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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2009.------------------------------------------------------------------------ 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e vinte 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 Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------------- 
--- Não havendo mais informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto 
seguinte do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve intervenções do público presente.--------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES----------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente solicitando a inserção, na Ordem de Trabalhos, da apreciação da 
designação do representante do Município de Azambuja na Comissão de Acompanhamento da 
Revisão do Plano Director Municipal de Azambuja requerido pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. -------------------------------------------------------- 
--- Continuou, esclarecendo as razões pelas quais não esteve presente na anterior sessão de 
Câmara onde foi apreciada a Concessão da Exploração e Gestão dos Sistemas Públicos de 
Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais de Azambuja, assim como o Sr. Vice-
Presidente. A questão prende-se com o facto de ambos pertencerem à Comissão de Apreciação 
de Propostas. No caso de estarem presentes, estariam impedidos de participarem na discussão 
e votação desta matéria, um assunto que é um objectivo do Partido Socialista e no qual andam 
a trabalhar há cerca de dois anos, o que resultaria na sua reprovação, sabendo de ante mão 
qual seria a intenção de voto dos Sr. Vereadores da oposição. -------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos constatando que de facto existiu uma 
substituição de pessoas na sessão de Câmara para assegurar a votação. Não percebe o que 
fazem o Presidente e o Vice-presidente da Câmara Municipal numa comissão que deveria ser 
técnica e não política para aprovar o melhor candidato concessão. --------------------------------------- 
--- Manifestou a sua preocupação com o que se está a passar na EBI de Azambuja. Na 
passagem de ano houve tiroteio e alguns desses tiros furaram as paredes da escola. Outra vez 
houve tiroteio que impediu a saída das pessoas da escola até que este cessasse. Assaltos e 
agressões às crianças são frequente. Sacos com lixo são atirados para o recreio da Escola. Não 
percebe porque se construiu um prédio praticamente dentro da Escola. Pergunta o que se 
poderá fazer para acabar com este problema.------------------------------------------------------------------ 
--- Relembrou que na última reunião de Câmara o Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou 
vários ofícios que enviou à GNR para que multassem os carros que estacionam ao longo da 
EN3. Concorda que não deveriam fazer daquela faixa um local de estacionamento, no entanto, 
primeiro é necessário criar condições para que isso se deixe de verificar. Mais importante do 
que passar multas é zelar pela segurança das pessoas. Questionou ainda, se nesses ofícios 
enviados à GNR perguntava onde estava o carro da Escola Segura, porque o mesmo não se vê 
Junto às escolas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Expressou a sua preocupação relativamente ao facto dos crimes por car jacking ter chegado 
a Azambuja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Solicitou que na próxima sessão de Câmara lhe fosse facultada informação quanto ao ponto 
de situação do cumprimento do pagamento de águas e rendas da Quinta da Mina. ------------------ 
--- Questionou se a Câmara tinha conhecimento do que se passava nos depósitos de água. Há 
alguns meses a esta parte os depósitos de água estão a verter milhares de litros de água, 
segundo informações que apurou. Se a Câmara tem conhecimento não percebe porque ainda 
nada foi feito. Se não tem conhecimento, é necessário instaurar um inquérito para se apurar a 
causa de se estar a estragar toda aquela água.---------------------------------------------------------------- 
--- Relembrou que há algum tempo atrás, foi dito pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vice-Presidente 
que iria ser consignado o tarifário da água para as famílias numerosas, no entanto isso não 
aconteceu. Na última reunião de Câmara o Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que o 
tarifário para as famílias numerosas não vinha consignado porque estava a ser efectuado um 
levantamento. Solicitou informação sobre o ponto de situação em que se encontra o dito 
levantamento, quem o está a fazer e quando estará pronto, e questionou se era esse o motivo 
de não vir no caderno de encargos, quando há tantos anos se fala sobre essa situação. ----------- 
--- Quanto ao tarifário dos resíduos sólidos alertou para as injustiças que se verificam. Existem 
empresas (lojas) que têm pouco consumo de água e que, no entanto, têm um volume de 
resíduos sólidos enorme, mas que não pagam porque está indexado ao consumo de água. 
