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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 28 DE JULHO DE 2009.------------------------------------------------------------------------------- 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro Pratas, 
Marco António Martins Leal Pereira e Margarida Maria Laranjeiro Relego, 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 --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que o Sr. Vice-presidente Luís de Sousa será substituído na 
presente reunião pela Sra. Vereadora Margarida Relego. ---------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve intervenções do público presente.--------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ---------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando o estado da implementação de 
medidas, iniciativas e objectivos da REN no município e informação sobre o desenrolar da obra 
da ponte rodovia, responsabilidade das Estradas de Portugal, pois continua numa fase inicial há 
alguns anos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Cruz solicitou informação acerca: ---------------------------------------------- 
--- das obras na Igreja de Manique do Intendente;------------------------------------------------------------- 
--- da entrega de listagem com os apoios dados às Juntas de Freguesia no ano de 2009; ---------- 
--- do mau estado do parque infantil de Manique do Intendente; ------------------------------------------- 
--- da obra a realizar no muro em frente à casa funerária de Manique do Intendente;----------------- 
--- do ponto de situação do processo das obras a realizar no Jardim Infantil de Manique, 
apresentando fotografias demonstrativas dos factos que tem vindo a expor. --------------------------- 
--- O Sr. Presidente explicou a diferença entre as obras previstas ao abrigo do QREN e das 
obras previstas pela compensação pela alteração da localização do aeroporto. ---------------------- 
--- Em relação à segunda referência as obras na rotunda do Espadanal terão início no decorrer 
da próxima semana, estando a decorrer os processos de concurso para o alargamento da 
estrada no sentido, Vila Nova da Rainha e construção de rotundas. -------------------------------------- 
--- No âmbito do QREN foram concluídas as obras de requalificação do jardim junto às bombas 
de gasolina (na entrada poente), do jardim por detrás da igreja e jardim São Sebastião. Em fase 
de concurso estão o reacondicionamento da bacia nascente e reacondicionamento da vala do 
Vale Verde, esta no entanto a ter que ser suspensa por via do enterramento do cano da EPAL 
que atravessa o local. Estão no entanto calendarizados os procedimentos: abertura das 
propostas para Outubro de 2009, adjudicação para Março de 2010 e conclusão para Dezembro 
de 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Adianta que em relação aos projectos da Escola de Vila Nova da Rainha e Pavilhão de 
Alcoentre, os mesmos estão em fase de alterações. --------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou que a obra a realizar na igreja de Manique é da responsabilidade do Ministério 
da Cultura, tem a informação de que em Setembro será o início da obra. ------------------------------ 
--- Confirma que a lista com a relação dos apoios entregues às Juntas de Freguesia será 
entregue, conforme solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Em relação ao parque infantil de Manique, adiantou que, segundo contacto estabelecido 
entre a Câmara e a ASAE, as normas de instalação de parques infantis está em vias de sofrer 
alterações, pelo que, se vai aguardar a nova legislação, para em seguida se proceder a obras 
nos respectivos parques. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Esclareceu que não faz sentido falar-se em abrir um Jardim infantil em Alcoentre para se 
fechar o de Manique, ambos são necessários, a sua construção justifica-se. Informou que, as 
obras referentes ao Jardim Infantil de Manique, terão início, por conta do empreiteiro, no 
decorrer da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No âmbito do QREN, esclareceu que serão executadas obras na rede separativa em Aveiras 
de Cima, está em fase de concurso a intervenção das diversas ruas em direcção à rua de São 
Martinho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente justificou o abandonou da reportagem e entrevista que lhe estava a ser feita 
no local da Praia Fluvial do Tejo, uma vez que o enquadramento pretendido pela produção era a 
casa de banho em ruínas existente no local. Em relação ao projecto de Intervenção 
Azambuja/Cartaxo, esclareceu que o projecto foi devolvido ao projectista no sentido de propor 
alterações que tornassem o projecto da ciclovia mais económico. Adiantou que o projecto tem 
que ter os pareceres da Autoridade de Recursos Hídricos – ARH e CCDR. O concurso será 
lançado no próximo ano. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a ponte da vala real, informou que houve litígio entre o empreiteiro e a Estradas de 
Portugal, mas que presentemente estão a decorrer negociações entre ambos e a Câmara para a 
conclusão da obra. Prevê-se o reinício da obra em 1 de Agosto, mas de modo a não importunar 
o trânsito pois já começou a campanha do tomate.------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que a Câmara já contactou com o empreiteiro para a 
resolução dos problemas no jardim-de-infância de Manique do Intendente, mas caso exista 
