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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 22 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 o Chefe da Divisão Financeira, Dr. Ricardo Miguel Nunes Portela. -------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O S. Presidente solicitou a inclusão da Proposta nº 98 / P / 2009 na Ordem de Trabalhos. -----  
--- A inclusão da proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Deolinda Oliveira querendo fazer um reparo sobre informações prestadas na 
reunião ocorrida no dia 25 de Agosto, acerca da iluminação no Largo da Capela, nos Casais das 
Comeiras. Foi informada pela EDP, de que são obrigados a fazer as respectivas ligações à rede 
pública, no prazo máximo de 20 dias decorridos após o pedido de ligação. Já se passaram 52 
dias úteis desde a inauguração do largo mas este continua às escuras. Em resposta à sua 
pergunta, considera que o Sr. Presidente foi irónico, indelicado e desrespeitoso. Acrescentou 
que mesmo com a pouca cultura que tem, sempre que se dirige ao Sr. Presidente é com respeito 
e por isso exige ser tratada da mesma forma. ------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu nunca ter sido mal-educado para com ninguém interveniente nas 
sessões de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------     
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionou quando foi efectuado o pedido de 
iluminação pública do Largo da Capela, nos Casais das Comeiras. Solicitou cópia do ofício 
enviado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Cruz referiu estranhar a introdução da proposta acerca da 
Associação de Tagarro, pois na sede da Associação consta informação de que a Câmara 
comparticipou a execução da obra.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre solicitando informação acerca das questões já 
levantadas sobre a AdO e sobre o Centro Social e Paroquial de Alcoentre.----------------------------- 
--- Informou ainda que o Instituto Regulador da Água prestou declarações acerca das tarifas a 
nível nacional, avaliando uma tendência para a subida do preço, a tese vigente no Instituto, é 
para a uniformização das tarifas. Não entendo o porquê, uma vez que os custos não são iguais 
em todo o país. Antevendo que haverão intuitos pouco claros na notícia. Nunca concordou com 
doutrinas do PESAAR II, particularmente no que se refere ao mercado da água, pretende-se 
estabelecer preços de monopólio, esquecendo-se a natureza e carácter social do bem. ------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que estava convencido de que o apoio à Associação de Tagarro 
já teria sido aprovado, só após consultar todo o expediente é que se apercebeu que não tinha 
sido presente em sessão de Câmara.----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que para se efectuar a ligação de energia eléctrica da rede 
pública no Largo da Capela, nos Casais das Comeiras, apenas falta enviar o documento 
comprovativo da inscrição do técnico da obra na Ordem dos Arquitectos.------------------------------- 
--- Sobre a AdO, o Sr. Presidente anunciou que haverá uma reunião, podendo no final da 
mesma enviar um e-mail com informação dos assuntos tratados. ----------------------------------------- 
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--- Considera que a informação espalhada sobre o Centro Social e Paroquial de Alcoentre 
afectará a vida da comunidade abrangida mas não dirá directamente respeito à Câmara. Sabe 
apenas que o Sr. Presidente da Direcção será substituído nos próximos dias devido à prática de 
rotatividade dos Párocos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Espera que, depois das declarações do Instituto da Água, se perceba a política da Câmara 
em avançar com a concessão mantendo o controle das decisões tomadas pela concessionária. -   
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 13 de Janeiro de 2009 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Grupo da CDU). 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 27 de Janeiro de 2009 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador 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.--------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – 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 de contemplar uma lacuna entretanto reconhecida nos serviços ao nível de 
afectação de recursos humanos;----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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.”---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta visa a alteração do quadro de pessoal e consiste 
na criação de um lugar de técnico superior (que se encontrava em situação de contrato por 
tempo determinado), de um lugar para comandante operacional e para motorista (devido aos 
transportes escolares). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 89 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2 – Plano Director Municipal (PDM) – Alteração – Proposta Nº 92 / P / 2009-------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação do “Programa de Acção de Desenvolvimento do Oeste Mais Quatro Municípios 
da Lezíria do Tejo” determinou que o Biotério Central, equipamento da responsabilidade das: 
Fundação Champalimaud, Fundação Calouste Gulbenkian da Universidade de Lisboa, se irá 
situar em terreno municipal do município de Azambuja;------------------------------------------------------ 
--- se verificou que a área onde se pretende instalar este equipamento está definida como 
“Espaços Verdes” na Planta de Ordenamento do PDM em vigor;------------------------------------------ 