Outras empresas, como por exemplo as lavandarias, pagam uma fortuna em resíduos sólidos, 
porque a taxa está indexada ao consumo de água. Não está certo. Há que atender a situações 
desiguais com soluções diferentes.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relembrou ter alertado para a necessidade da existência de balneários no Jardim Urbano, 
pelo número de pessoas que o frequenta e que faz da fachada do 1º Cinema de Azambuja 
balneário ao ar livre. Agora no jardim de Casais da Lagoa está a ser construído um balneário. --- 
--- Continuou a sua intervenção manifestando que, no seu ponto de vista, verifica-se na Câmara 
de Azambuja uma situação gravíssima. Na última reunião de câmara questionou o Sr. Vereador 
José Manuel Pratas sobre a situação dos semáforos entre a estrada nacional e a estação. Foi-
lhe dito que a Câmara já tinha colocado a situação à Estradas de Portugal. Entretanto o Sr. 
Vereador fez chegar um e-mail, reencaminhando um outro e-mail enviado por um Eng. da 
Câmara em 2006. Ou seja, há um técnico da Câmara que detecta o problema, propõe uma 
solução e tudo isso é ignorado. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu comungar das preocupações com a questão de insegurança 
vivida nas imediações da escola EBI de Azambuja e em todo o concelho. No caso específico da 
EBI a Câmara tudo tem feito na tentativa de actuação das forças de segurança. Paralelamente 
tem programado algumas medidas complementares no sentido de afastar a relação de 
proximidade do bairro com a escola, nomeadamente alterações na estrutura de entrada na 
escola e construir uma barreira de separação entre o recreio da escola e o bairro. Também está 
a ser estudada uma forma de realojar as famílias mais problemáticas.----------------------------------- 
--- Concordou com a criação de condições para estacionamento, num duplo sentido, isto é, criar 
nos parques anexos à estação condições de segurança que permitam que os utentes da 
estação da CP possam deixar os carros e evitar um bloqueio total de estacionamento no interior 
da vila de Azambuja. O Conselho de Administração da EMIA, enviou para publicação a parceria 
público-privada tendo em vista dar corpo a uma resolução da Assembleia Municipal, para se 
concessionar o estacionamento, com obrigatoriedade de execução de obras de melhoramento 
nos parques junto à CP e de regulamentar o estacionamento dentro da vila, através da cobrança 
de tarifas, já do conhecimento de todos. ------------------------------------------------------------------------- 
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--- Não existe nenhuma ruptura nos depósitos de água, a situação já foi verificada e supõe-se 
que seja uma nascente ou devido a acumulação de água das chuvas.----------------------------------- 
--- Sobre a questão das famílias numerosas está a ser feito um levantamento mas esta é uma 
matéria recente no panorama da gestão social da água. Depois de concluído o levantamento, irá 
negociar com a empresa concessionária a criação de esquemas de pagamentos unitários 
melhores para famílias numerosas. Assim como no caso de estabelecimentos que produzem 
maior número de resíduos sólidos e não pagam porque gastam pouca água e as lavandarias, 
que consomem muita água e que têm a taxa de resíduos sólidos agregada no pagamento. 
Como a Câmara continua com a gestão política das águas irá propor uma alteração ao 
regulamento vigente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quando foi construído o jardim urbano, não foram incluídos sanitários públicos porque se 
considerou que podiam, de alguma forma incentivar o uso dos estabelecimentos de restauração 
em volta, o que não resultou. Entretanto foi lançada hasta pública para a construção do 
quiosque/ bar, com a obrigatoriedade de disponibilização de sanitários públicos. --------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas dizendo que efectivamente em 2006, foi feito um 
levantamento por um técnico, o documento foi enviado para a Estradas de Portugal, mas até à 
data não houve qualquer seguimento ao assunto, até ao presente dia, em que deu a conhecer o 
custo da intervenção, tendo agora que se chegar a acordo, uma vez que não é responsabilidade 
da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em relação aos tiros junto à escola EBI a Câmara efectuou todas as diligências de modo a 
identificar as pessoas em causa. Houve reuniões constantes com a GNR e foram em entregues 
no Tribunal do Cartaxo os invólucros e todas as provas conseguidas na escola. ---------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre afirmando que a explicação dada hoje pelo Sr. 
