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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 02 DE JULHO DE 2007. ------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Vice-presidente Luís Manuel Abreu de Sousa e os Srs. Vereadores José Manuel 
Isidoro Pratas, Marco António Martins Leal Pereira e Marília Oliveira Inácio Henriques, pelo 
Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira 
e, 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. Vice-presidente anunciou que substituirá o Sr. Presidente na presidência da reunião e 
que o Sr. Presidente foi substituído pela Sra. Vereadora Marília Henriques. ----------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------       
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que, sobre as obras a decorrer em Azambuja, 
aceita que todas as obras causem transtornos à população mas não aceita que para além das 
quatro frentes abertas, com poucas pessoas a trabalhar, se inicie outra na Rua D. João Afonso 
Esteves de Azambuja, sem que nenhuma outra frente esteja concluída. Neste caso considera 
haver um desrespeito pelos munícipes. -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que não se iniciou mais nenhuma frente, houve a ligação da 
linha de esgotos das duas ruas por detrás da igreja, daí ter-se aberto, provisoriamente, a estrada 
atrás da igreja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou para quando a conclusão da obra na Rua 
Teodoro José da Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que, segundo o empreiteiro, irão iniciar-se os trabalhos de 
calcetamento de algumas frentes. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando se há novidades acerca do pedido de 
informação à Direcção Regional de Saúde sobre o encerramento das urgências nocturnas do 
Centro de Saúde de Azambuja. Sobre os pedidos de informação prévia de propriedades com 
afectação total ou parcial da REN, referiu que a informação prestada não satisfaz as suas 
pretensões, na medida em que não refere os despachos, primeiro de indeferimento e agora de 
deferimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que o Director do Centro de Saúde já solicitou informação ao 
Hospital de Vila Franca de Xira, estando a aguardar resposta. --------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas distribuiu folhetos informativos relativos à prevenção de 
fogos e conselhos, da Direcção Geral de Saúde, para esta época de calor. Informou ainda que a 
Câmara, através do Gabinete de Protecção Civil, em colaboração com o Centro de Saúde e 
GNR, estão a proceder a um levantamento de todas as pessoas idosas, do concelho, que vivem 
isoladas para que tenham algum acompanhamento.---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos alertou para o facto de, na Alameda das Palmeiras, junto 
ao Palácio, a Vala Real estar a “comer” terreno, correndo-se o risco das palmeiras 
desaparecerem, ainda que o problema não seja da responsabilidade da Câmara. -------------------- 
--- Acrescentou ainda que, na última reunião da Assembleia Municipal, em Manique do 
Intendente, o Sr. Presidente referiu que a obra no Mercado Diário de Azambuja estava concluída 
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e paga. Questionou como é possível se, o 1º andar não está rebocado, as zonas de lavagem 
não têm paredes em material lavável, a electricidade está instalada no tijolo, etc., no seu 
entender a obra está inacabada. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente referiu que a Câmara irá tratar com a entidade proprietária do palácio, 
para que o problema seja resolvido.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o Mercado Diário, sabe que existem situações que estão a ser acabadas pelo 
empreiteiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que é inaceitável que a CPCJ não tenha um fax 
operacional há mais de três meses, considera que pela importância do trabalho desenvolvido 
pela Comissão, é da maior urgência a resolução deste problema.----------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu não ter qualquer conhecimento sobre o assunto. Está a 
aguardar a convocatória para uma reunião, uma vez que a Presidente da Comissão renunciou o 
cargo por motivos de saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------    
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou considerar inaceitável que as actas sejam 
sujeitas a aprovação, com um ano de atraso.------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 17 de Julho de 2006 foi aprovada por maioria 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sra. Vereadora Marília Henriques, do PS). A acta foi 
assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 04 de Junho de 2007 foi aprovada por maioria 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Srs. Vereadores Marília Henriques, do PS e António 
