de imediato. Toma nota do exposto para 
posterior verificação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informa que no próximo dia 10 de Junho, dia de Portugal e da 
Comunidades, a CMA estará presente na Feira Nacional da Agricultura de Santarém, com o 
stand no hall de entrada dos claustros, nesse dia, a partir das 14:00 horas, a animação da Feira 
é feita pelas colectividades do concelho. Haverá também uma amostra gastronómica do 
concelho. Entrega convites aos vereadores presentes.------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Protocolo de Colaboração com o Instituto Nacional de Estatística – INE – 
Proposta Nº 51 / P / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Protocolo de Colaboração com o INE------------------------------------------------------------ 
--- Considerando a necessidade de redefinir com objectividade o quadro de colaboração entre o 
Instituto Nacional de Estatística, IP (INE) e os Municípios, por força da dinâmica própria do 
processo de actualização da Infra-estrutura de Referenciação Geográfica (IRG), com o 
aparecimento de novas vertentes de actuação; ---------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o papel dos Municípios na preparação e realização do XV Recenseamento da 
População e do V Recenseamento da Habitação, consubstanciado em legislação Censitária, e a 
exemplo de anteriores operações censitárias; ------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando a necessidade de serem encontradas formas de colaboração conjuntas que 
respondam às exigências que um projecto desta natureza comporta, visando a construção e 
actualização de infra-estruturas de informação geográfica harmonizadas, de extrema importância 
para o INE mas igualmente fundamentais para a eficaz gestão e ordenamento do território 
municipal por parte dos Municípios; ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a colaboração estreita entre o INE e a Câmara Municipal de Azambuja se 
reveste de enorme importância para a concretização dos objectivos propostos, que assumem 
particular relevância para a tarefa de construção da infra-estrutura geográfica de suporte à 
realização do XV Recenseamento da População e do V Recenseamento da Habitação, a terem 
lugar em 2011.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da competência prevista na alínea h) do nº 2 do artigo 
64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a minuta do Protocolo em anexo.” ---------------- 
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--- O Sr. Presidente esclarece que se trata de um protocolo entre a Câmara e o Instituto Nacional 
de Estatística, sem qualquer encargo para as partes, cujos dados são importantes, sobretudo, 
para o Departamento de Urbanismo. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 51 / P / 2009 e o Protocolo aprovados por 
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2 – Doação de Terrenos para o domínio Publico – Proposta Nº 52 / P / 2009------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que o Sr. Maximiano Augusto Santos Colaço é proprietário dos prédios 
urbanos artigos 2085 e 2087, secção G, sito em Alcoentre, freguesia de Alcoentre, prédios esses 
atravessados por um caminho rural.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que esse caminho apesar de privado tem vindo a ser utilizado desde há longa 
data como caminho público.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o proprietário pretende doar à Câmara Municipal de Azambuja uma área 
com a dimensão de 692,00m², onde se inscreve este caminho.-------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara aceite a doação referida a integrar o domínio público como caminho municipal.” 
--- O Sr. Presidente esclarece que se trata de uma aceitação de doação ao domínio público de 
um caminho rural, servindo vários prédios e de caminho agrícola para os agricultores da zona. -- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 52 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
2.2 – Jesuína de Jesus Bernardo e Arminda Maria de Jesus Sequeira Torgal – Proposta Nº 
53 / P / 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a necessidade de alargamento da Rua Almeidas e Rodrigues, em Vale do 
Brejo, Aveiras de Cima implica a ocupação de uma parcela de terreno com a área de 130m², 
propriedade de Jesuína de Jesus Bernardo e Arminda Maria de Jesus Sequeira Torgal.------------ 
--- Considerando que os proprietários manifestam disponibilidade em doar a parcela de terreno 
em causa (parcela de terreno com 130m² a desanexar do prédio inscrito na matriz predial com os 
artigos 4002 Urbano e 57 da Secção AE Rústico). ------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara delibere nos termos do disposto na alínea h) nº 1 do art. 64 da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aceitar a doação referida.”--------------- 
--- A Proposta n.º 53 / P / 2009 foi retirada.---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Projecto de Regulamento do Banco de Voluntariado de Azambuja – Proposta Nº 
10 / VP / 2009----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Voluntariado tem vindo a assumir uma importância crescente na sociedade;--------------- 
--- que a Lei nº 71/98, de 3 de Novembro, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 389/99, de 30 de 
Setembro, e já alterado pelo Decreto-Lei nº 176/2005 de 25 de Outubro, definem o 
enquadramento jurídico do Voluntariado, reflectindo o seu valor como exercício de uma 
cidadania livre e responsável;--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que, no âmbito do Plano Nacional de Acção para a Inclusão 2006/2008, tenciona criar-se um 
Banco Local de Voluntariado no concelho de Azambuja, permitindo um melhor aproveitamento e 
eficácia do Voluntariado; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é competência da Câmara Municipal apoiar e comparticipar pelos meios adequados, no 
apoio a actividades de interesse municipal de natureza social, conforme disposto na al. b) do nº 
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4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal delibere, com base na competência prevista na alínea a) do nº 2 do 
artigo 53º e na alínea a) nº 6 do artigo 64 da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar o projecto de regulamento em anexo, bem como submetê-
lo a apreciação pública para recolha de sugestões, nos termos do artigo 118º do Código do 