Presidente relativamente à ausência nas reuniões de discussão da concessão, já deveria ter 
sido adiantada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Adiantou que mesmo depois da discussão da proposta de concessão ainda pretende saber 
quem são os detentores do capital social da AQUAPOR, uma das empresas maioritárias da 
AdAz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o voto de qualidade, manifestou ter imensas dúvidas de que a votação obtida na 
proposta, permite o andamento do processo. Continua a aguardar cópia autenticada da minuta 
da acta para remeter ao Ministério Público para emissão de parecer sobre a regularidade de 
votação e aprovação da proposta. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os tiros disparados junto à escola EBI, pretende saber se foi constituído o Conselho 
Municipal de Segurança, e qual a sua contribuição na resolução deste tipo de situações. ---------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que a proposta para constituição do Conselho 
Municipal de Segurança foi aprovada pela Câmara mas já por duas vezes foi rejeitada em sede 
da Assembleia Municipal, por considerarem haver falta de informação.---------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------        
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – EMIA – Parques de Estacionamento Nascente e Poente: Isenção de IMI – 
Proposta nº 25 / P / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação da proposta 60/P/2008 em reunião de Câmara Municipal de 28 de Agosto de 
2008 e em sessão da Assembleia Municipal de 10 de Setembro de 2008 sobre as 
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transformações ao nível da EMIA – Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja, E.M. 
(EMIA); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a alteração dos estatutos da EMIA visando a inserção das competências de exploração e 
gestão de parques de estacionamento e a concessão de exploração de estacionamento pago no 
Concelho da Azambuja, tendo em vista prosseguir uma política sustentada de mobilidade e de 
promoção da utilização de transportes públicos, maxime, do transporte ferroviário;------------------- 
--- a transferência dos terrenos dos Parques de Estacionamento Nascente e Poente, tendo em 
vista a prossecução da actividade e políticas mencionadas no considerando anterior; --------------- 
--- atento o interesse público inerente à criação de parques de estacionamento, a indispensável 
concessão de benefícios fiscais relativamente aos terrenos referidos no considerando anterior; -- 
--- que a isenção de IMT, ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro 
(LFL), já fora concedida, mediante a aprovação da proposta 60/P/2008. -------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara aprove e proponha à Assembleia Municipal a isenção de IMI relativamente aos 
imóveis dos Parques de Estacionamento Nascente e Poente, inscritos na matriz predial 
respectiva sob os artigos n.os 4363, 5185 e 4709, todos da freguesia de Azambuja, nos termos 
do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (LFL), atento o interesse público 
inerente à criação de parques de estacionamento no âmbito da política de mobilidade 
metropolitana, fomentando a utilização de transportes públicos, nomeadamente o transporte 
ferroviário; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a aprovação da concessão de isenção referida no ponto anterior seja extensível aos 
eventuais artigos resultantes das actualizações, ao nível das matrizes prediais, decorrentes das 
intervenções originadas no âmbito da construção dos Parques de Estacionamento.” ---------------- 
 --- O Sr. Presidente esclareceu que, no âmbito de uma aprovação da Assembleia Municipal, 
houve a reconversão da EMIA, foram transferidos para o património da empresa municipal, os 
terrenos correspondentes aos dois parques de estacionamento junto à estação da CP. A 
proposta previa a isenção de IMT no que diz respeito à transferência de propriedade e agora 
propõe-se é a isenção do pagamento de IMI. ------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre lembrou que aquando da aprovação da isenção de IMT, tomou 
a posição de que não deveria haver lugar a qualquer isenção. Por isso as razões anteriormente 
apontadas são extensíveis a esta proposta. Solicitou mais esclarecimentos acerca da 
