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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 08 DE SETEMBRO DE 2009. ------------------------------------------------------------------------ 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores, Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da Cruz, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre.-------------------------------------------------------  
--- Secretariou a reunião a Assistente Técnico, Vanda Marlene Vieira Pinto.----------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O S. Presidente solicitou a inclusão da Proposta nº 91 / P / 2009 na Ordem de Trabalhos. -----  
--- A inclusão da proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Caetano questionando: -----------------------------------------------------------------  
--- o ponto de situação da cabine da EDP junto da escola secundária de Azambuja; -----------------  
--- o porquê do espaço à entrada da vila (junto às bombas de gasolina) não estar iluminado; ------  
--- a não substituição de lâmpadas fundidas ao longo da EN3; ---------------------------------------------  
--- o portão do campo de futebol, uma vez que não está devidamente colocado de modo a evitar 
o acesso à infra-estrutura; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- uma forma de se acabar com as casas abarracadas, na rua dos Forcados Amadores de 
Azambuja, que no seu entender poderiam, por acção da Câmara, ser realojados nos prédio 
desocupados existentes nas imediações;------------------------------------------------------------------------  
--- o porquê das obras da nova escola primária de Azambuja estarem paradas.-----------------------  
--- Interveio o Sr. Luís Santos reiterando a resolução do seu problema, pois há um ano e meio 
que paga taxas de saneamento na sua residência nos Casais da Lagoa. Ainda não obteve 
resposta à exposição escrita que fez à Câmara em 2008. ---------------------------------------------------  
--- Informou que ainda não foi resolvido o problema da tampa de esgoto junto ao seu 
estabelecimento comercial na rua dos Campinos, pois a tampa continua a sair do lugar à 
passagem de carros, que para além do barulho constante e incomodativo, provoca a saída de 
cheiros nauseabundos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara já contactou a EDP, quer por causa do 
mamarracho junto à escola secundária, quer para a ligação do “Espaço Freguesias” à rede 
pública, quer para a substituição de lâmpadas ao longo da EN3. ------------------------------------------  
--- O portão do campo de futebol está arranjado. --------------------------------------------------------------  
--- As casas abarracadas são propriedade privada sobre a qual a Câmara não pode ter qualquer 
tipo de actuação. Foi criada a Sociedade de Reabilitação Urbana, no âmbito da CIMLT, que visa 
a recuperação de patrimónios históricos ou de áreas criticas de recuperação e reconstrução 
urbanística, numa primeira fase na zona antiga de Azambuja e no Largo dos Imperadores, em 
Manique do Intendente. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
--- A nova escola de Azambuja seguiu todos os tramites legais mas verificou-se a recusa de visto 
pelo Tribunal de Contas, assim sendo a Lei determina que, se encerre as contas com o 
empreiteiro da obra já realizada e se lance novo concurso público. Estando prevista a sua 
abertura no próximo ano lectivo. Entretanto a EPAL anunciou que a obra para enterrar o cano 
iniciar-se-á em Março de 2010, considera que as duas obras devem-se realizar em consonância.  
--- Sobre a tampa de esgoto informou que irá solicitar novamente a presença dos técnicos da 
Câmara no local para resolução do problema, uma vez que a primeira intervenção não resultou.-  
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--- Relativamente ao processo de pagamento de saneamento nos Casais da Lagoa, assegurou 
que irá inteirar-se para que seja dada resposta à exposição escrita.--------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz apontando a continuação dos problemas no 
jardim-de-infância de Manique do Intendente. ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que agradece as preocupações manifestadas constantemente 
acerca do jardim-de-infância de Manique do Intendente mas relembrou que o mesmo, antes da 
Câmara ter construído uma infra-estrutura de raiz, funcionava nas traseiras do Palácio Pina 
Manique, onde não tinha as mínimas condições de funcionamento. -------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos abordou o clima de insegurança vivido em Azambuja, por 
causa de um grupo de jovens, já identificados por toda a gente e pela GNR. As pessoas já têm 
medo de fazer a sua vida normal, sentimento que nunca existiu em Azambuja.------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre informou ter sido distribuída uma carta anónima, em Alcoentre, 
denunciando que o Centro Social e Paroquial têm dívidas para com a Segurança Social. Apesar 
da origem dúbia da mesma, considera que o Município, como parceiro da instituição, na 
cedência de um valiosíssimo património cultural da freguesia, deveria inteirar-se da veracidade 
da denúncia. A ser verdade, preocupa-se com o cumprimento da vertente social da instituição. -- 
--- O Sr. Presidente concordou com a existência de um clima de insegurança em Azambuja e 
informou que a Câmara está em permanente contacto com a GNR, para qualquer tipo de apoio 
que possa prestar numa situação desta natureza. ------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o Centro Social e Paroquial de Alcoentre informou que tem como princípio não ler 
qualquer tipo de correspondência anónima. O protocolo com o Centro tem salvaguardas que 
não colocam em risco o Palácio Frederico Arouca. Acrescentou que a existirem dívidas para 
com a Segurança Social, terá que ser esta instituição a solicitar ou arranjar forma de 
pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal dizendo que a Câmara tem uma relação de proximidade 
com todo o parque escolar do concelho, incluindo com as educadoras do jardim-de-infância de 
Manique do Intendente, por isso considera que os problemas detectados devem ser 
directamente comunicados à Câmara, até para que a sua resolução seja mais célere. -------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que ao abrigo das questões de insegurança, a Câmara 
deverá assumir responsabilidades de âmbito social, pois criou o Conselho Municipal de 
Segurança, que reúne várias entidades e que deverá ter um papel preponderante nesta matéria. 