algum problema a Câmara accionará a garantia bancária e executará as obras necessárias.------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre chamou a atenção para o facto da obra do jardim-de-infância 
de Manique do Intendente ter 3 anos e tantos problemas, uma vez que aquando da execução da 
mesma a EMIA terá contratado fiscalização para acompanhar a obra. ----------------------------------- 
--- Fez ainda referência à falta de equidade da Câmara no tratamento das diversas freguesias, 
pois no seu entender a diferença de tratamento é bastante evidente.------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a legislação prevê que todas as obras executadas tenham 
um prazo de garantia de 5 anos, exactamente para que haja tempo para detecção de problemas 
que são automaticamente imputados ao empreiteiro. A fiscalização acompanha e verifica a boa 
execução da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um breve intervalo ---------------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DE ACTAS 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 19 de Maio de 2009 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Ver. Margarida Relego, PS). 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 – EMIA – Atribuição de Direito de Superfície de Terreno na Quinta do Valverde, 
em Azambuja – Proposta Nº 70 / P / 2009 --------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja é proprietário de um lote de terreno, sito na Quinta do Valverde 
em Azambuja, actualmente ocupado com a Praça de Touros;---------------------------------------------- 
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--- que a actual Praça de Touros não reúne as condições ideais para a realização de 
espectáculos tauromáquicos, que se pretendem levar a cabo, no âmbito da política cultural 
municipal e em parceria com outras entidades, para a sua dinamização e intensificação;----------- 
--- que o Município pretende realizar outros eventos de índole cultural e desportiva que requerem 
outras valências que o actual equipamento não dispõe;------------------------------------------------------ 
--- que o referido lote de terreno foi avaliado, segundo o método do valor residual-critério DFC 
(Discounted Cash Flow), em 669.000€, de acordo com o relatório anexo;------------------------------- 
--- que a EMIA tem como objecto social, nos termos dos seus Estatutos, a promoção, apoio e 
desenvolvimento de actividades de carácter cultural, desportivo, recreativo, comercial, turístico, 
entre outros, no Município de Azambuja, através, entre outras formas, da concepção, 
construção, gestão, manutenção, exploração e dinamização de equipamentos e infra-estruturas 
municipais, bem como o desenvolvimento, implementação, construção, gestão e exploração de 
infra-estruturas turísticas, desportivas, culturais e de lazer. ------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja delibere, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.º 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, atribuir à EMIA 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 o assunto em causa, vem na sequência de uma proposta já 
aprovada que visava a celebração de protocolo entre a Câmara e a Poisada do Campino para a 
criação de condições para a construção de um multiusos em substituição da actual praça de 
toiros. A ideia processual prevê a atribuição do direito de superfície do terreno à EMIA, para que 
proceda ao lançamento de concurso público para estabelecimento de uma parceria público 
privada, tendo em vista a constituição de uma sociedade que projecte, construa e explore, pelo 
período de 25 anos, a infra-estrutura em causa. --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se o prédio pertencia ao domínio público ou ao 
domínio privado. Estabeleceu um termo de comparação entre a proposta apresentada e a 
construção da variante de Aveiras de Cima e salientou que para algumas iniciativas a Câmara 
desenha toda uma estratégia e um quadro de financiamento tendo em vista a execução mas 
para outro tipo de iniciativas apontam-se apenas os entraves à sua execução. Apontou mais uma 
vez a falta de equidade no tratamento de todas as freguesias do Município.---------------------------- 
--- Sobre a proposta referiu a falta de enquadramento do método de pagamento da infra-
estrutura e o modo de gestão. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre a alienação de património, lembrou que a EMIA é uma 
empresa de capitais exclusivamente públicos, por isso os movimentos patrimoniais não põem em 
causa a propriedade da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não se pode fazer equiparação entre a construção do pavilhão multiusos em Azambuja e da 
variante em Aveiras de Cima porque se fosse possível construir a variante com o modelo 
adoptado era imediatamente posto em prática. Este modelo não prevê qualquer gasto para o 
Município, pois é criada uma sociedade público privada, que pode viabilizar uma infra-estrutura 
auto-suficiente, através da criação de uma rede comercial e de logística. Não se pode adoptar 
este modelo na construção da variante de Aveiras de Cima.------------------------------------------------ 
--- Podia ter incluído a construção do pavilhão multiusos de Azambuja nas obras a realizar com 
recurso ao QREN, tendo 70% de financiamento garantido. Não fez essa opção porque implicaria 
que outras obras, como por exemplo, o pavilhão polidesportivo de Alcoentre ou o Centro Escolar 
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de Vila Nova da Rainha, ficassem fora da contratualização do QREN, mas no seu entender, 