Procedimento Administrativo.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresenta o projecto de regulamento do Banco de Voluntariado, no 
âmbito das medidas de apoio social. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 10 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 4 – Centro Recreativo Comeirense – Anulação de Facturas de Fornecimento de 
Água – Proposta Nº 12 / VP / 2009------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Centro Recreativo Comeirense está fechado há alguns anos, por inexistência de 
Direcção;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que não existe consumo de água mensal, sendo apenas debitado as respectivas taxas;-------- 
--- que em Novembro de 2008 foi solicitado a anulação do contrato de água, em nome do Centro 
Recreativo Comeirense.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que sejam anulados os recibos de água em nome do Centro Recreativo Comeirense, que se 
encontram em fase de relaxe, conforme relação anexa.” ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclarece que o Centro Recreativo Comeirense está fechado a alguns 
anos, pelo que se acumulou uma divida de aluguer de contador de água, que agora se propõe 
anular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 5 – Atribuição de Apoios Financeiro: ----------------------------------------------------------------- 
5.1 – Junta Freguesia de Vila Nova da Rainha – Proposta Nº 54 / P / 2009 ------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que o Município de Azambuja está na fase final de implementação da sua 
Contabilidade de Custos, por forma a termos um controlo financeiro das actividades 
desenvolvidas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que uma das medidas fundamentais em implementação diz respeito à 
determinação do custo das intervenções efectuadas por administração directa, no que diz 
respeito a pessoal, materiais e imputação de horas de equipamento; ------------------------------------ 
--- Considerando que a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha requisitou ao Fundo de 
Desemprego um trabalhador, por um prazo de um ano, especializado neste tipo de imputação, 
que tinha vindo a desenvolver esse trabalho junto das Oficinas Municipais; ---------------------------- 
--- Considerando que a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha concordou em que o referido 
trabalhador continue a dar apoio nessa tarefa, devendo, no entanto o Município suportar os 
respectivos custos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, correspondente a 
2220€ (184,95 X 12), correspondente aos encargos com o referido trabalhador pelo período de 
12 meses.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Este subsídio deverá ser pago em doze prestações mensais de 184,95€, enquanto se verificar 
a necessidade do referido apoio, com início em 4 de Maio de 2009. -------------------------------------- 
--- A esta importância deve ser acrescido o custo do seguro obrigatório.” ------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclarece que, o funcionário em causa está a desenvolver um trabalho 
especifico relacionado com a contabilidade de custos junto do sector das obras, tendo terminado 
o prazo pelo qual tinha sido requisitado ao Centro de Emprego, a Junta de Freguesia de Vila 
Nova da Rainha, requisita o funcionário ao Centro de Emprego, uma vez que neste momento 
ainda exerce funções na Câmara, propõe que a Junta de Freguesia seja ressarcida da despesa 
com o funcionário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 54 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
5.2 – IPSS’s – Protocolos – Proposta Nº 11 / VP / 2009 --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é atribuição das autarquias locais promover o bem-estar social das populações; ------------------ 
--- nos termos da alínea a), do nº 4, do art. 64º 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. ------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição dos subsídios em baixo mencionados, às IPSS´s do Concelho de Azambuja:------ 
--- Centro Social e Paroquial de Azambuja ----------------------------------------------------------- 20.200€ 
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo --------------------------------------------------   5.980€ 
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima--------------------------------------------------- 17.260€ 
--- Centro Social e Paroquial de Alcoentre ------------------------------------------------------------   7.450€ 
--- Santa Casa da Misericórdia de Azambuja--------------------------------------------------------- 16.270€ 
--- Casa do Pombal – A Mãe -----------------------------------------------------------------------------   3.100€ 
--- Associação do Centro de Dia para a Terceira Idade “Nossa Senhora do Paraíso-------   3.880€ 
--- Casa do Povo de Manique do Intendente ---------------------------------------------------------   3.760€ 
--- CERCI – Flor da Vida:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Renda do C.A.O. -----------------------------------------------------------------------------------  18.972,72€ 
--- Motorista ---------------------------------------------------------------------------------------------    8.966,86€ 
--- Gasóleo-----------------------------------------------------------------------------------------------    3.000,00€ 
--- Utentes -----------------------------------------------------------------------------------------------    7.660,00€ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  38.599,58€ 
--- TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------   116.499,58€ 
--- O Sr. Vice-presidente apresenta a proposta esclarecendo que se insere no âmbito da entrega 
de subsídios correntes às IPSS’s. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre pergunta se o subsídio a Casa do Povo de Manique também 
contempla a amortização o empréstimo. ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente confirma que o subsídio é objectivamente de apoio à vertente IPSS’s da 
Casa do Povo de Manique do Intendente. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 11 / VP / 2009 e as Minutas de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3 – Paróquia de Aveiras de Cima – Proposta Nº 13 / VP / 2009 -------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é atribuição das Autarquias locais promover o bem-estar social das populações; ------------ 
