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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2007. -------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão de Sessões da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha.--- 
--- A reunião teve início às dezassete horas e trinta e cinco minutos e estiveram presentes, pelo 
Grupo do PS, o Sr. Presidente Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel 
Abreu de Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo 
do PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e 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. Presidente informou que esta é a primeira das reuniões descentralizadas que a Câmara 
vai realizar. O objectivo destas reuniões “in loco” é tomar conhecimento dos problemas de cada 
uma das freguesias do concelho e estabelecer metas e objectivos para a resolução desses 
problemas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Agradeceu a todos os elementos e ao Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da 
Rainha, a forma como foram recebidos e acompanhados na visita pela freguesia e pela 
disponibilização das instalações da Junta para se fazer a sessão de Câmara. -------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Maria José Ponte que distribuiu pelo Executivo Camarário, um desenho de um 
terreno que o seu pai possui nas Fontaínhas. ------------------------------------------------------------------  
--- O referido terreno era propriedade do seu avô e como a serventia era muito acidentada, este 
acordou com o proprietário dos terrenos vizinhos, abrir um caminho de passagem para ambos. 
Um dos terrenos vizinhos foi vendido, o novo proprietário fez uma casa e agora afirma ter um 
documento da Câmara que diz que o caminho aberto é de domínio público. Através de um 
advogado tem trocado correspondência com a Câmara que continua a afirmar que o caminho é 
público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Questionou o porquê da Câmara não arranjar a serventia aos terrenos, que essa sim é de 
domínio público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Manuel Rocha questionando se, na visita feita à freguesia, repararam que na 
Rua de Santa Marta (acesso à igreja) existe um muro que está a cair, pretendendo saber se a 
Câmara tenciona fazer alguma coisa para resolver o problema. -------------------------------------------  
--- Questionou ainda se o Regulamento dos Jardins está em vigor, pois verifica muitas vezes que 
as pessoas passeiam os cães e jogam a bola em cima dos jardins. --------------------------------------  
--- Sobre a escola de Vila Nova da Rainha pretende saber se o pavilhão sempre vem para a 
escola. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Solicitou informação sobre a vinda de um médico para prestar serviço no posto médico de Vila 
Nova da Rainha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Carlos Valente questionando se, com a remodelação da EN3, 
alargamento das faixas de rodagem, se vai construir uma via externa em Vila Nova da Rainha e 
onde será construída e se está em projecto a construção de uma ciclo via. Na Avenida Gago 
Coutinho (que vai para o apeadeiro) existe dificuldades em fazer inversão de marcha, 
questionando se existe um projecto para resolução deste problema. -------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara rege-se pelo parecer dos Técnicos, das áreas de 
Urbanismo e Jurídica, e o que dizem relativamente aos terrenos é que o caminho marcado a 
verde (documento distribuído) é uma serventia pública e não é apenas por estar marcado no 
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cadastro, é também pela existência de marcos que definem essa serventia. A outra serventia 
representa um investimento brutal para que possa ser utilizada. A Câmara tem, em termos de 
cadastro e em termos jurídicos, a indicação de que é uma serventia pública. Se houver, por parte 
da família da Sra. Maria José, o entendimento que não é uma serventia pública a situação só 
poderá ser resolvida em termos judiciais. ------------------------------------------------------------------------  
--- Respondendo ao Sr. Manuel Rocha, não teve oportunidade de verificar o estado do muro 
porque não subiram à igreja pela Rua de Santa Marta. O Regulamento dos Jardins está em vigor 
mas a Câmara não pode fiscalizar todos os jardins, conta por isso com a educação e civismo das 
pessoas. Existe um projecto, em fase avançada, para beneficiação e alargamento da escola 
primária de Vila Nova da Rainha, no sentido de ter quatro salas do ensino básico e duas salas de 
jardim-de-infância, para além de todas as estruturas que uma unidade de ensino moderna 
requer. Não se prevê que os pavilhões pré-fabricados que estão na escola da Socasa, em 
Azambuja venham para Vila Nova da Rainha. Sobre o posto médico, a Câmara e a Junta 
cumpriram a sua parte, dotaram o edifício da Junta com condições óptimas para a instalação do 
posto médico, sabe que o Dr. Ramalho, Director do Centro de Saúde de Azambuja, está a tentar 
que venham médicos para prestar serviço no concelho de Azambuja, sabe também que o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia tem tentado suprir essa carência transportando os doentes 
para Azambuja e sabe que há uma promessa que, quando vierem médicos para o concelho, o 
Sr. Presidente da Junta, afectar um médico à freguesia de Vila Nova da Rainha. ---------------------  
--- Respondendo ao Sr. José Carlos Valente, há um projecto feito pela REFER para a Avenida 
Gago Coutinho, que prevê o arranjo de toda aquela zona, mas a REFER quer que seja a 
Câmara a fazer e a Câmara entende que devem ser as duas entidades, em conjunto, a executar 
o projecto, existe também a necessidade de cedência de terrenos por parte de um proprietário. 