estas são obras prioritárias. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Existe um leque de modelos de financiamento que permitem viabilizar determinados tipos de 
investimento em função das suas características, que neste caso, é uma infra-estrutura que pode 
ser geradora de receitas próprias. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não ignorar as dificuldades ou os enquadramentos 
financeiros das intervenções, mas lembrou que foi assumida, em sessão de Câmara, a 
realização da infra-estrutura em Aveiras de Cima, independentemente da contribuição de outras 
instituições. A opção do PS foi a construção de um pavilhão multiusos em Azambuja e por isso 
deve ser assumida.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O facto do património municipal passar para a EMIA significa que a Câmara já não é 
proprietária dos terrenos, por isso não existem garantias de que a titularidade não venha a ser 
alterada, até porque a proposta é omissa nessa matéria. ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que é também Presidente do Conselho de Administração da 
EMIA o que, para além da totalidade de capital público, comprova que existe um controlo 
efectivo da Câmara em toda a sua actividade.------------------------------------------------------------------ 
--- Toda a argumentação apresentada pretende deturpar a realidade, dando uma visão de que a 
Câmara optou pela construção do pavilhão em detrimento da construção da variante. O que é 
errado, porque a Câmara comprometeu-se com a construção de ambas, a única diferença é que 
de momento, existe a possibilidade de avançar com um modelo de financiamento para a 
construção do pavilhão. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 70 / P / 2009 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 2 – SOCASA Vila Nova da Rainha – Venda de Propriedade do Solo – Proposta Nº 72 
/ P / 2009----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a Câmara cedeu à Socasa – Cooperativa de Habitação Económica de Azambuja, CRL, o 
direito de superfície sobre um prédio sito em Vila Nova da Rainha, inscrito na matriz com os 
Artigos 653 e 656 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Azambuja sob o nº 456, 
destinado à implantação da urbanização.------------------------------------------------------------------------  
--- o Município de Azambuja mantém a propriedade do solo do referido prédio.------------------------ 
--- a Cooperativa já cedeu o direito de superfície de algumas habitações aos seus cooperantes. - 
--- a Câmara Municipal de Azambuja foi abordada quer pela Cooperativa quer por diversos 
cooperantes que adquiriram ou vão adquirir os referidos direitos de superfície e que estão 
interessados na compra da propriedade do solo. -------------------------------------------------------------- 
--- a Câmara Municipal de Azambuja entende não necessitar do solo das referidas habitações, 
podendo efectuar a sua venda de forma a permitir aos cooperantes a detenção da propriedade 
plena das mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- na determinação do preço da venda, dever-se-á ter em consideração o carácter social do 
empreendimento e o trabalho desenvolvido pela Cooperativa. --------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que, nos termos do disposto na alínea f) do nº 1 do art. 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar 
a venda da propriedade do solo das casas do Bairro da Socasa em Vila Nova da Rainha pelos 
preços de:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 50 euros por metro quadrado dos lotes para moradias;---------------------------------------------------  
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--- 5.000 euros por fogo T2; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 6.666 euros por fogo T3.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a Câmara constatou a existência de alguns pedidos para 
aquisição de propriedade plena dos terrenos, em Vila Nova da Rainha, cedidos para construção 
à SOCASA. Por isso à semelhança do ocorrido em Azambuja, propõe que os preços praticados 
sejam os constantes na proposta. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 72 / P / 2009 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 3 – Cemitério de Azambuja – Averbamento de Alvará – Proposta Nº 12 / V-JMP / 
2009----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara efectuar a gestão e administração dos cemitérios municipais; ------- 
--- em nome de Maria Gertrudes Pinto encontra-se registada uma sepultura perpétua, 
actualmente identificada com o número 32/04 situada no Talhão 4, Rua A, nº 7; ---------------------- 
--- a titular da concessão do terreno referente àquela sepultura já faleceu e esta tem vindo a ser 
utilizada por sua neta, a qual nos termos do número 1, da alínea a) do artigo 2133º conjugado 
com o 2039º e 2042º todos do Código Civil é considerada como herdeira legítima à herança 
aberta por óbito de sua avó, e que por isso, tem legitimidade para requerer o averbamento do 
alvará de concessão, conforme disposto nos artigos 43º e 46º do Regulamento dos Cemitérios 
Municipais;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o Regulamento dos Cemitérios Municipais exige nos termos da alínea a) do Artigo 46º, 
declaração de desistência de todos os herdeiros da titular do alvará;------------------------------------- 
--- o número elevado de herdeiros da titular da concessão, e o desconhecimento do seu 