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--- face a esta situação se torna necessário proceder à alteração do PDM de Azambuja nas 
condições do Decreto-Lei 316/2007 de 19 de Setembro, nomeadamente o seu artigo 96ª de 
modo a permitir a instalação deste equipamento. -------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. a Câmara delibere determinar a execução da alteração ao PDM nos termos do relatório de 
fundamentação da alteração (números 1, 2 e 3 do artigo 74º do Decreto-Lei 316/2007 de 19 de 
Setembro, alterado);--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. estabeleça o prazo de 20 dias para a execução da alteração; --------------------------------------- 
--- 3. delibere sujeitar a proposta de alteração a um período de participação pública por 15 dias, 
para formulação de sugestões e para apresentação de informação sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de alteração (Número 2 do artigo 77º 
do Decreto-Lei 316/2007 de 19 de Setembro, alterado).” ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que no decurso das negociações pela deslocalização do novo 
aeroporto para Alcochete, que abrangeram diversos projectos tanto de responsabilidade da 
administração central, como municipal, houve um de responsabilidade privada, que é a 
construção do Biotério Central, com cedência em direito de superfície de terrenos municipais. 
Na zona industrial de Azambuja, a Câmara detém um terreno classificado pelo PDM como 
espaço verde e para ser possível a instalação do biotério é necessário proceder a alteração do 
PDM, estritamente no local a ceder.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Há que fundamentar/ justificar a alteração do PDM no local, depois o processo será colocado 
em discussão pública pelo período de 20 dias, depois será aprovado novamente pela Câmara e 
Assembleia Municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou estar presente o Sr. Arquitecto Miguel Marques dos Santos para prestar qualquer 
esclarecimento que os Srs. Vereadores entendam necessário. -------------------------------------------- 
--- O Sr. Arq. Marques dos Santos acrescentou que, em termos de PDM, a alteração a efectuar 
é de dimensão pouco relevante, sendo que a classificação de espaço verde não está bem 
justificada em PDM. Em relação ao procedimento, informou que depois da discussão pública e 
antes de nova aprovação pela Câmara e Assembleia Municipais, todo o processo será presente 
à CCDR para a conferência de serviços, para a qual são convocadas todas as instituições que 
tenham responsabilidade de planeamento e ordenamento do território, o que poderá resultar 
nalguma modificação ao documento. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que, na sua opinião, a presente proposta 
contém pecadilhos provenientes de outras alterações ao PDM que devem ser bem justificadas, 
não obstante que hajam entidades que se queiram instalar no concelho. Acrescentou que 
existiriam terrenos disponíveis, se o Município tivesse optado por uma gestão pública das áreas 
industriais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entende que este procedimento deve ser enquadrado na revisão do PDM, pois é aí que 
devem ser incluídas todas as alterações a efectuar e não fazê-las avulsamente, até porque até à 
data sempre se proibiu os particulares de ocuparem diversas parcelas de terreno porque a Lei 
assim o impedia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Concluiu dizendo que, se é obrigatória a revisão do PDM que deve ser iniciada ainda durante 
o presente ano, não entende o porquê de se propor uma alteração desta natureza, ainda mais, 
quando não é referido qual o seu impacto. ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, sempre que é presente matéria de gestão urbanística, os 
discursos apontam sempre para a excepção ou ilegalidade a ser cometida relativamente ao 
sistema vigente em termos de planeamento e ordenamento do território. O que não corresponde 



22.Set.09 
 

 4 

à verdade, pois a revisão total ou parcial do PDM ou a sua suspensão estão devidamente 
enquadradas no sistema legalmente vigente e são situações previstas na Lei. ------------------------ 
--- Lembrou ainda que, um dos factores determinantes da contestação ao PDM, foi uma 
distorcida classificação da reserva ecológica nacional no concelho, particularmente no que se 
refere a algumas localidades onde era inapropriada. Por isso avançou-se com um processo para 
que a reserva ecológica, fizesse a preservação e defesa dos sistemas ecológicos.------------------- 
--- O PDM prevê que situações, desde que classificadas de interesse municipal, possam caber 
dentro das excepções previstas na Lei. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou que esta infra-estrutura será um investimento de 36 milhões de euros e prevê a 
criação directa de 100 postos de trabalho qualificado, fora a atracção de outras empresas de 
carácter tecnológico, e por isso é muito importante para qual concelho onde se possa instalar. --- 
--- Com esta proposta pretende-se apenas iniciar o processo de alteração do PDM, em termos 
de classificação de uso do solo, que terá que passar pelo crivo de todo os organismos 
responsáveis pela aplicação das Leis de planeamento e ordenamento do território. ------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não se opor à infra-estrutura, apenas entende que o 
estado da questão actual, está na revisão do PDM, pois além do terreno em causa estar 
classificado como espaço verde, supõe que haverá legislação que impõe a reposição dos solos.  