Acrescentou que desde a criação e alojamento no PER nada foi feito, verificando-se, por mais 
do que uma vez, que não é suficiente.---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o Conselho Municipal de Segurança foi aprovado em sede 
da Assembleia Municipal em Julho, pelo que ainda não houve nenhuma reunião. Considera que 
a actuação da Câmara ao nível social não acabou com os realojamentos no PER, pois têm sido 
aprovadas várias propostas ao nível de acção social. --------------------------------------------------------     
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Concessão do Direito de Exploração do Bar do Centro de Convívio da Casa da 
Câmara, em Aveiras de Cima – Ratificação da Adjudicação e da Minuta do Contrato – 
Proposta Nº 87 / P / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que a Câmara Municipal de Azambuja na sua reunião de 14 de Julho de 2009, deliberou   
aprovar o lançamento do procedimento de concurso público para concessão do direito de 
exploração do bar de convívio da Casa da Câmara de Aveiras de Cima; -------------------------------- 
--- o relatório de Análise de Propostas em anexo; ------------------------------------------------------------- 
--- o facto de ter sido apresentada uma única proposta que respondeu às exigências patentes no         
programa de Concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos do nº3 do art.68º conjugado com a  alínea d) do nº1 do art. 64º ambos da LAL, 
sejam ratificados os Despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal de adjudicação à 
proposta apresentada por Domingos Gonçalves Costa e aprovação da respectiva minuta do 
contrato referentes à “ Concessão do Direito de Exploração do Bar do Centro de convívio da 
Casa da Câmara em Aveiras de Cima” de 27/08/2009 e 02/09/2009, respectivamente.”------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que foi concluída a obra da Casa da Câmara, em Aveiras de 
Cima, sendo que, uma das valências é a recriação de uma taberna, assim propõe a ratificação 
dos despachos para adjudicação à única proposta apresentada e a aprovação da minuta de 
contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 87 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2 – Mapa de Pessoal – Alteração – Proposta Nº 89 / P / 2009---------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a obrigatoriedade de aprovação/ alteração do Mapa de Pessoal pela entidade competente 
pela aprovação da proposta de Orçamento, conforme nº 3 do art. 5º do DL 12-A/08, de 27 de 
Fevereiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade, decorrente da Lei nº 65/ 2007, de 12 de Novembro, que define o 
enquadramento institucional e operacional da protecção civil no âmbito municipal, de contemplar 
a lacuna entretanto reconhecida no SMPC (Serviço Municipal de Protecção Civil) ao nível da 
afectação de recursos humanos.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a aprovação das alterações apresentadas no Mapa de Pessoal em anexo;---------------------- 
--- 2. que a decisão seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do nº 3 do 
art. 5º do DL 12-A/08, de 27 de Fevereiro.”---------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta n.º 89 / P / 2009 foi retirada.---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Criação de um Julgado de Paz em Aveiras de Cima – Candidatura – Proposta Nº 
90 / P / 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) os Julgados de Paz são tribunais especiais criados pela Lei nº 78/ 2001, de 13 de Julho, 
com competência para apreciar algumas causas de natureza cível, como conflitos de 
condomínio, incumprimento de obrigações, responsabilidade civil contratual e extra-contratual ou 
direitos sobre bens móveis e imóveis. A sua criação tem por fins a resolução de litígios de forma 
rápida e a custos reduzidos, a realização de uma justiça de proximidade e o 
descongestionamento dos tribunais; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) a criação de um Julgado de Paz é uma parceria pública, entre o Município e o Ministério da 
Justiça, cabendo à Câmara Municipal a cedência de instalações, funcionários, mobiliário e 
consumíveis, e ao Ministério da Justiça a remuneração e provimento de juízes de paz e 
mediadores, a formação dos funcionários municipais e a instalação do sistema informático; ------- 
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--- c) actualmente está em curso o processo de apresentação de propostas para co-
financiamento com vista à criação de quatro novos Julgados de Paz a criar em 2010 para os 
concelhos integrados nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases do Plano de Desenvolvimento da Rede de 
Julgados de Paz, estando o Município de Azambuja, integrado na 2ª Fase, no agrupamento que 
inclui o Município de Rio Maior;------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) dada a sua localização no centro geográfico do concelho, a proximidade com os concelhos 