José Matos, do 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 – Empreitada de “Construção do Jardim Urbano de Azambuja” – trabalhos a mais 

– Proposta Nº 41 / P / 2007 --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que foi lançado o Concurso Público para a empreitada “E 24/04 – Construção 
do Jardim de Azambuja”;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que foi adjudicada em Sessão de Câmara a referida empreitada à Empresa 
Costa & Leandro, Lda.; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que no decorrer da obra se verificou a necessidade de proceder à execução de 
trabalhos a mais conforme Inf. DIOM/991/2005.---------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Adjudicar, os trabalhos a mais da empreitada E24/04 “Construção do Jardim Urbano de 
Azambuja” à empresa Costa & Leandro, Lda., pelo o valor de 9.785,00€ (nove mil setecentos e 
oitenta e cinco euros), ao qual acresce 5% de IVA, perfazendo o valor global de 10.274,25€ (dez 
mil duzentos e setenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos)” ------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa a adjudicação dos trabalhos a mais 
da empreitada de construção do Jardim Urbano de Azambuja, no valor de 9.785 euros. Foi 
necessário corrigir-se algumas situações, nomeadamente a vedação no parque infantil e na Rua 
Eng. Moniz da Maia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou admirar-se com o facto de, só agora se verificar a 
necessidade de vedação do parque infantil, uma vez que existem requisitos legais de 
segurança. Reiterou a necessidade dos projectos serem cuidadosamente elaborados, testados, 
informados e discutidos. Considera não haver desculpa possível para tão grande falta. ------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a grelha metálica em três painéis, não foi prevista logo 
de início porque existia um posto de transformação que só foi desactivado depois de iniciadas 
as obras, verificando-se então que havia um declive entre a Rua e o Jardim, com a grelha 
evitam-se quaisquer possíveis acidentes.------------------------------------------------------------------------ 
--- Para protecção do parque infantil estava inicialmente previsto um muro, mas chegou-se à 
conclusão que, em termos estéticos, ficaria mal (muito fechado), daí ter-se optado por modificar 
a vedação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou não estar em causa o valor dos trabalhos a mais 
(1,4% do valor da empreitada), mas sim os motivos dos trabalhos a mais, pois para 
cumprimento da legislação em vigor, estas situações deviam ter sido contempladas no projecto 
inicial. Fez ainda referência ao facto de, do lado da Estrada Nacional, não haver qualquer tipo de 
protecção, sendo muito perigoso quando as bolas fogem para aquele lado. ---------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a actividade deveria ser praticada em local próprio, 
pois o aumento de vedação em todo o Jardim, empobreceria o espaço, que deve ser amplo. ----- 
--- O Sr. Vereador António José Matos acrescentou que esta é a realidade, os miúdos jogam a 
bola na relva, compete à Câmara zelar para que não aconteça nenhuma desgraça. -----------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 41 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupo do PSD e da CDU).---------------------------- 
Ponto 2  – Empreitada de “Reordenamento Urbano da Rua Pedro Alves Jaleco” – 

trabalhos a mais – Proposta Nº 45 / P / 2007 --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que foi lançado o Concurso Público para a empreitada “E 13/05 – 
Reordenamento Urbano da Rua Pedro Alves Jaleco – Vila Nova S. Pedro”; ---------------------------- 
--- Considerando que foi adjudicada em Sessão de Câmara a referida empreitada à Construções 
Vieira Mendes, Lda.; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que no decorrer da obra se verificou a necessidade de proceder à execução de 
trabalhos a mais conforme Inf. DIOM/788/2006.---------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Adjudicar, os trabalhos a mais da empreitada E13/05 – Reordenamento Urbano da Rua 
Pedro Alves Jaleco – Vila Nova S. Pedro” à empresa Construções Vieira Mendes, Lda., pelo 
valor de 85.482,42€ (oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta e dois 
cêntimos), ao qual acresce 5% de IVA, perfazendo o valor global de 89.756,54€ (oitenta e nove 
mil setecentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos).” ------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta, também diz respeito a trabalho a 
mais, desta feita, na empreitada de reordenamento urbano da Rua Pedro Alves Jaleco, em Vila 
Nova de São Pedro. Estes trabalhos referem-se a reestruturação das águas e repavimentação.-- 
--- Informou estarem presentes os Técnicos do DIOM, que acompanharam a obra, para 
melhores esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que esta proposta é um desvirtuar do concurso inicial, 