paradeiro, pela neta, requerente do pedido de averbamento do alvará; ---------------------------------- 
--- para a resolução da presente questão o Regulamento não dispõe de norma específica, torna-
se por isso necessário recorrer à aplicação do seu artigo 76º, competindo assim à Câmara a 
resolução do caso omisso.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara delibere: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) publicar o edital anexo à presente proposta, por forma a notificar todos os herdeiros 
legítimos da titular do alvará, para se oporem, querendo, ao pedido de averbamento apresentado 
pela neta daquela; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) publicar o referido edital nos lugares de estilo, no local da referida sepultura, num jornal local e 
num regional, por analogia ao regime aplicável ao abandono das sepulturas e declaração de 
prescrição das respectivas concessões; ------------------------------------------------------------------------- 
--- autorizar o averbamento do alvará nº 2, emitido em 02.05.1942 referente à sepultura perpétua 
nº 7, no Talhão 4, Rua A, a favor de Maria Lídia da Encarnação Valada, passando para a posse 
desta a respectiva sepultura, se decorrido o prazo de 60 dias úteis, contados após a publicação 
do edital, não se registar qualquer oposição ou contestação à pretensão da requerente.”----------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / V-JMP / 2009 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 4 – Protocolo de Parceria com a Turismo de Lisboa e Vale do Tejo – Proposta Nº 37 
/ V-ML / 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que o Decreto-lei 67/2008 de 10 de Abril estabeleceu, para efeitos de planeamento turístico 
para Portugal Continental, cinco áreas regionais de turismo, que incluem a área abrangida por 
cada uma das Nomenclaturas das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de Nível II; --------- 
--- que o âmbito de actuação da T-LVT, definido no nº 1 do art. 2 do Decreto-Lei nº 67/2008, 
corresponde à NUT II Lisboa e vale do Tejo, com a conformação fixada pelo Decreto-Lei nº 
317/99 de 11 de Agosto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que os estatutos da T-LVT, foram publicados no Diário da República, 1ª Série – nº 161 de 21 
de Agosto de 2008, pela Portaria nº 940/2008 e contemplam no seu art. 4º a consideração de 
membro fundador da T-LVT ao Município de Azambuja; ----------------------------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja é membro da T-LVT, de acordo com a Proposta 29/ V-ML/ 
2008, aprovada em Sessão de Câmara de 09/ 09/ 2008 e em Assembleia Municipal de 29/ 09/ 
2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação do protocolo de parceria entre a Turismo de Lisboa e Vale do Tejo e o Município 
de Azambuja, em anexo.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Parceria entre a Turismo de Lisboa e Vale do Tejo e o Município de 
Azambuja --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (T-LVT), adiante designada abreviadamente por “T-LVT”, 
pessoa colectiva de direito público nº 508 821 509, com sede na Casa do Campino, Campo 
Infante da Câmara, em Santarém, representada neste acto pelo Exmo. Senhor Dr. Joaquim Luís 
Rosa do Céu, outorgando na qualidade de Presidente da Direcção com poderes necessários e 
suficientes para o acto, por força do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 29º dos Estatutos da 
Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (T-LVT), aprovados em anexo à Portaria nº 940/2008, de 21 
de Agosto; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja, adiante designado abreviadamente por “Município”, pessoa 
colectiva de direito público nº [...], com sede na Praça do Município, na Azambuja, representado 
neste acto pelo Exmo. Senhor Dr. Joaquim António de Sousa Neves Ramos, outorgando na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, com poderes necessários e 
suficientes para o acto, por força do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 68º da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------- 
--- Doravante abreviada e conjuntamente designados por “Partes”; --------------------------------------- 
--- É livremente e de boa fé celebrado e reduzido a escrito o presente protocolo de parceria, que 
se rege pelas cláusulas seguintes: -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Parte I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Da parceria no planeamento turístico ------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Plano estratégico de desenvolvimento turístico ------------------------------------------------------------- 
--- O Município participará na elaboração, e posterior implementação, do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Turístico da Área Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, da 
responsabilidade da T-LVT. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Observatório da actividade turística---------------------------------------------------------------------------- 
--- A T-LVT compromete-se a que no protocolo a desenvolver com a Associação de Turismo de 
Lisboa – ATL, relativo ao Observatório – Turismo de Lisboa, sejam tidos em consideração, na 
amostra a definir, dados estatísticos respeitantes à oferta turística do Município possibilitando-lhe 
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dispor permanentemente de informação rigorosa sobre os principais indicadores do sector do 
turismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sinalização turística ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município participará na avaliação da situação actual da sinalização turística na Área 
Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, da responsabilidade da T-LVT, bem como na 
execução prática das medidas que, em função da avaliação efectuada, venham a ser adoptadas. 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Base de dados da oferta e dos recursos e produtos turísticos regionais------------------------------ 
--- O Município participará na construção, e posterior actualização permanente, da Base de 
Dados da Oferta e dos Recursos e Produtos Turísticos da Área Regional de Turismo de Lisboa e 
Vale do Tejo, da responsabilidade da T-LVT. ------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Instrumentos de gestão territorial------------------------------------------------------------------------------- 
--- A T-LVT pode, mediante expressa solicitação do Município, prestar apoio e aconselhamento 
técnico na elaboração, alteração ou revisão de instrumentos de gestão territorial da 
responsabilidade do Município, nomeadamente o Plano Director Municipal, na medida em que se 
relacionem com a actividade turística. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Parte II ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Da parceria na dinamização e gestão dos produtos turísticos regionais ------------------------------ 
--- Cláusula Sexta------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Diagnóstico e evolução dos produtos turísticos ------------------------------------------------------------- 
--- 1. As Partes farão um levantamento e uma posterior avaliação, devidamente enquadrada na 
oferta turística global da Área Regional de Lisboa e Vale do Tejo, dos recursos e produtos 
turísticos do Município, por forma a que se diagnostique, à escala local e à escala regional, o 
grau de desenvolvimento e competitividade dos recursos e produtos turísticos existentes e se 
definam medidas concretas relativamente aos mesmos, nomeadamente, as que visem a 
evolução de algum, ou alguns, dos recursos de potencial bastante, para produtos turísticos. ------ 
--- 2. As Partes darão prossecução ao previsto no número anterior concedendo especial atenção 
aos recursos turísticos Rota dos Mouchões, Birdwatching, Percursos Pedestres e Feira de Maio, 
Vila Museu do Vinho, Avinho – Festa do Vinho e das Adegas, Zona Ribeirinha (Esteiro, Vala 
Real, Praia Fluvial e Lezirão), Feira Medieval das Virtudes, Castro V. N. S. Pedro, parque 
ecológico “Terra Pura” e aos produtos Touring Cultural e Paisagístico, Turismo Náutico e 
Turismo de Natureza. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Parte III --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Da parceria na promoção turística no mercado interno --------------------------------------------------- 
--- Cláusula Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acções promocionais no mercado interno-------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Município participará no conjunto de acções promocionais no mercado interno que, de 
acordo com o respectivo plano de actividades, sejam realizadas pela T-LVT. -------------------------- 
--- 2. Sem prejuízo do previsto no número seguinte, após aprovação, em cada ano civil, do plano 
de actividades da T-LVT, as Partes acordarão quais as acções promocionais no mercado interno 
em que, concretamente, o Município participará, e os moldes exactos dessa mesma 
participação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. O Município integrará, com os seus conteúdos turísticos (oferta e recursos e produtos 
turísticos), o stand de exposição da T-LVT presente nas edições da Bolsa de Turismo de Lisboa 
(BTL). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Cláusula Oitava----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Posto de turismo---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A T-LVT analisará, se for entendimento do Município, o conceito e o enquadramento do posto 
de turismo municipal, bem como o conteúdo da informação disponibilizada e veiculada, por 
forma a que à escala local se associe a escala regional.----------------------------------------------------- 
--- Cláusula Nona ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Edições turísticas regionais-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Município participará na concepção e produção das edições turísticas regionais da 
responsabilidade da T-LVT, nomeadamente fornecendo os conteúdos relativos ao Município e 
velando pela exactidão e justo destaque com que são referidos ou figuram nas edições. ----------- 
--- 2. A T-LVT pode, mediante expressa solicitação do Município, prestar apoio e 
aconselhamento técnico, no que respeita à integração e à explicitação da escala regional, das 
boas práticas internacionais e da eficácia de comunicação, nas edições turísticas de carácter 
local da responsabilidade do Município. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Décima --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Apoio a eventos com conteúdo turístico ---------------------------------------------------------------------- 
--- 1. As Partes comprometem-se a co-organizar e co-financiar, sem prejuízo da participação 
também de terceiros na organização e financiamento, mediante acordo, a realização de um, ou 
mais, eventos com conteúdo turístico na área geográfica do Município. --------------------------------- 