--- Tem notado grande concorrência entre os municípios na captação de investimentos mas 
também não se pode descurar do respeito pelo ordenamento urbanístico, não admitindo que, 
para atendimento de determinados pedidos, existam dois pesos e duas medidas, tem que haver 
equidade no tratamento das questões relacionadas com esta matéria.----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente reportou para a pág. 23 do documento, onde se pode verificar o 
enquadramento do terreno em causa na zona industrial, fica situado entre o parque da SIVA e o 
loteamento da EDIFER. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos relembrando que, para se saber o porquê da 
classificação do terreno como espaço verde, tem-se que reportar a 1995 e questionar o então 
Presidente da Assembleia Municipal, actualmente Presidente da Câmara Municipal. ---------------- 
--- Considera um facto a falta de equidade no tratamento das situações, não obstante o 
interesse público no caso específico. Há que emendar os erros passados para que o concelho 
possam seguir para o desenvolvimento. -------------------------------------------------------------------------     
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 92 / P / 2009 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 3 – Complexo Piscinas de Azambuja – Celebração de Contratos de Avença – 
Proposta Nº 94 / P / 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o Complexo de Piscinas de Azambuja tem funcionado desde 2005, após se ter procedido à 
cobertura da piscina, com um grupo mais ou menos fixo de professores que dão respostas às 
diferentes modalidade que aí são ministradas, nomeadamente, adaptação ao mei aquático, 
natação, hidroginástica, natação para bebés, etc.; ------------------------------------------------------------ 
--- estando a época desportiva prestes a ter início, é necessário proceder à contratação de 
técnicos que assegurem estes serviços; ------------------------------------------------------------------------- 
--- ao abrigo do art. 35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (Lei dos regimes de vinculação, 
carreiras e remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, adiante abreviada 
de LVCR), se procedeu a uma consulta de mercado para encontrar uma empresa especializada 
que pudesse assegurar todas as modalidades, tendo-se verificado a sua inexistência na 
proximidade do Concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- são os professores que estabelecem os seus horários lectivos e prestam o serviço com 
autonomia técnica e pedagógica; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- ao abrigo do nº 4 do supracitado artigo, que enuncia que “excepcionalmente, quando se 
comprove ser impossível ou inconveniente, no caso, observar o disposto na alínea b) do nº 2, o 
membro do Governo responsável pela área das finanças pode autorizar a celebração de 
contratos de tarefa e de avença com pessoas singulares”; -------------------------------------------------- 
--- a adaptação da LVCR à administração local foi efectuada pelo Decreto-lei nº 209/2009, de 3 
de Setembro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- no nº 2 do artigo 2º do Decreto-lei nº 209/2009, é referido que “as referências feitas na Lei 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro, ao membro do Governo ou ao dirigente máximo do serviço ou 
organismo, consideram-se feitas, para efeitos do presente decreto-lei: a) nos municípios, ao 
Presidente da Câmara Municipal (…)”, e que no art. 6º do mesmo diploma é referido que “a 
celebração de contratos de avença e tarefa com pessoas singulares nas condições referidas no 
nº 4 do art. 35º da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, depende de deliberação favorável do 
órgão executivo”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que se proceda à celebração de contratos de avença com os mesmos professores por um 
período de 10 meses a ter início no mês de Outubro de 2009.” -------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a legislação sobre os contratos com pessoal torna 
impossível a celebração de contratos de avença, mesmo em situações onde se justificam 
plenamente, como o caso dos monitores das piscinas, que são trabalhadores liberais, pois 
trabalham só quando as piscinas se encontram em funcionamento e têm horários flexíveis. 