pois tratou-se de um trespasse de empreitada, que já mereceu enormes críticas por parte da 
CDU, nomeadamente em relação aos preços.------------------------------------------------------------------ 
--- No seu entender, existe uma real necessidade de justificação da execução de trabalhos não 
previstos na empreitada inicial, pois não considera a pavimentação de pequenas zonas públicas 
de acesso a propriedades privadas, como algo imprevisto, tal como entende que já era 
conhecida a natureza da rede de águas naquela zona, pois já tinha havido, há algum tempo, 
uma primeira intervenção na rede de esgotos.------------------------------------------------------------------ 
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--- Outro facto curioso é o montante dos trabalhos (24,59%) ficar nos limites percentuais (25%) 
permitidos para trabalhos a mais. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou certidão da proposta para enviar ao conhecimento da Inspecção-geral de Finanças e 
da Autoridade da Concorrência, para os efeitos tidos por convenientes. --------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente acrescentou que a pavimentação foi feita em terrenos públicos. Que, 
por ser conhecida a situação da rede de água, optou-se por mexer agora e daí ter-se optado 
pela repavimentação integral da estrada. ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou esclarecimentos, dos Técnicos, acerca das 
justificações à intervenção (rede de águas e repavimentação) e chamou a atenção para o facto 
de haverem valores na informação que estão incorrectos.--------------------------------------------------- 
--- O Sr. Eng. Filipe Figueiredo referiu que havia conhecimento que, em Vila Nova de São Pedro, 
a rede de água era feita em fibrocimento, usado até ao aparecimento de materiais plásticos. 
Este material apesar de garantir uma boa prestação de serviços, é um material frágil, que se 
danifica rapidamente, às vezes por acções externas (pavimentação, trânsito de camiões, 
trabalhos com máquinas, etc.). ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Na obra dos esgotos domésticos (realizada entre 2001 e 2003) ponderou-se substituir a rede 
de águas mas como não houve problemas no decorrer da empreitada, a Câmara não quis arcar 
com os custos da intervenção. Com esta obra sucedeu o contrário, isto é, surgiram várias 
rupturas e a conduta deu sinais de que não suportaria esta intervenção. Daí, os Serviços 
entenderem que esta intervenção é imprescindível para a durabilidade da obra de 
reordenamento urbano.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se, este era o valor que os serviços tinham 
calculado para a intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Eng. Pedro Melo respondeu que este valor é referente à Rua Pedro Alves Jaleco 
(desde a colectividade até à Curva João Moreira). Todos os preços apresentados na proposta 
foram verificados um a um. Foi efectuado um estudo (metros e material necessário) e estes 
preços são os praticados no dia-a-dia. A percentagem da informação dos serviços está errada, o 
valor correcto é 24,9%, encontrando-se dentro dos limites legais. ----------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo achar estranho que os trabalhos a 
mais se fixem nos 24,9%, quando o limite é 25%. Considera ainda que as contas são feitas ao 
contrário, pode-se gastar até 25%, então há que arranjar trabalhos a mais. ---------------------------- 
--- Questionou qual o tempo de vida do material em fibrocimento.----------------------------------------- 
--- O Sr. Eng. Pedro Melo informou que o fibrocimento já não é utilizado, havendo no entanto, 
redes no concelho, neste material, com 50 e 60 anos.-------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu haver falta de competência de quem gere (poder 
político), uma vez que quando foi feita a intervenção dos esgotos, devia ter-se feito esta 
intervenção, numa perspectiva de economia de tempo e dinheiro. ---------------------------------------- 
--- Questionou se, em Vila Nova de São Pedro, corre o risco de acontecer o mesmo que em 
Maçussa, em que os moradores tinham as casas-de-banho nas traseiras, não podendo ser 
servidos pela rede de esgotos localizada na rua principal. Para corrigir a situação, a Câmara 
teve que fazer novos esgotos na parte traseira com ligação à rede principal.--------------------------- 
--- Fez ainda referência à acta de 17 de Julho de 2006, em que foi discutida uma proposta sobre 
a Maçussa e em que anteviu que em Vila Nova de São Pedro aconteceria o mesmo, nessa 
altura (…) “O Sr. Presidente esclareceu que em Vila Nova de São Pedro a rede de esgotos está 
feita, o que se está a fazer agora é a requalificação urbana.”, considera que o Sr. Presidente não 
sabe o que se está a passar.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Eng. Filipe Figueiredo esclareceu que os esgotos domésticos foram executados entre 