--- 2. Após a aprovação, em cada ano civil, do plano de actividades da T-LVT, as Partes 
acordarão, segundo um critério de custo/ benefício que pondere o financiamento exigido, a 
notoriedade alcançada e o retorno turístico obtido, qual ou quais os eventos que, concretamente, 
as Partes realizarão, e as responsabilidades exactas que cada uma assume na sua co-
organização e co-financiamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Parte IV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Da parceria na promoção turística nos mercados externos ---------------------------------------------- 
--- Cláusula Décima Primeira---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acolhimento de visitas de profissionais do sector do turismo-------------------------------------------- 
--- A T-LVT compromete-se a incluir, sempre que adequado, o Município e a sua oferta, produtos 
e recursos turísticos, na organização e planeamento geográfico de visitas à Área Regional de 
Turismo de Lisboa e Vale do Tejo de profissionais do sector do turismo dos principais mercados 
emissores para Portugal, como operadores turísticos, agentes de viagens e jornalistas da 
especialidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Décima Segunda--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acções promocionais nos mercados externos -------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Município participará no conjunto de acções promocionais nos mercados externos que, 
de acordo com o respectivo plano de actividades, sejam realizadas pela T-LVT. ---------------------- 
--- 2. Após a aprovação, em cada ano civil, do plano de actividades da T-LVT, as Partes 
acordarão quais as acções promocionais nos mercados externos que, concretamente, o 
Município participará, e os moldes exactos dessa mesma participação. --------------------------------- 
--- Parte V---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Da parceria no estabelecimento de outras parcerias ------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Décima Terceira---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Estabelecimento de parcerias com terceiros----------------------------------------------------------------- 
--- As Partes comprometem-se a promover e coadjuvar, junto de quaisquer outras entidades, de 
direito público ou privado, cujos fins ou atribuições se relacionem, directa ou indirectamente, com 
os fins ou atribuições das Partes ou que desenvolvam iniciativas e projectos com interesse e 
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relevância para o sector do turismo, a associação, adesão ou qualquer outra forma válida de 
participação da T-LVT e/ ou do Município. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Parte VI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Da parceria na instalação, exploração e funcionamento da oferta turística -------------------------- 
--- Cláusula Décima Quarta------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Alojamento local ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A T-LVT participará, se for esse o entendimento do Município, na elaboração ou modificação 
de regulamentos municipais que tenham por objecto o alojamento local, visando o 
enquadramento da actividade e o posicionamento no mercado do alojamento local do Município 
em coerência com toda a Área Regional de Turismo.--------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Décima Quinta ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Rede de apoio ao empresário e investidor turístico -------------------------------------------------------- 
--- O Município integrará a rede da T-LVT de apoio ao empresário e ao investidor turístico. -------- 
--- Parte VII -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Da parceria na formação profissional-------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Décima Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município compromete-se a prestar regularmente informação à T-LVT relativamente às 
necessidades locais de formação profissional no sector do turismo, tendo em vista dotar a T-LVT 
dos elementos necessários para promover a adequação da oferta pública de formação localizada 
na Área Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo à procura, quantitativa e qualitativamente, 
existente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Parte VIII ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Dos direitos e deveres de parceria----------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Décima Sétima ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Direitos e deveres de parceria ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para que seja dada concretização ao conjunto de parcerias previsto nas partes I a VII do 
presente protocolo, as Partes obrigam-se à estrita observância dos direitos e deveres de parceria 
constantes das cláusulas seguintes. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Décima Oitava ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Direitos---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Constituem direitos das Partes no âmbito do presente protocolo de parceria:----------------------- 
--- a) Formular propostas e recomendações, quer quanto à execução substancial das parcerias, 
quer quanto à própria metodologia e organização dos trabalhos; ------------------------------------------ 
--- b) Propor acções, iniciativas e projectos concretos, devidamente enquadrados na execução 