subconcessão, uma vez que considerava que seria a EMIA a fazer a exploração dos parques de 
estacionamento e fazer a sua gestão e manutenção. --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou ser favorável à isenção de IMI, na medida em 
que é necessária a dotação dos parques de estacionamento com as infra-estruturas necessárias 
de modo a retirar os carros do interior da Vila e que possam deixar os seus carros em condições 
de segurança.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Referiu ter dúvidas relativamente à posse dos terrenos e aos timings em que foram tomadas 
algumas deliberações, isto é, foi aprovada a passagem dos parques de estacionamento para a 
EMIA numa altura em que ainda não eram propriedade da Câmara.-------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que um dos parques de estacionamento tinha a situação 
completamente regularizada, em termos de inscrição na matriz e registo predial em nome da 
Câmara, o outro, por mero mecanismo de ordem burocrática não tinha, mas não era 
propriedade de ninguém. Na primeira situação fez-se a escritura para a EMIA e na segunda 
situação fez-se um contrato de promessa de compra e venda, sendo que a escritura só foi feita 
depois de ter sido inscrito no registo predial como propriedade da Câmara. ---------------------------- 
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--- Sobre a subconcessão, esclareceu que à EMIA foi atribuída, pela Câmara, a concessão dos 
parques de estacionamento com possibilidade de subconcessionar. Nessa perspectiva a EMIA 
aprovou um procedimento concursal no sentido de criar uma parceria público-privada, tendo em 
vista seleccionar empresas entendidas na matéria que possam ser parceiras numa empresa 
para construção, exploração, gestão e manutenção dos parques, por um período de 25 anos. ----           
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 25 / P / 2009 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 2 – Licenciamento de Actividade Industrial: Autorização de Localização – Proposta 
nº 26 / P / 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a prerrogativa prevista no n.º 6 do artigo 4.º do DR 8/2003 de 11 de Abril, em que compete à 
Câmara Municipal deliberar sobre a emissão da prévia autorização de localização do 
estabelecimento para efeitos de Licenciamento da Actividade Industrial junto da respectiva 
entidade coordenadora; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o conteúdo da Informação de 16/PN/DPU/2009 de 6 de Fevereiro de 2009, constante no 
processo 108/08 DIV em nome de PINGO DOCE, Distribuição Alimentar, SA.------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara Municipal delibere emitir autorização de localização do estabelecimento para 
efeitos de Licenciamento da Actividade Industrial, com base na disposição legal acima 
mencionada.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o Pingo Doce solicitou autorização para instalar uma 
unidade industrial de fabrico de alimentos, refeições pré-fabricadas, o que implica um alvará 
industrial a atribuir pelo respectivo Ministério, para o qual a Câmara deverá aprovar a 
localização da unidade industrial. ----------------------------------------------------------------------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 26 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3 – Atribuição de Direito de Superfície – Associação do Centro de Dia para a 3ª 
Idade de Nossa Senhora do Paraíso, Vale do Paraíso – Proposta nº 27 / P / 2009 -------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “O Município de Azambuja é proprietário de um lote terreno, sito na Isenta, freguesia e 
concelho de Azambuja, destinado a equipamento, para o qual não existe utilização definida.------ 
--- A Associação do Centro de Dia Para a 3.ª Idade de Nossa Senhora do Paraíso tem 
necessidade de dispor de um terreno para construção de um lar de acordo com o projecto 
aprovado que possui para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ora, considerando que compete à Câmara apoiar e entidades e organismos legalmente 
existentes, com vista à prossecução de obras de interesse municipal, nomeadamente de 
natureza social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando, ainda, o interesse e valia inegáveis do referido investimento e do inerente 