2001 e 2003, a requalificação diz respeito à rede de águas pluviais, rede de iluminação pública e 
trabalhos de superfície.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente acrescentou que os esgotos na Maçussa não estão todos na situação 
referida pelo Sr. Vereador, é apenas uma parte em frente às bombas de gasolina, em que será 
feito um troço de ligação à rede na rua principal, em Vila Nova de São Pedro os esgotos estão 
feitos há algum tempo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Questionou se, a Câmara não tivesse optado por esta solução, agora que as valas estão 
abertas e fosse realizá-la mais tarde, os custos seriam superiores ou inferiores. ---------------------- 
--- O Sr. Eng. Pedro Melo respondeu que o custo seria muito superior, uma vez que, de 
momento a Câmara economizará custos porque as valas já estão abertas e as máquinas e mão-
de-obra já estão afectas à empreitada. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Vereadora Marília Henriques que, apesar de ser muito rigorosa com as 
contas públicas, por considerar uma questão de cidadania o respeito pelo erário público, 
chamou a atenção pelo facto de não ser estranho que as obras que envolvam o Alto Concelho 
apresentem algumas surpresas, uma vez que, por mais de 20 anos, houve uma forma de estar 
dentro do concelho, que criou duas realidades completamente distintas. As derrapagens nas 
freguesias limítrofes da sede do concelho, são por norma mais baixas, porque houve um 
acompanhamento contínuo e documentado das intervenções realizadas ao longo dos anos, no 
Alto Concelho, não há conhecimento, nem documentação das redes.------------------------------------ 
--- Apelou ainda para a parte social desta intervenção, pois pela primeira vez estão a acontecer 
coisas boas no Alto Concelho, quer ao nível da requalificação urbana, quer ao nível educativo. -- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a intervenção da Sra. Vereadora deve ser tratada 
com condescendência, porque a Sra. Vereadora vem às sessões de Câmara, de vez em 
quando, desconhecendo muitos dos assuntos tratados. Não está a criticar a obra por ser em Vila 
Nova de São Pedro, está a criticar os critérios apresentados na proposta, desrespeitando 
contratos aprovados em sessão de Câmara, com obras que poderiam ter sido previstas e por 
intervenções que não se fizeram em altura própria e agora pretende-se esticar os trabalhos a 
mais até aos 24%; toda esta situação é inaceitável porque prejudica enormemente o erário 
municipal e prejudica os munícipes.------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos acrescentou não estar em causa o Alto ou Baixo 
Concelho, nem questões sociais, mas sim a metodologia, de não prever situações 
completamente previsíveis. Todas as pessoas têm direito a ter uma rede de água e uma rede de 
esgotos (entre muitas outras coisas) mas não pode aceitar a engenharia financeira, para ver 
quanto se pode gastar, no limite dos 25% e arranjar trabalhos a mais nesse valor. ------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu não haver nenhuma engenharia financeira, apenas a 
constatação da realidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 45 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
Ponto 3  – Projecto Ribatejo Digital (Internet nas Freguesias) – Protocolo com a CULT – 

Proposta Nº 07 / V-JMP / 2007----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------------- 
--- “Considerando que a componente “Internet nas Freguesias” do Projecto Ribatejo Digital CULT 
– Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, prevê a cedência de viaturas adquiridas pela CULT a 
Município nela integrados, para apoio técnico e promoção da utilização das tecnologias de 
Informação e Comunicação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Considerando a necessidade de regular a utilização da viatura assim cedida ao Município de 
Azambuja, no que se refere, designadamente, ao âmbito da cedência e à repartição de custos. -- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara, no uso da competência prevista no art. 64º, nº 4, alínea b) da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, na versão dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Março, delibere: ---------------- 
--- a) Aprovar a minuta do Protocolo a celebrar entre a CULT e o Município de Azambuja, anexa 
à presente proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Tomar conhecimento e aprovar a adenda ao Protocolo estabelecido com a CULT, no 
âmbito do Ribatejo Digital.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta vem no sentido de, no 
âmbito do Ribatejo Digital, a CULT ter disponibilizado, aos Municípios integrantes, uma viatura 
de apoio para deslocação às freguesias, onde decorreu (terminou no final de 2006) o Programa. 