das parcerias previstas; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Integrar todos os grupos de trabalho que, formal ou informalmente constituídos, e 
independentemente da estrutura e/ ou designação que lhes seja atribuída, tenham por objecto 
matéria alvo de parceria; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Participar em todas as reuniões que tenham por objecto matéria alvo de parceria; ------------ 
--- e) Aceder a todos os documentos cuja elaboração resulte das parcerias previstas ou que 
sejam instrumentais e necessários à sua concretização;----------------------------------------------------- 
--- f) Receber atempadamente a informação, devidamente actualizada, que seja solicitada no 
âmbito das parcerias previstas;------------------------------------------------------------------------------------- 
--- g) Fazer referência à colaboração das Partes, pelo menos, através da inserção dos 
respectivos logótipos, em todas as publicações e demais documentos escritos, bem como em 
todas as acções, iniciativas e projectos, que resultem das parcerias desenvolvidas no âmbito do 
presente protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Cláusula Décima Nona-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Deveres--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Constituem deveres das partes no âmbito do presente protocolo de parceria: ---------------------- 
--- a) Participar de forma activa e empenhada nas parcerias previstas; ---------------------------------- 
--- b) Dar execução, célere e completa, a todas as acções, tarefas e/ ou medidas que sejam 
definidas/ estabelecidas no âmbito das parcerias previstas;------------------------------------------------- 
--- c) Facultar todos os documentos cuja elaboração resulte das parcerias previstas ou que 
sejam instrumentais e necessários à sua concretização;----------------------------------------------------- 
--- d) Fornecer atempadamente a informação, devidamente actualizada, que seja solicitada no 
âmbito das parcerias previstas;------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Disponibilizar, em função dos recursos existentes, os meios financeiros, físicos e humanos 
precisos para a execução das acções, tarefas e/ ou medidas que sejam definidas/ estabelecidas 
em concretização das parcerias previstas;----------------------------------------------------------------------- 
--- f) Manter a confidencialidade quanto ás informações e documentos de natureza reservada de 
que venha a ter conhecimento; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- g) Não exercer as suas competências legais de forma divergente, concorrente ou conflituante 
com o disposto no presente protocolo, nem com a execução que lhe seja dada. ---------------------- 
--- Parte IX --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições finais e transitórias -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Vigésima ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Duração -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O presente protocolo é celebrado pelo período de 3 (três) anos e tem início na data da sua 
assinatura, sendo sucessiva e automaticamente renovável por iguais períodos de tempo, salvo 
cessação dos seus efeitos por qualquer das causas previstas no número seguinte. ------------------ 
--- 2. O presente protocolo pode cessar os seus efeitos: ----------------------------------------------------- 
--- a) Por revogação, mediante acordo escrito das Partes;--------------------------------------------------- 
--- b) Por denúncia, através de carta registada com aviso de recepção, com a antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias relativamente ao termos do prazo inicial ou de qualquer das suas 
renovações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Por resolução, nos termos legais, em caso de violação culposa das obrigações assumidas, 
e sem prejuízo do eventual direito a indemnização pelos danos sofridos.-------------------------------- 
--- Cláusula Vigésima Primeira-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Responsáveis de parceria---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. No prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da celebração do presente protocolo, as Partes 
comunicarão, por escrito, a identificação e contactos dos respectivos responsáveis pelas 
parcerias a que se referem as partes I a VII do presente protocolo. --------------------------------------- 
--- 2. Cabe aos responsáveis de parceria assegurar a realização completa, célere e eficiente das 
acções e tarefas que a parceria exija, nomeadamente, promovendo a boa colaboração entre os 
técnicos envolvidos e, pela via hierárquica adequada, a disponibilização pelas Partes dos meios 
financeiros, físicos e humanos que sejam necessários.” ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a celebração de um 
protocolo de parceria com a Turismo de Lisboa e Vale do Tejo.--------------------------------------------  
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 37 / V-ML / 2009 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Atribuição de Apoios ---------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Município de Mosteiros, Cabo Verde – Proposta Nº 71 / P / 2009-------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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--- “Considerando que ao Município de Azambuja e à Câmara Municipal de Azambuja compete 
participar em acções de cooperação no âmbito da Comunidade de Língua Portuguesa – cfr. art. 