serviço a prestar, quer para a população da freguesia de Vale do Paraíso, quer para os 
munícipes de todo o Concelho.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir à Associação do Centro de Dia para a 
3.ª Idade de Nossa Senhora do Paraíso o direito de superfície sobre o prédio supra mencionado 
nos termos e condições constantes da minuta de escritura que se anexa à presente proposta e 
dela faz parte integrante.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que foi aprovado o loteamento da Isenta, em Vale do Paraíso, a 
ser executado em terrenos municipais, onde já se localiza o pavilhão polidesportivo de Vale do 
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Paraíso e onde existe um lote de terreno destinado a equipamento social, visando a atribuição 
do direito de superfície, para a construção de um lar, à Associação do Centro de Dia para a 3ª 
Idade de Nossa Senhora do Paraíso. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 27 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4 – Atribuição de Apoios: --------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. Protocolos com Colectividades – Alteração do Clausulado – Proposta nº 08 / P / 2009 -  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando que na sua Sessão de 30 de Abril de 2008, a Assembleia Municipal de 
Azambuja aprovou as seguintes Propostas da Câmara: ----------------------------------------------------- 
--- Proposta 24/P/2008, Protocolo e respectivo apoio financeiro à União de Desporto e Recreio 
de Vila Nova da Rainha;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta 25/P/2008, Protocolo e respectivo apoio financeiro à União Cultural e Desportiva 
Vilanovense, de Vila Nova de S. Pedro; -------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta 26/P/2008, Protocolo e respectivo apoio financeiro ao Aveiras de Cima Futebol 
Clube;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta 27/P/2008, Protocolo e respectivo apoio financeiro à Casa do Povo de Manique do 
Intendente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que os processos concursais entretanto lançados por estas Instituições, com a 
apoio técnico dos serviços municipais, apresentaram valores que não são compatíveis com os 
limites de subsídio aprovados pelas referidas deliberações, se considerarmos também os 
encargos financeiros que decorrem das propostas de financiamento apresentadas às Instituições 
pelas entidades bancárias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Cláusula Segunda, nº 1 dos Protocolos aprovados pelas Deliberações 
24/P/2008,25/P/2008,26/P/2008 e 27/P/2008 seja alterada, passando o limite máximo do 
subsídio de 350 000 € para 450 000 €; --------------------------------------------------------------------------- 
--- que esta Proposta seja submetida a apreciação da Assembleia Municipal.”------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que os protocolos estabelecidos com a União Desporto e Recreio 
de Vila Nova da Rainha, União Cultural e Desportiva Vilanovense, Aveiras de Cima Futebol 
Clube e Casa do Povo de Manique do Intendente foram aprovados em sede de Assembleia 
Municipal, com vista à atribuição de apoio financeiro para instalação de relvados sintéticos e no 
caso da Casa do Povo, para conclusão do pavilhão desportivo. Nessa sequência as Associações 
lançaram concursos públicos, com o apoio técnico da Câmara, e os valores registados não são 
compatíveis com os limites impostos nos protocolos. Assim propõe-se o aumento dos limites 
máximos para 450.000€. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu fazer todo o sentido que os valores registados nos 
concursos públicos fossem anexos à proposta, para ter conhecimento dos valores apresentados 
nos vários concursos, até porque as intervenção são diferentes, isto é, existem associações que 
irão instalar relvado sintético e existe outra que irá concluir o pavilhão polidesportivo. --------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que é necessário ter em atenção que a proposta refere limites 
máximos, 450.000€ porque quando foram estabelecidos os protocolos ainda não tinham sido 
lançados os concursos públicos, por isso havia apenas uma estimativa. Depois de lançados os 
concursos para os relvados sintéticos verificou-se que os valores apresentados eram superiores. 