Tiveram que se abrir excepções na legislação, assim propõe a celebração de contratos de 
avença com os professores de natação, por um período de 10 meses com início no mês de 
Outubro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 94 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4 – Atribuição de Apoios: --------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo – Proposta Nº 93 / P / 2009 ---------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a Câmara Municipal de Azambuja tem vindo a apoiar a edição dos livros 
das diversas Freguesias do Concelho, dado que tais publicações, para além de darem a 
conhecer a História da respectiva Freguesia, constituem uma forma de preservar e divulgar a 
respectiva cultura; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- considerando que a Freguesia de Aveiras de Baixo solicitou a atribuição de um apoio para 
publicação do livro da autoria do Dr. José Pereira sobre a História da Freguesia; --------------------- 
--- considerando a prática que tem sido seguida em situações semelhantes. --------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um subsídio de 5.000,00€ (cinco mil euros) à Junta de Freguesia de Aveiras 
de Baixo, para publicação de um livro sobre a História da Freguesia.” ----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro à 
Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, no valor de 5.000€, para publicação de um livro sobre a 
história da freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 93 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
4.2. Núcleo Sportinguista de Aveiras de Cima – Proposta Nº 95 / 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 
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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; -------------------------------------- 
--- Considerando que o Núcleo Sportinguista de Aveiras de Cima solicitou o apoio da Câmara 
Municipal de Azambuja no sentido de operacionalizar uma máquina de café. -------------------------- 
--- Considerando que aquele Núcleo é um significativo dinamizador social em Aveiras de Cima.-- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição de um subsídio de 1.000,00€ (mil euros) ao Núcleo Sportinguista de Aveiras de 
Cima como comparticipação na aquisição ou reparação de uma máquina de café, nos termos 
dos orçamentos anexos.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro ao 
Núcleo Sportinguista de Aveiras de Cima, no valor de 1.000€, para aquisição ou reparação de 
uma máquina de café. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 95 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
4.3. Associação Desportiva e Cultural de Casais da Lagoa – Proposta Nº 96 / 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 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; -------------------------------------- 
--- Considerando que a Associação Desportiva e Cultural dos Casais da Lagoa tem desenvolvido 
um meritório trabalho nos campos cultural, desportivo e cultural. ------------------------------------------ 
--- Considerando que a Associação se propõe montar uma biblioteca e um centro de convívio, 
bem como um centro de tecnologias de informação vocacionado para todas as gerações. --------- 
--- Considerando que, para tanto, solicitou o apoio da Câmara Municipal de Azambuja. ------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a atribuição de um subsídio de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros) para aquisição de 
material informático para a Biblioteca à Associação Desportiva e Cultural dos Casais da Lagoa.”- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro à 
Associação Desportiva e Cultural dos Casais da Lagoa, no valor de 6.500€, para aquisição de 
material informático para a Biblioteca, que visam ministrar aulas de informática vocacionadas 
aos mais idosos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 96 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
4.4. Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo – Proposta Nº 97 / P / 2009 ------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) que o Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo tem desenvolvido ao longo dos anos 
um trabalho de comprovado mérito na área de Acção Social, designadamente nas áreas de 
apoio à infância e 3ª idade; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) que, nesse sentido, o Centro Social pretende construir uma sala de creche e instalações 
de apoio ao centro nos termos do Estudo Prévio apresentado.--------------------------------------------- 
--- E tendo em conta que: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- é atribuição do Município de Azambuja apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de 
natureza social, nos termos do artigo 64º, nº 3, al. b) da Lei das Autarquias Locais, Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro;----------------------- 
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--- por deliberação de 1 de Abril de 2009 (proposta nº 37 / P / 2009), a Câmara deliberou aprovar 
um plano de Medidas de Apoio Social a desenvolver pelo Município de Azambuja, no qual se 
inclui apoio extraordinário às IPSS, tendo em vista a dinamização, construção ou beneficiação 
de estruturas de apoio a idosos – nº 1, al. b); ------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. que a Câmara Municipal delibere atribuir ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo 
um apoio financeiro no valor de €100.000 – cem mil euros, para instalação de creche e infra-
estrutura de apoio;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. que a deliberação seja objecto de apreciação pela Assembleia Municipal, nos termos da 
alínea f) do nº 3 do art. 4º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei nº 2/ 2007, de 15 de 
Janeiro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, adiante designado por 
Município, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves 
Ramos, e----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, contribuinte fiscal nº 503 562 955, adiante 
designado por Centro Social e Paroquial, representado pelo seu Presidente, Padre António 
Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- E considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. as atribuições do Município previstas no artigo 64º, nº 3, al. b) da Lei das Autarquias Locais, 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e no art. 