vizinhos e as boas condições de acessibilidade viária, entende-se que Aveiras de Cima reúne 
condições para acolher um Julgado de Paz no antigo edifício da Junta de Freguesia, onde 
actualmente funciona provisoriamente o Posto Territorial da GNR, até à construção das novas 
instalações;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) a criação de um Julgado de Paz em Aveiras de Cima constituiria, assim, uma experiência 
inovadora de descentralização, corporizando a filosofia de proximidade ao cidadão que está 
subjacente aos Julgados de Paz, numa localidade onde, até à data, os serviços públicos se 
limitam aos que são prestados pela Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal, em posto de 
atendimento a abrir brevemente na Casa da Câmara. -------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere aprovar a candidatura do 
Município ao co-financiamento para a criação de um Julgado de Paz, em Aveiras de Cima, com 
base no memorando que junto se anexa.” ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que um Julgado de Paz tem por objectivo a resolução de litígios de 
forma rápida e a custos reduzidos, tendo em vista a realização de uma justiça de proximidade e 
o descongestionamento dos tribunais. É criado através de uma parceria pública, entre a Câmara 
e o Ministério da Justiça, em que a Câmara cede as instalações, o equipamento e os 
funcionários e o Ministério remunera os juízes de paz e mediadores, dá formação aos 
funcionários e instala o sistema informático. -------------------------------------------------------------------- 
--- Actualmente decorre o processo para apresentação de proposta com vista ao co-
financiamento para a criação de quatro Julgados de Paz a criar em 2010, assim propõe que o 
Município se candidate para a criação de um Julgado de Paz em Aveiras de Cima, quer pela sua 
centralidade ao nível do concelho, quer porque tem instalações que podem ser reestruturadas. -- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que os Julgados de Paz foram criados para 
resolver problemas de natureza cível. Leu um artigo no jornal “Diário de Notícias” que referia 
que, os julgados e Paz que foram até agora constituídos têm os mesmos problemas de 
morosidade dos processos que os Tribunal Judiciais, isto é, a morosidade processual entrou 
também nestas instituições. Questionou se não valeria mais a pena gastar dinheiro e recursos 
em melhorar a estrutura do sistema judicial, nomeadamente nos existentes nas imediações do 
concelho, Cartaxo e Rio Maior. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 90 / P / 2009 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 4 – Indemnização – Proposta Nº 21 / VP / 2009----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Tendo em conta a reclamação apresentada pelo munícipe Francisco Canteiro Abreu, a qual 
menciona o dano num pneu da sua viatura aquando circulava na Travessa da Ameixoeira, em 
Aveiras de Cima.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo em conta que o valor da franquia da apólice de responsabilidade civil deste município é 
de 250,00€, e o valor para arranjo do pneu foi de 97,80€. --------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja, delibere indemnizar o proprietário da viatura, no valor 
de 97,80€ de forma a suportar os estragos causados na mesma.” ---------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a indemnização de um munícipe no 
valor de 97,80€ por danos causados na sua viatura provocados pela existência de anomalias no 
pavimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 21 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 5 – Atribuição de Apoios: --------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Rancho Folclórico Camponeses de Vale do Brejo – Proposta Nº 84 / P / 2009 -------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- através da Proposta nº 82/P/2009, a Câmara aprovou a celebração de um Protocolo tripartido 
com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e o Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo 
para desenvolvimento de um projecto a implantar em terrenos da Junta de Freguesia;-------------- 
--- que o fim público do referido espaço, embora expresso nos considerandos, está omisso no 
articulado do Protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1.Que a cláusula Quarta, nº 2, do referido Protocolo passe a ter a seguinte redacção: “O 
Rancho compromete-se a afixar, na entrada e em lugar visível do salão, uma placa a publicitar o 
apoio da Câmara e da Junta”.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2.Que a Cláusula Quinta passe a ter a seguinte redacção “As partes envolvidas acordam que 
as presentes estruturas a construir se inscrevem num projecto de construção de uma estrutura 
aberta ao público para fruição da população em geral, cujo projecto foi executado pela Câmara”.  