No caso de Manique do Intendente, ainda não foi lançado concurso público porque o projecto foi 
concluído há pouco tempo, mas a estimativa orçamental também indica que o valor será superior 
ao limite máximo. Neste modelo as associações irão recorrer a financiamento bancário, por isso 
também terá que se ter em atenção o pagamento de juros. ------------------------------------------------- 
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--- Acrescentou que os valores mais baixos (com IVA mas sem encargos financeiros) 
apresentados nos concursos públicos foram: para Vila Nova da Rainha 340.844€; para Aveiras 
de Cima 361.200€; para Vila Nova de São Pedro 359.473€ e para Manique do Intendente a 
estimativa é de 380.000€.--------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 8 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ------------- 
4.2. Associação do Centro de Dia para a 3ª Idade de Nossa Senhora do Paraíso – Proposta 
Nº 22 / P / 2009--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza social e cultural, entre outras, cfr.- al. b) do nº 4 do artigo 64 da 
Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002  de 11 de Janeiro; ------------------------------ 
--- a doação de equipamentos, que a Opel – Portugal, fez a esta Câmara;------------------------------ 
--- o pedido efectuado pela Associação do Centro de Dia para a 3ª Idade de Nossa Senhora do 
Paraíso, conforme consta do seu ofício que se anexa. ------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara delibere doar à Associação do Centro de Dia para a 3ª Idade de Nossa 
Senhora do Paraíso, duas bancadas em inox, conforme solicitado.” -------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a doação de duas bancada de inox, 
do equipamento cedido pela Opel, à Associação do Centro de Dia para a 3ª Idade de Nossa 
Senhora do Paraíso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
4.3. Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo – Proposta Nº 23 / P / 2009 ------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza social e cultural, entre outras, cfr.- al. b) do nº 4 do artigo  64 da 
Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002  de 11 de Janeiro; ------------------------------ 
--- a doação de equipamentos, que a Opel – Portugal, fez a esta Câmara;------------------------------ 
--- o pedido de Materiais efectuado pelo Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, conforme 
consta do seu ofício que se anexa. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara delibere doar ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, um armário 
refrigerador, três bancadas em inox e um fogão tipo Industrial conforme solicitado.” ----------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a doação de um armário 
refrigerador, três bancadas em inox e um fogão tipo industrial, do equipamento cedido pela Opel, 
ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo. ------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 23 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
4.4. Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da C.M.A. – Proposta Nº 24 / 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; ------------------------------------------------ 
--- que o Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja organizou 
no passado dia 11de Outubro de 2008 o seu 13.º Rally Paper;--------------------------------------------- 
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--- que, como tem sido habitual, a participação no Rally não foi apenas limitada aos Sócios da 
Colectividade, mas também a todos os Munícipes, dando a conhecer aos participantes as várias 
Freguesias do Concelho;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a despesa efectuada pela Colectividade na organização do evento, conforme ofício anexo.---- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.168.14€ (mil cento e sessenta e oito euros e 
catorze cêntimos) ao Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de 
Azambuja, de forma a minimizar a despesa efectuada com a Organização do seu 13.º Rally 
Paper.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Esta despesa inscreve-se e tem cabimento na RO12.01.01.01 – 01.02/04.07.01.” ---------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro, no 
valor de 1.168,14€, ao CCD do Pessoal da Câmara Municipal para minimizar a despesa 
efectuada com a organização do 13º Rally Paper.------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 24 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Vereadora Ana Maria Correia Ferreira-------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Pedido de suspensão de mandato até ao final do presente ano lectivo (31 de 
Agosto)” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posto a votação foi o Pedido de Suspensão de Mandato aprovado por maioria, com 
seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).----------------------  
5.2. CCDRLVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Constituição da Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Director 
Municipal de Azambuja – Lisboa/ Azambuja” ------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente propôs a indicação do Director do Departamento de Urbanismo, Arquitecto 
Miguel Marques dos Santos, como representante do Município na referida Comissão. -------------- 
--- A proposta de nomeação foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------  
5.3. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Janeiro ---------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e trinta e cinco 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. ------------------------------------------------------------------------------  