Agora propõe-se que a viatura fique afecta ao Município, ficando encarregue do seu uso e das 
despesas inerentes. Propõe também a aprovação do protocolo estabelecido no âmbito do 
Ribatejo Digital que, por lapso, não foi presente para aprovação da Câmara. -------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 07 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 4 – Atribuição de Apoios Financeiros----------------------------------------------------------------- 
 – Gastronomia – Proposta Nº 42 / P / 2007 ------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é intenção da Câmara Municipal continuar a apoiar as Juntas de Freguesia e as 
Colectividades que promovem certames ligados à nossa Gastronomia com o intuito de realçar e 
divulgar os nosso usos e costumes;------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Câmara pretende definir critérios de apoio abrangentes a todas as freguesias e 
colectividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- conceder apoio em termos logísticos, nomeadamente, na montagem do certame (montagem 
das tasquinhas, água esgotos);------------------------------------------------------------------------------------- 
--- nos termos da alínea b) do nº 6 do artº 64º da LAL, a atribuição de um apoio de 1.000€ para 
financiamento das actividades lúdico/ culturais, obrigando-se as Juntas de Freguesia e as 
Colectividades, mencionadas na listagem anexa, a dar conhecimento aos munícipes do apoio da 
Câmara.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a proposta visa a atribuição de um apoio no valor de 
1.000,00€, às Juntas de Freguesia e Colectividades, que promovam actividades lúdico-culturais, 
normalmente denominadas Tasquinhas. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 42 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Gastronomia – Proposta Nº 42 / P / 2007 ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que a Casa do Povo de Aveiras de Cima promoveu em Outubro de 2006 mais 
uma edição das tasquinhas naquela Freguesia sem qualquer apoio por parte da Autarquia; ------- 
--- Considerando que à semelhança do apoio prestado pela Câmara Municipal às Juntas de 
Freguesia que promovem certames ligados à nossa Gastronomia com o intuito de realçar e 
divulgar os nosso usos e costumes, é intenção da autarquia continuar a apoiar não só as Juntas 
como as Colectividades.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos da alínea b) do nº 6 do art. 64º da LAL, a atribuição de um apoio de 1.000€ para a 
Casa do Povo de Aveiras de Cima relativo ao ano de 2006.” ----------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem na sequência da anterior, atribuindo 
o apoio à Casa do Povo de Aveiras de Cima, pela realização das Tasquinhas em 2006.------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 43 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Apoio Social – Proposta Nº 17 / VP / 2007 ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No âmbito do quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 
locais, estabelecido pelo Decreto-Lei nº 159/99, lhes compete “apoiar o desenvolvimento de 
actividades complementares de acção educativa”, bem como “participar na prestação de 
cuidados de saúde continuados no quadro de apoio social à dependência;----------------------------- 
--- Que o jovem portador de deficiência motora, residente na freguesia de Vila Nova de S. Pedro, 
se encontra permanentemente acamado e necessita de apoio em termos de material escolar de 
desgaste, a utilizar no domicílio;------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o jovem em virtude da sua deficiência utiliza/ necessita da TV Cabo como forma de 
ocupação de tempos livres/ utilizando esta tecnologia numa perspectiva didáctica;------------------- 
--- Que o agregado familiar do jovem apresenta carências em termos económicos; ------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir um apoio anual ao agregado familiar 
do jovem no valor de 800€, que se traduz em suportar despesas com material escolar (tinteiros, 
resmas de papel, CD´s), bem como, numa perspectiva didáctica, a mensalidade da TV Cabo.” --- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que, em virtude do relatório apresentado pelos serviços de 
Acção Social da Câmara, que comprova a carência financeira desta família, propõe que a 
Câmara suporte as despesas com material escolar e a mensalidade da TV Cabo (através da 
netcabo o jovem tem aulas por videoconferência) no valor de 800€/ ano. ------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 
 – Jornal de Matemática do Concelho – Proposta Nº 24 / V-ML / 2007------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As competências atribuídas às autarquias no âmbito da Educação (Dec. Lei 159/99); ----------- 
--- O apoio que a autarquia tem prestado ao desenvolvimento de Projectos Educativos pelas 
escolas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O interesse da iniciativa “Jornal de Matemática”, de divulgação de trabalhos realizados por 
alunos do 3º Ciclo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A participação das Escolas do Concelho, ao nível do 3º Ciclo, na elaboração deste Jornal;----- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir uma verba no valor de 744,15€ à 