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--- 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 pela Paróquia de Aveiras de Cima, em anexo.--------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de um subsídio no valor de 2.500€ (dois mil e quinhentos euros), destinado a 
apoiar o programa das Comemorações do Jubileu da Igreja de Nossa Senhora da Purificação de 
Aveiras de Cima.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclarece que, a proposta vem na sequência de um pedido de apoio por 
parte da Paroquia de Aveiras de Cima, para as Comemorações do Jubileu da Igreja de Nossa 
Senhora da Purificação de Aveiras de Cima. ------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
5.4 – Grupo Columbófilo Vilanovense, Grupo Columbófilo Azambujense e Casa do povo 
de Aveiras de Cima – Protocolo – Proposta Nº 26 / V-ML / 2009--------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e comparticipar no apoio a 
actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva e recreativa – cfr. al. b) 
do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a realização dos Campeonatos Columbófilos do Concelho de Azambuja neste ano, que reúne, 
na sua organização, três das mais emblemáticas Colectividades do Concelho nesta matéria; ----- 
--- que se entende que o trabalho desenvolvido pelas três Colectividades tem sido extremamente 
meritório, quer ao nível do Concelho quer na promoção deste junto de outros Concelhos e se 
enquadra claramente na previsão e estatuição da norma legal invocada da Consideração supra;  
--- que a Câmara Municipal de Azambuja pode celebrar Protocolos com vista à prossecução dos 
objectivos previsto na disposição identificada supra – cfr. art. 67 do mesmo diploma.---------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição, a título extraordinário, de apoio financeiro no valor de 3.000 euros através de 
outorga de Protocolo que junto se anexa para aprovação.”-------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja, o Grupo Columbófilo Vilanovense, o 
Grupo Columbófilo Azambujense e a Casa do Povo de Aveiras de Cima-------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e aqui representada pelo 
seu Presidente, Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto, e o---------------------------- 
--- Grupo Columbófilo Vilanovense, o Grupo Columbófilo Azambujense e a Casa do Povo de 
Aveiras de Cima, adiante designadas por Colectividades, e aqui representadas pelos seus 
Presidentes, Senhor Carlos Alberto Teixeira, Senhor José António Teixeira e Senhor António 
Pratas Cardoso, todos com poderes para o acto. --------------------------------------------------------------  
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover actividades recreativas, culturais e 
desportivas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- II. As Colectividades e Instituições existentes no Município são parceiros fundamentais na 
dinamização da cultura, desporto e ocupação dos tempos livres;------------------------------------------ 
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--- III. A Câmara reconhece o mérito da organização e as carências das Colectividades 
envolvidas, com vista à realização de um evento que atinja os necessários parâmetros de 
qualidade;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. É competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e comparticipar no apoio a 
actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva e recreativa – cfr. al. b) 
do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- V. Se entende que o trabalho desenvolvido pelas três Colectividades tem sido extremamente 
meritório, quer ao nível do Concelho, quer na promoção deste junto de outros Concelhos, e se 
enquadra claramente na previsão e estatuição da norma legal invocada no Considerando supra.  
--- As partes acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas:- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara disponibiliza a verba de 3.000 euros pela organização dos Campeonatos 
Columbófilos de Azambuja/ 2009. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As Colectividades comprometem-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada ao 
pagamento das despesas realizadas no âmbito do evento citado.----------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Caso as Colectividades não realizem as acções inerentes ao presente Protocolo, a Câmara 
terá direito a reaver a quantia disponibilizada, com base do incumprimento do protocolado.-------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por acordo entre as partes, a verba disponibilizada será entregue ao Grupo Columbófilo 
Vilanovense ficando as Colectividades responsáveis entre si pelo fraccionamento da quantia 
disponibilizada a que houver lugar.” ------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclarece que a presente proposta confirma o apoio anual que a 
câmara presta ao Torneio Columbófilo do concelho. --------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 26 / V-ML / 2009 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
5.5 – Associação Desportiva e Cultural de Casais da Lagoa – Proposta Nº 27 / V-ML / 2009- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar ou comparticipar no apoio a 
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa – cfr. al. 
b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a realização do 2º Grande Prémio da Espiga em atletismo, englobado nas comemorações da 
5ª Feira da espiga, englobado nas Comemorações do Feriado Municipal. ------------------------------ 
--- Que o evento em questão, organizado pela Associação Desportiva e Cultural de Casais da 
Lagoa, já se realiza há cerca de 30 anos e que conta com presenças como o Campeão Nacional 
de Atletismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de apoio financeiro à A. D. C. Casais da Lagoa, no valor de 1.500 euros, para 
fazer face à despesa com a aquisição das ofertas (medalhas, troféus, etc.) para os participantes 
do 2º Grande Prémio da Espiga.” ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclarece que, a presente proposta vem na sequência do pedido 
de apoio pela Associação Desportiva dos Casais da Lagoa, que realizou na quinta-feira da 
espiga os tradicionais jogos de caris desportivo. -------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 27 / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. ------ 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezasseis horas 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. ------------------------------------------------------------------------------  