31º da Lei 159/99 de 14 de Setembro;---------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre a 
participação do Município em acções de cooperação descentralizada – cfr. al. f) do art. 64º da 
Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; -------------------- 
--- Considerando o pedido de apoio realizado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Mosteiros, por ocasião das comemorações do Dia do Município, que se junta; ------------------------ 
--- Considerando que o Município de Azambuja possui relações de amizade especiais com o 
Município de Mosteiros, em Cabo Verde, decorrentes da geminação existente entre ambos, e 
que apesar dos constrangimentos financeiros da autarquia deve prevalecer o espírito de 
solidariedade para com aqueles que têm dificuldades maiores do que as sentidas entre nós.------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal de Azambuja aprove corresponder ao pedido de colaboração com a 
oferta de 500 t´shirts impressas, cujo valor aproximado se estima em 1.500,00€.” -------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a oferta de 500 t-shirts ao 
Município de Mosteiros, em Cabo Verde por ocasião das comemorações do Dia do Município. --- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 71 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
5.2. Junta de Freguesia da Maçussa – Proposta Nº 73 / P / 2009 -------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias ao abrigo do art. 64, nº 6, al. b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/ 2002 de 11 de Janeiro;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- os melhoramentos efectuados pela Junta de Freguesia de Maçussa, nomeadamente, 
reparação e construção de valeta em betão e colocação de manilhas nas ruas João Camilo 
Rodrigues, 25 de Abril e Estrada das Longras, em Maçussa; ----------------------------------------------- 
--- o pedido da Junta de Freguesia de Maçussa, que se anexa.-------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Maçussa no valor de €5.034,80 
para fazer face às despesas efectuadas com os melhoramentos das ruas em questão.” ------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio financeiro à 
Junta de Freguesia da Maçussa, no valor de 5.034,80€, por melhoramentos efectuados nas ruas 
da freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 73 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
5.3. Escola Secundária de Azambuja – Proposta Nº 35 / V-ML / 2009 -------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que ao Município de Azambuja incumbem atribuições nos domínios da educação, juventude e 
dos tempos livres e competências no que respeita ao apoio a grupos formais e informais de 
jovens do Concelho;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar ou comparticipar pelos meios 
adequados, 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;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- as normas de apoio ao associativismo juvenil e a grupos formais e informais de jovens do 
Concelho de Azambuja – Proposta nº 21 / V-ML / 2006 – aprovadas em sessão de Câmara no 
dia 17 de Julho de 2006; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade de um apoio financeiro à Escola Secundária de Azambuja, tendo em vista, a 
possibilidade de uma melhoria técnica do equipamento de som da sala de rádio existente na 
Escola.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 250€ à Escola Secundária de Azambuja que, 
por sua vez, direccionará este mesmo subsídio para a aquisição de material técnico de som para 
a rádio escolar, sendo o objectivo primordial deste apoio, possibilitar a dinamização da mesma.”- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro à Escola Secundária de Azambuja, no valor de 250€, que a mesma direccionará para 
a aquisição de material técnico de som para a rádio escolar. ----------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 35 / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. ------ 
5.4. Centro Cultural Azambujense – Proposta Nº 36 / V-ML / 2009 ------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos não participou na discussão e votação da presente 
proposta por pertencer aos órgãos dirigentes da Colectividade.-------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal 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; ---------------------------------------------------------------- 
--- que no Centro Cultural Azambujense existe uma secção de escola de fado, que permite uma 
aprendizagem e um desenvolvimento deste género musical; ----------------------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja pretende ter um registo fonográfico das vozes do fado do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de uma apoio financeiro no valor de 7.500€ (sete mil e quinhentos euros) 
acrescido da taxa de IVA em vigor, ao Centro Cultural Azambujense, destinado à gravação de 
um cd duplo para os fadistas do Concelho.”--------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de apoio 
financeiro ao Centro Cultural Azambujense, no valor de 7.500€, destinado à gravação de um cd 
duplo para os fadistas do Concelho.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 36 / V-ML / 2009 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 6 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Vereador António Nobre-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Justificação de Falta às sessões anteriores.”--------------------------------------------------- 
--- As faltas foram justificadas pelo Sr. Presidente. ------------------------------------------------------------  
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e vinte 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. ------------------------------------------------------------------------------  