--- 3.Que a anterior Cláusula Quinta passe a Cláusula Sexta”. --------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a alteração das cláusulas quarta e 
quinta da Minuta de Protocolo aprovada na Proposta nº 82 / P / 2009, a celebrar entre a Câmara 
Municipal, a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e o Rancho Folclórico de Vale do Brejo 
relativo ao projecto de instalação de equipamentos (salão, instalação sanitária e palco).------------ 
 --- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 84 / P / 2009 aprovada por unanimidade.----------- 
5.2. Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja – Proposta Nº 85 / P / 2009 -------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja solicitou o apoio da 
Câmara para diversas intervenções que decorrem de: ------------------------------------------------------- 
--- necessidade de substituição de equipamento informático decorrente da inutilização acidental 
dos equipamentos montados, conforme descriminado nos elementos anexos;------------------------- 
--- obras realizadas em função das obrigações legais decorrentes da legislação que regula o 
transporte de doentes; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- obras realizadas ao abrigo do Plano de Contingência para a Gripe A que foi adoptado pela 
Associação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que todas as despesas realizadas se encontram devidamente fundamentadas 
nos documentos anexos;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja tem sido um 
parceiro fundamental da Câmara Municipal de Azambuja no que se refere às condições de 
segurança da nossa população e no apoio, na doença, aos nossos munícipes; ----------------------- 
--- Considerando o estabelecido no nº 4 do Art. 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei 2005-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) a atribuição de um subsídio der 11 048,32 € ( onze mil e quarenta e oito euros e trinta e 
dois cêntimos) à Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja para fazer face à 
reformulação do equipamento e sistema informático; --------------------------------------------------------- 
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--- b) a atribuição de um subsídio de 15 023,16 € (quinze mil e vinte e três euros e dezasseis 
cêntimos) para apoio às obras realizadas e descriminadas nos elementos anexos;------------------- 
--- c) que, no caso da verba referida na alínea b), as verbas sejam libertadas mediante parecer 
dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Azambuja.”------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro à 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, no valor de 26.071,48€, para reformulação 
do equipamento e sistema informático e para a realização de obras, mediante parecer dos 
Serviços Técnicos Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 85 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
5.3. União de Desportos e Recreio de Vila Nova da Rainha – Proposta Nº 86 / P / 2009-------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar ou comparticipar, pelos meios 
adequados, obras, eventos e actividades de interesse municipal, de natureza cultural, desportiva 
e recreativa, conforme estabelece a alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ----------------------------------------------------- 
--- o trabalho meritório que a União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha tem 
desenvolvido ao longo dos últimos anos, nomeadamente promovendo a prática desportiva entre 
as camadas mais jovens da população; -------------------------------------------------------------------------- 
--- que a população de Vila Nova da Rainha tem aumentado substancialmente com a ocupação 
de fogos pelos Cooperantes da Socasa, criando novas necessidades em termos de promoção de 
actividades culturais e desportivas promovidas pela U.D.R.; ------------------------------------------------ 
--- que a equipa de futebol da U.D.R. ascendeu à 1ª Divisão Distrital, o que, embora contribuindo 
para a promoção do Concelho e da prática desportiva, implica um aumento significativo de 
despesas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a U.D.R. tem também cinco escalões de futsal, mobilizando cem jovens e pretende 
promover o desporto sénior.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um subsídio extraordinário de 17 500,00 € ( Dezassete mil e quinhentos 
Euros) à União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha, para apoio à prática desportiva 
na época corrente.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro à 
UDR de Vila Nova da Rainha, no valor de 17.500€, para comparticipação de despesas inerentes 
à prática desportiva na época corrente. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 86 / P / 2009 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
5.4. CERCI – Flor da Vida – Proposta Nº 88 / P / 2009 ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, - cfr. al. b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5 – A/2002 de 11 de Janeiro;-------------------------------------------------------------- 
--- o trabalho meritório que a CERCI - Flor da Vida tem desenvolvido no decorrer da sua 
actividade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o pedido expresso no ofício enviado a esta Câmara, que anexo. -------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- que a Câmara Municipal delibere ceder à CERCI – Flor da Vida quatro carradas de areia da 
praia, conforme solicitado, para viabilizar o louvável projecto de Hipo terapia, que pretende 
desenvolver.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a CERCI solicitou a cedência de quatro carradas de areia da 
praia para desenvolvimento do projecto de Hipo terapia. ---------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 88 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