Está assente com a Estradas de Portugal que, o trânsito na EN3 em Vila Nova da Rainha será 
feito em duas vias, uma que é a EN3 já existente e outra a construir, através de uma rotunda na 
zona nascente, que circundará a vila pelo lado exterior (apesar do traçado não estar 
completamente definido) e apanhará outra rotunda (inserida no programa de reconversão de 
acessibilidades ao aeroporto da Ota) na zona poente de Vila Nova da Rainha. O facto de ter ciclo 
via ou não será um caso a estudar, tendo assente que as ciclo vias, normalmente são 
construídas em estradas municipais e não em nacionais.----------------------------------------------------  
--- A Sra. Maria José Ponte referiu que, já o Sr. Vice-presidente lhe tinha dito que o arranjo da 
serventia era muito dispendioso mas essa questão não lhe diz respeito. Questionou quais os 
marcos a que o Sr. Presidente se refere, uma vez que os marcos existentes definem os limites 
das propriedades.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu ter informações que a existência de marcos clarifica a existência 
de uma serventia pública e o registo cadastral. Estando as duas serventias em igualdade de 
circunstância, a Câmara, por uma questão de gestão de dinheiros públicos, vai investir naquela 
que representa um custo mais baixo e que serve o mesmo objectivo. Sendo estas as 
informações técnicas que possui. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Manuel Rocha que sobre a etar de Vila Nova da Rainha existem habitações 
que não têm ligação à rede, principalmente na zona ribeirinha da vila. Questionando se a 
Câmara tem uma solução para esta zona da vila. -------------------------------------------------------------  
--- Questionou ainda o porquê de Vila Nova da Rainha, há vinte anos, não ter marcações 
horizontais (passadeiras, divisão de estrada e de faixas de rodagem) nas principais vias. ----------  
--- O Sr. Presidente respondeu que as pessoas têm a obrigação e fazer a ligação à rede da etar, 
como diz o Regulamento. Agradeceu a sugestão para as marcações, tendo o Sr. Vice-presidente 
tomado nota. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O Sr. Manuel Rocha referiu que quando a Câmara aprovou o projecto da sua casa, obrigou a 
construção de fossa mas como também paga a etar pretende saber como consegue fazer a 
ligação, considera que a etar serviria melhor toda a população, se tivesse sido feita a sul da vila.  
--- O Sr. Vice-presidente avançou que a Águas do Oeste (AdO) está a concluir as negociações 
com o proprietário de terrenos na zona norte da vila, para se fazerem dois depósitos que 
reforçarão o abastecimento de água a Vila Nova da Rainha. -----------------------------------------------  
--- O Sr. Manuel Rocha referiu que na altura da visita do Sr. Presidente a Vila Nova da Rainha já 
estava tudo tratado e agora ainda está na fase de conclusão das negociações. Sobre o arranjo 
da casa na Travessa Emília da Conceição, quando era Vereador votou sempre contra o arranjo, 
primeiro porque o moço com 24/ 25 anos nunca quis trabalhar, segundo, a Sra. recebeu uma 
quantia em dinheiro para entregar ou à Câmara, ou ao Sr. que fez a obra, mas nunca entregou 
dinheiro nenhum. Afirmou que a sua contestação não é pelo facto da Câmara ajudar, é pelo facto 
de que, em Vila Nova da Rainha, na altura haverem pessoas com maiores necessidades. ---------  
--- O Sr. Vice-presidente informou que a Câmara tem um Gabinete de Apoio a Pessoas 
Carenciadas, em que o Técnico faz um levantamento do material necessário porque o apoio não 
é monetário, é em material. No caso desta Sra., a Câmara fez uma parceria com a Segurança 
Social que disponibilizou uma verba em dinheiro para ajudar nas obras. A Segurança Social em 
vez de enviar o dinheiro directamente para o empreiteiro, enviou para a Sra. que o gastou. Neste 
momento não sabe se o empreiteiro já recebeu o dinheiro. A Câmara apoia todas as pessoas 
que o Gabinete de Acção Social verificar que necessitem de ajuda. --------------------------------------  
--- Os depósitos de água estavam aprovados, a AdO fez o concurso e entregou a um empreiteiro 
que iniciou a obra, sem conhecimento da Câmara e do dono do terreno, este embargou a obra. 
