
11.Ago.2009 
 

 1 

--- ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA 
DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2009.----------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos, estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Marília Henriques, 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 Técnica, Vanda Marlene Vieira Pinto.----------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente justifica a realização da reunião extraordinária com a apresentação do 
Programa de Acção Territorial (PAT). Apresenta o Sr. Arquitecto Pires Marques e Cláudia Sousa 
como Coordenadores do Programa de Acção Territorial (PAT) dos Municípios de Azambuja e 
Alenquer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Sérgio Sousa interrogando se o projecto da escola EB1 de Vila Nova da Rainha 
será sujeito a discussão pública, se a mesma tem Plano de Emergência e quem define esse 
plano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 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 na sua residência em Casais da Lagoa. --------------   
--- O Sr. Presidente esclarece: -------------------------------------------------------------------------------------  
--- que o projecto da escola EB1 de Vila Nova da Rainha foi sujeito a reformulações, que a  
devido tempo será apresentado, informa também que este tipo de projectos não estão por lei 
sujeitos a discussão publica. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Vereador José Manuel Pratas esclarece que o Plano de Emergência das Escola é 
responsabilidade das mesmas, que os simulacros são resultado de uma selecção efectuada 
pelas escolas e que a Câmara só participa na sequência do pedido dos agrupamentos. ------------  
--- O Sr. Presidente informa que, em relação à tampa de esgoto a que se refere o Sr. Luís 
Santos, irá averiguar junto do departamento responsável pelas obras municipais. --------------------  
--- O Sr. Presidente esclarece que, em relação à rua dos Casais da Lagoa, onde se encontra a 
residência do Sr. Luís Santos, que é fronteira entre o concelho de Azambuja e o concelho do 
Cartaxo, será sujeita a estudo por parte da Câmara. ---------------------------------------------------------  
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 20 de Novembro de 2006 foi aprovada por 
maioria, com cinco votos a favor e duas abstenções (Srs. Vereadores Marília Henriques, PS e 
António José Cruz, 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 04 de Dezembro de 2006 foi aprovada por 
maioria, com cinco votos a favor e duas abstenções (Srs. Vereadores Marília Henriques, PS e 
António José Matos, 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 – Programa de Acção Territorial (PAT) dos Municípios de Azambuja e Alenquer – 
Proposta Nº 74 / P / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. através da resolução do Conselho de Ministros nº 135/ 2008 o Governo aprovou o 
Programa de Acção para os Municípios do Oeste e 4 Municípios da Lezíria do Tejo (Azambuja, 
Cartaxo, Rio Maior e Santarém), a realizar entre 2008 e 2017;--------------------------------------------- 
--- 2. desse Programa de Acção consta a elaboração dum Programa de Acção Territorial (PAT) a 
elaborar pelos Municípios de Alenquer e Azambuja, nos termos do disposto no Artigo 121 do 
Dec-Lei 316/ 2007, denominado Programa de Acção Territorial da Zona Estratégica de 
Desenvolvimento de Alenquer/ Azambuja (Porta Norte de Lisboa), na zona dos dois Municípios 
considerada de influência directa do ex-Aeroporto da Ota; -------------------------------------------------- 
--- 3. os trabalhos foram efectuados por Gabinete especializado sob a superintendência dos dois 
Municípios e da CCDR-LVT; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. dada a sua importância, nomeadamente como enquadrador da Revisão do PDM em curso 
e dos Planos de Pormenor a desenvolver nesta área do Município de Azambuja, o PAT deve ser 
submetido a discussão pública.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. que o referido documento seja objecto de discussão pública durante trinta dias úteis, 
devendo, então, ser objecto de apreciação por parte da Câmara e Assembleia Municipais.” ------- 
--- O Sr. Presidente esclarece que o Programa apresentado tem como objectivo definir sistemas 
fundamentais como; o ambiental; as acessibilidades e o desenvolvimento económico e social. 
Assegura que todas as orientações legais de gestão do território estão, no documento, 
obrigatoriamente protegidas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto Pires Marques esclarece que o Programa pretende apresentar medidas 
preventivas e actualizar as decisões em relação ao ordenamento nos territórios delimitados. 
Apresenta as seguintes prioridades: ------------------------------------------------------------------------------ 
--- o diagnostico das tendências da transformação do território. ------------------------------------------- 
--- a definição de objectivos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o elencar das acções a desenvolver. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Sendo que os cinco objectivos são: --------------------------------------------------------------------------- 
--- o diagnostico de referencia: o diagnostico reflectivo; a viabilidade de acções a desenvolver; a 
calendarização dos investimentos a efectuar e as regras. --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto Marques dos Santos esclarece que se trata de um Programa e não de um 
Plano, assim, pretende-se identificar as zonas que necessitam de intervenção e estabelecer a 
ligação entre estratégias para Planos futuros e as previstas, considerando a estratégia de 
revisão do PDM. Ponderando os limites físicos das freguesias referenciadas e o ajuste com os 
Planos de desenvolvimento traçado pelo município. ---------------------------------------------------------- 
--- O Vereador António Nobre manifestou a sua perplexidade em relação à altura em que o 
documento é apresentado, considerando que o mesmo pode condicionar a Câmara e o PDM. 