5.5. Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima – Proposta Nº 22 / 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 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 Cima.-------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 5.000€, para auxiliar nas 
despesas com a colónia de férias.” -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima, no valor de 5.000€, para auxiliar as 
despesas com a colónia de férias. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
5.6. Clube Amador de Pesca de Azambuja – Proposta Nº 23 / VP / 2009 ---------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que faz parte das competências da Câmara Municipal de Azambuja deliberar 
e apoiar entidades e organismos legalmente constituídos, na prossecução de obras de interesse 
municipal, cfr. al. a) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela lei nº 
5-A/ 2002, de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é da competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou 
comparticipar pelos meios adequados obras, eventos e actividades de interesse municipal, de 
natureza cultural, desportiva e recreativa, - cfr. al. b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro; --------------------------------------------- 
--- Considerando que o “Clube Amador de Pesca de Azambuja”, necessita de um local para 
instalar a sua sede social;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o Município de Azambuja possui um imóvel sito na Rua dos Campinos, nº 
70 (antigos Depósitos da Água), na localidade de Azambuja, que preenche os requisitos 
necessários para o Clube Amador de Pesca de Azambuja aí poder instalar a sua sede social. ---- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara delibere ceder ao Clube Amador de Pesca de Azambuja, a utilização do 
imóvel, sito na Rua dos Campinos, nº 70, em Azambuja, nos termos e condições do protocolo 
em anexo.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo para Utilização de Espaço ----------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja, adiante designado por Município, com sede na Praça do 
Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, com o NIPC 506 821 480 aqui representado pelo 
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Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto,---------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Clube Amador de Pesca de Azambuja, adiante designado por Clube, com sede na freguesia 
de Azambuja, com o NIPC 503 992 755, aqui representado pelo seu Presidente, o Senhor José 
Simão Abreu, com poderes para o acto. ------------------------------------------------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo que se rege pelas Circunstâncias seguintes:-------------------- 
--- Circunstâncias: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. que faz parte das atribuições do Município o apoio a Colectividades que promovam 
actividades de interesse municipal cultural e recreativa; ----------------------------------------------------- 
--- II. que o Clube tem graves dificuldades na obtenção de um espaço para a sua sede social;---- 
--- III. que o Município é proprietário de um prédio urbano (antigos depósitos da água), sito na 
Rua dos Campinos, nº 70, freguesia e concelho de Azambuja.--------------------------------------------- 
--- Cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto e Âmbito) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Pelo presente Protocolo, o Município cede gratuitamente a utilização do imóvel identificado 
na terceira circunstância ao Clube. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O imóvel cuja utilização é objecto do presente Protocolo, destina-se única e 
exclusivamente à realização de reuniões internas do Clube e à constituição da sua sede social, 
ficando expressamente proibido o desenvolvimento de qualquer outra actividade, não podendo 
por isso o Clube dar-lhe outro uso sem autorização expressa e escrita do Município. ---------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O presente Protocolo entra em vigor no dia da sua outorga e vigorará até que seja 
denunciado por qualquer uma das partes. ----------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O presente Protocolo cessa os seus efeitos no caso de o Clube cessar a sua actividade, ou 
ainda no caso do Município considerar que as actividades desenvolvidas por aquele são 
manifestamente diminutas ou desprovidas de interesse, revertendo de imediato para o Município 
o espaço agora cedido.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. O Protocolo poderá ainda cessar os seus efeitos a todo o momento, por iniciativa do 
Município, e sem necessidade de invocação de justificação.------------------------------------------------ 
--- 4. Para efeitos dos números um e três da presente Cláusula, a parte interessada em fazer 
cessar os efeitos do presente protocolo, deverá notificar a outra com antecedência de 90 dias, 
por meio de carta registada com aviso de recepção.---------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Obras e Regime das Benfeitorias) ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Quaisquer obras de conservação ordinária, extraordinária e de beneficiação realizadas 
pelo Clube, terão que ser previamente autorizadas por escrito pelo Município, não podendo este 
exigir do Município quaisquer quantias e título indemnizatório ou compensatório pela realização 
das mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. As obras e as benfeitorias realizadas pelo Clube, não poderão ser levantadas, nem ser 
objecto de retenção, mesmo quando autorizadas pelo Município. ----------------------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Consumos)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Todas as despesas com o consumo de água, energia eléctrica e aumento de potência são da 
responsabilidade do Clube.------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (Incumprimento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O incumprimento, por qualquer das partes, das obrigações que para elas resultam deste 