23º, nº 1 e nº 3 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro; -------------------------------------------------------- 
--- II. que o Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo desenvolve um trabalho de relevante 
interesse social na freguesia de Aveiras de Baixo. ------------------------------------------------------------ 
--- É celebrado o presente Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:----------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Pelo presente Protocolo o Município atribui ao Centro Social e Paroquial um apoio 
financeiro no valor de €100.000 – cem mil euros – para instalação de creche e infra-estrutura de 
apoio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O subsídio previsto no número anterior será pago nos seguintes termos: ------------------------ 
--- a) A primeira prestação, no valor de €33.334, será entregue no decurso de 2010; ---------------- 
--- b) A segunda prestação, no valor de €33.333, será entregue no decurso de 2011;---------------- 
--- c) A terceira prestação, no valor de €33.333, será entregue no decurso de 2012. ----------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. As obras serão objecto de autos de medição a visar pelos Serviços Técnicos da Câmara, 
como condição prévia de utilização das verbas em questão.------------------------------------------------ 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Centro Social e Paroquial obriga-se a aplicar a totalidade do subsídio ao fim previsto na 
cláusula primeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Em caso de desrespeito pelo disposto no número anterior, o Centro Social e Paroquial 
obriga-se a restituir a quantia atribuída, sem prejuízo do direito de o Município fazer uso dos 
meios legais ao seu dispor para o efeito.------------------------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O equipamento a adquirir deverá respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis 
às exigências de uma instalação social como aquela a que se destina. ---------------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1. O Centro Social e Paroquial compromete-se a colaborar com o Município em acções de 
natureza social de interesse para o concelho. ------------------------------------------------------------------ 
--- 2. No âmbito dessa colaboração, o Centro Social e Paroquial dará prioridade no atendimento 
e acolhimento de casos que lhe sejam apresentados pelos serviços da Câmara Municipal 
responsáveis pela Saúde e Acção Social.” ----------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a atribuição de apoio, através de 
protocolo, ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, no valor de 100.000€, para 
instalação de creche e infra-estruturas de apoio, na sequência das Medidas de Apoio Social. 
Esta proposta será submetida a Assembleia Municipal pois configura em encargos que 
transitarão de mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 97 / P / 2009 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
– Proposta Nº 98 / P / 2009----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
--- “Considerando que compete aos Municípios apoiar ou comparticipar em obras ou eventos 
desenvolvidos pelas Colectividades no âmbito Cultural, Recreativo e Desportivo, conforme 
estabelece a. 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.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Associação Desportiva e Cultural de Tagarro é detentora de um Pavilhão 
Desportivo que constitui o mais importante pólo de prática desportiva e cultural daquela 
Colectividade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a Associação solicitou apoio à Câmara Municipal de Azambuja no sentido 
de apoiar técnica e financeiramente o reboco e pintura do referido Pavilhão.--------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. que a Câmara atribua à Associação Desportiva e Cultural de Tagarro um subsídio de 
31.300,00€ (trinta e um mil e trezentos euros), acrescido de IVA, para apoio ao reboco e pintura 
do respectivo Pavilhão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. que a verba seja libertada em função da evolução da obra e mediante informação dos 
Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Azambuja.” ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro à 
Associação Desportiva e Cultural de Tagarro, no valor de 31.300€, para reboco e pintura do 
pavilhão desportivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 98 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Agosto----------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. Ministério da Cultura – Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo ----------- 
--- “Assunto: Empreitada “Intervenção prioritária na fachada do Palácio Manique do Intendente, 
Manique do Intendente, concelho de Azambuja” --------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezasseis 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. ------------------------------------------------------------------------------  