Estranha a Câmara nunca ter apresentado Planos. Questiona a natureza dos solos 
referenciados pelo Programa apresentado.---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclarece que todos os Planos, da iniciativa desta Câmara, foram 
apresentados em reunião de Câmara para debate, discussão, avaliação e consequentemente 
aprovação. Em relação à natureza dos solos, esclarece que, na área referenciada existem todos 
os tipos de solos, existindo no documento, uma carta que descreve os solos. ------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre explica que se referia à natureza jurídica dos solos. -------------- 
--- O Sr. Presidente informa que existem, do ponto de vista da natureza jurídica dos solos, uma 
diversidade muito abrangente, contudo, esclarece que os solos afectos a reservas estão 
definidos e serão respeitados conforme exigência legal. ----------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Arquitecto Marques dos Santos esclarece que a proposta apresenta um Programa e 
não um Plano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto Pires de Lima admite, que na fase em que o Programa está, sejam possíveis 
alterações que venham a ser propostas pelos Srs. Vereadores. Garante que foram 
salvaguardadas todas as preocupações ambientais. --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos refere que os objectivos nomeados no documento 
apresentado já foram discutidos em reuniões anteriores. Sugere que a oposição necessita de 
mais tempo para análise e reflexão de documentos com a especificidade do apresentado. 
Adianta que qualquer alteração, fundamentada, a propor não é possível de imediato. -------------- 
--- O Sr. Arquitecto Marques dos Santos esclarece que o documento apresentado é importante, 
sobretudo, porque reúne todas as estratégias delineadas anteriormente pela autarquia, reforça a 
potencialidade das zonas industriais, sendo que na actualidade, por razões de dinâmica das 
mesmas, a designação usada é a de “áreas de localização empresarial”. ------------------------------ 
--- O Sr. Presidente explica que o documento é preliminar e tem 30 dias para discussão pública.  
--- O Sr. Arquitecto Pires de Lima esclarece que o documento é um Programa que, sobretudo, 
lista as acções e arruma as iniciativas das autarquias. Disponibiliza-se para em discussão 
pública colaborar com estudos, análises e propostas sugeridas pelos Srs. Vereadores. ------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 74 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2 – Comandante Operacional Municipal – Regime Remuneratório – Proposta Nº 75 / 
P / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, define o enquadramento institucional e 
operacional da protecção civil no âmbito municipal, estabelecendo a organização dos serviços 
municipais de protecção civil (SMPC) e determina as competências do comandante operacional 
municipal (COM); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que nos termos do artigo 25º do citado diploma devem os municípios adaptar os seus 
serviços ao regime ali previsto, e consequentemente nomear no município de Azambuja o 
comandante operacional municipal (COM);---------------------------------------------------------------------- 
--- que a lei não define o regime remuneratório para o exercício do cargo de comandante 
operacional municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o disposto na circular n.º 142/08 de 12 de Dezembro, emitida e divulgada pela Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, que junto se anexa e faz parte integrante da presente 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara delibere fixar a remuneração do Comandante Operacional Municipal no 
montante de 1.493,27 euros, por correspondência ao vencimento de um técnico superior de 2.ª 
classe, índice 415, actualmente, por força da entrada em vigor da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, correspondente à categoria de técnico superior, posição remuneratória entre o 3.º e 
4.º escalão, e nível remuneratório entre 19 e 23.”-------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informa que por força da lei e no âmbito da criação do Serviço Municipal de 
Protecção Civil, apresenta a nomeação do ex Comandante dos Bombeiros Voluntários de 
Azambuja, Sr. Pedro Cardoso, para Comandante Operacional de Protecção Civil, com a posição 
remuneratória equiparado a técnico superior de 2ª. ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre deseja que o factor de avaliação profissional do nomeado 
tenha sido a da competência. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente confirma que a nomeação foi feita segundo as melhores referencias dos 
Comandos Operacionais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 75 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3 – Atribuição de Apoios: --------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 - Proposta Nº 76 / P / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. É competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar 
pelos meios adequados, obras, eventos e 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. ---------------------------------------------------------------- 
--- 2. O trabalho meritório que a Casa do Benfica tem desenvolvido no âmbito do exercício do 
Recreio, ocupação de tempos livre e convívio dos seus associados. ------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição, a título extraordinário de apoio financeiro no valor de 250,00€ (duzentos e 
cinquenta euros) destinado a fazer face aos encargos resultantes da criação dos cartões de 
sócio com banda magnética e código de barras.” -------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 76 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4 – INFORMAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informação N.º 8 / 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 15 de Julho, que se anexam:---- 
--- 8ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 8ª Alteração ao Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------- 
--- 7ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Julho --------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezasseis horas e quarenta 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. ------------------------------------------------------------------------------  
 