Protocolo, não estando o mesmo sanado no prazo de 60 dias após a sua verificação e 
respectiva notificação, confere à parte não faltosa a faculdade de o fazer cessar, unilateralmente 
e de imediato, se necessário recorrendo à Acção Directa.--------------------------------------------------- 
--- Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Detenção) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A utilização do espaço aqui acordada apenas atribui ao Clube a qualidade de mero detentor, 
não lhe conferindo assim, de modo alguma, seja a que título for, a posse do mesmo.”--------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a celebração de protocolo 
para cedência das instalações na Rua dos Campinos (antigos depósitos de água), ao Clube 
Amador de Pesca de Azambuja para instalação da sua sede social. ------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 23 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
5.7. Núcleo da Liga dos Combatentes de Azambuja – Proposta Nº 24 / 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 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 Núcleo da Liga dos Combatentes de Azambuja. ------------------------ 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio no valor de 692,40€ (com IVA incluído), 
para auxiliar nas obras a efectuar na sede do Núcleo da Liga dos Combatentes de Azambuja.”--- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro ao Núcleo de Combatentes de Azambuja, no valor de 692,40€, para auxiliar nas obras 
a efectuar na sua sede social. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 24 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
5.8. Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Proposta Nº 25 / VP / 2009 ----------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- P.J.C.A. de 39 anos de idade habita em casa própria numa freguesia do concelho de 
Azambuja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o Munícipe é beneficiário da prestação de RSI, e é acompanhado em termos de saúde pelo 
Centro de Saúde de Azambuja e pelo Hospital Júlio de Matos em Lisboa; ------------------------------ 
--- tem apoio familiar por parte da mãe e será esta que irá suportar as despesas com a mão-de-
obra;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a habitação foi alvo de um pequeno incêndio há alguns anos e ficou com alguns danos 
interiores e exteriores; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a avaliação do Eng. do DIOM refere que a habitação necessita de uma intervenção ao nível 
do telhado e a pintura das paredes interiores. ------------------------------------------------------------------ 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- esta situação seja apoiada no âmbito do Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos conforme orçamento elaborado pelo Engenheiro do DIOM, no valor de 950,00€ 
(valor com IVA incluído) que tem cabimento no CP 08.02.05 da RO03-02.01.21.”--------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta está inserida no Programa de 
Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, com a atribuição de material no valor de 
950,00€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 25 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
– Proposta Nº 91 / P / 2009----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando que, por Protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima 
em 10 de Outubro de 2001, a Câmara comparticipou na construção de umas instalações, que 
posteriormente evoluíram para o novo edifício sede da Junta de Freguesia;---------------------------- 
--- Considerando que foram efectuadas transferências de verbas da Câmara Municipal de 
Azambuja para a Junta de freguesia de Aveiras de Cima nos seguintes montantes:------------------ 
--- Protocoladas: 87 891,76 € --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Extraordinárias: 31 516,00 €------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que os custos totais da obra importaram, até agora, em 302 873,72 €, conforme 
informação da Junta de freguesia; --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Junta de Freguesia solicita um subsídio para fazer face a despesas 
necessárias para a conclusão da obra. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a atribuição à Junta de freguesia de Aveiras de Cima de um subsídio de 35 200,00€ (Trinta 
e cinco mil e duzentos euros) para fazer face às despesas de conclusão do seu edifício sede;---- 
--- 2. a verba em causa será libertada à medida da apresentação de elementos justificativos por 
parte da Junta de Freguesia e após informação dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de 
Azambuja.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro à 
Junta de Freguesia de Aveiras de Cima no valor de 35.200€, para conclusão do seu edifício 
sede, mediante a apresentação de elementos justificativos e após informação dos Técnicos 
Municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 91 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 6 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Informação N.º 9 / P / 09 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “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 17 de Agosto, que se anexam:-- 
--- 9ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 4ª Alteração ao Orçamento da Receita ----------------------------------------------------------------------- 
--- 9ª Alteração ao Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------- 
--- 8ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.2. Informação / DDAF / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Assunto: Execuções Fiscais” ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



08.Set.09 
 

 11 

--- 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. ------------------------------------------------------------------------------  