Escola Secundária de Azambuja para efeitos de impressão do “Jornal de Matemática do 
Concelho”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta vem na sequência do apoio 
continuado da Câmara, quer ao nível de desenvolvimento, quer ao nível de financiamento, a 
projectos educativos nas Escolas e Agrupamentos do Concelho. Neste caso o apoio é de 
744,15€ que se destina à impressão do “Jornal de Matemática do Concelho”. ------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 24 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
 – Quadro Interactivo – Proposta Nº 25 / V-ML / 2007 ---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O conjunto de responsabilidades legais do município consignadas no Dec. Lei 159/99 em 
matéria de Educação;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O envolvimento que a autarquia tem apresentado na melhoria de qualidade educativa das 
instituições educativas do Concelho;------------------------------------------------------------------------------ 
--- O reconhecimento generalizado da importância de investir na utilização de Tecnologias de 
Informação e Comunicação em contexto de sala de aula; --------------------------------------------------- 
--- As potencialidades apresentadas pelos Quadros Interactivos. ------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir um subsídio no valor de 1.264,45€ a 
cada um dos 3 Agrupamentos de Escolas do Concelho e à Escola Secundária, para aquisição 
de um Quadro Interactivo.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que, na sequência do investimento da Câmara, para 
utilização das novas tecnologias no apoio à educação (todas as salas de aula têm um 
computador ligado à Internet), esta proposta visa o apoio para aquisição de quadros interactivos 
para os Agrupamentos e Escola Secundária. Considera, porque esteve presente na 
apresentação destes quadros interactivos, que têm muita potencialidade. ------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou a metodologia a utilizar para que os quadros 
interactivos cheguem a todos os alunos. ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que os Agrupamentos e os Conselhos Executivos 
terão que gerir a utilização dos quadros de forma a abranger o maior número de alunos e tirar o 
maior partido das suas potencialidades.--------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 25 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 5 – Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo – pedido de adiantamento – Proposta Nº 

44 / P / 2007 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o teor do ofício da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo solicitando um adiantamento de 
duodécimos a fim de fazer face à aquisição de uma viatura; ------------------------------------------------ 
--- que a aquisição se enquadra numa candidatura, da referida Junta, a um projecto de 
Modernização Administrativa;--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o atraso na aprovação da candidatura obrigou a Junta, a pagar, na integra, algumas das 
despesas para as quais se esperava financiamento.---------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal delibere aprovar o solicitado, nos termos do previsto na alínea b) do nº 
6, do art. 64º da Lei das Autarquias Locais.” -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito a um pedido da Junta 
de Freguesia de Aveiras de Baixo para aquisição de uma carrinha, uma vez que a candidatura 
da Junta a um projecto de Modernização Administrativa, apenas contempla metade do valor 
total. Este valor disponibilizado pela Câmara será um adiantamento da verba transferida para a 
Junta no âmbito do protocolo de Delegação de Competências, com início no 3º trimestre de 
2007 e fim no 3º trimestre de 2009.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou o considerando “a inexistência de enquadramento 
legal específico para o pedido ora em análise”, uma vez que contradiz o restante teor da 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente concordou com a intervenção do Sr. Vereador e solicitou que o último 
considerando da proposta fosse retirado. ------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 44 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
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Ponto 6 – INFORMAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Informação N.º 7 / P / 07 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 20 de Junho, que se anexam:--- 
--- 7ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 7ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------------- 
--- 6ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.2. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Maio -------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.3. Pedidos de Informação Prévia (PIP) de Propriedades com Afectação Total ou Parcial 
da REN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.4. CMA – Serviço Municipal de Protecção Civil----------------------------------------------------------- 
--- “Dispositivo dos Bombeiros e Cruz Vermelha nos Fogos Florestais” ----------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas quando o Sr. Vice-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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 
 
 