Estando agora na fase de renegociação dos terrenos. -------------------------------------------------------        
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que aproveitando o facto da reunião se realizar em 
Vila Nova da Rainha, teceu várias considerações sobre a construção do aeroporto da Ota, pois 
Vila Nova da Rainha será uma das freguesias mais afectadas por esta decisão política, 
principalmente em termos de acessibilidades. Não concorda com a entrega da gestão do novo 
aeroporto a privados, pois apenas haverão dois grupos a aplaudir esta decisão, a banca, que se 
prepara para financiar o negócio e as grandes construtoras, que pretendem tirar o máximo 
proveito. A CDU e o PCP já denunciaram a privatização de um sistema que sempre foi público, 
que tem prestado bons e relevantes serviços ao país, tem sido lucrativo e investiu largamente 
em infra-estruturas aeroportuárias do país. O concelho de Azambuja será afectado por esta 
privatização/ concessão. Manifestando a sua preocupação por toda esta situação.-------------------  
--- Ouviu a resposta do Sr. Presidente a uma munícipe, que o domínio público se adquire por 
cadastro, mas o que aprendeu foi que o domínio público se adquire por lei, acto administrativo, 
contrato, usucapião ou sucessão.----------------------------------------------------------------------------------  
--- Outra questão que pretende ver esclarecida tem que ver com os correios de Alcoentre. Há 
tempo correu a notícia de que a administração dos CTT pretende encerrar a estação de correios 
de Alcoentre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pretende ainda saber se já foi agendada a visita ao Centro de Saúde de Azambuja e se há 
desenvolvimentos relativamente ao encerramento das urgências nocturnas. ---------------------------  
--- Ainda relativamente a Alcoentre, solicitou informação sobre a avaliação da permuta dos 
terrenos do Moinho Pequeno e das obras no Palácio Frederico Arouca.---------------------------------  
--- Sobre a EMIA, é do conhecimento público o problema judicial com um dos sócios da 
empresa, que afecta a própria administração, pretendendo por isso saber o ponto de situação.---  
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--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre o aeroporto, tem a perspectiva de que a instalação 
comporta um potencial de desenvolvimento muito grande para toda a região e 
consequentemente para o concelho de Azambuja, a Câmara está a trabalhar no sentido de 
aproveitar todas as oportunidades que daí advêm, quer ao nível das acessibilidades, quer ao 
nível de desenvolvimento económico. Brevemente fará um ponto de situação de todo o trabalho 
e diligências tidas nessa perspectiva. Afirmou que prefere ver investido, no aeroporto, dinheiros 
privados que dinheiros públicos, que assim poderão ser utilizados noutras coisas. -------------------  
--- A definição de domínio público é matéria jurista e como não é jurista não irá contradizer o 
parecer dado pelo jurista da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------  
--- A política dos CTT afecta também a estação dos correios de Aveiras de Cima. Na reunião que 
o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre teve com a administração dos CTT, 
pretendia-se dar uma forma diferente de gestão às estações de correios, não encerrá-las. A 
Câmara opor-se-á à extinção dos serviços, em Alcoentre e em Aveiras de Cima, e à diminuição 
da qualidade do serviço prestado. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- A questão do encerramento das urgências nocturnas no Centro de Saúde de Azambuja não 
está encerrada mas reflecte a política adoptada pelo Ministério da Saúde, em todo o país. Sobre 
a visita marcar-se-á uma data com o Sr. Director do Centro que depois será divulgada pelos Srs. 
Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Amanhã haverá uma reunião para esclarecer a permuta do Moinho Pequeno com as obras no 
Palácio Frederico Arouca, em Alcoentre. Esta é uma matéria delicada em que estão muitos 
interesses em jogo e a Câmara só firmará o relatório final quando entender que todos os seus 
interesses, quer do ponto de vista técnico, quer da composição de preços, estão assegurados. --  
--- Relativamente à EMIA, a Assembleia-geral da empresa confirmou a proposta que o Conselho 
de Administração tinha feito, no sentido de se substituir a Dra. Aldina Cordeiro, pelo Sr. António 
Alberto de Sousa. A falência da Acoril, sócia da EMIA, não teve qualquer reflexo no trabalho a 
desenvolver, o Sr. Administrador Judicial da Acoril informou que em duas semanas a situação 
será resolvida e poderá ser feita a transacção da quota da Acoril para um dos outros sócios. -----  
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que no seu entender a Lei deve ser sempre 
cumprida, especialmente quando se tratam de edifícios públicos. A Câmara deve promover o 
acesso de forma totalmente autónoma, de todos, principalmente das pessoas portadoras de 
deficiências, aos edifícios públicos. Já se insurgiu com o facto do edifício da Junta de Freguesia 
de Vila Nova da Rainha não ter acesso a pessoas com deficiência. --------------------------------------  
--- Sobre as escolas de Vila Nova da Rainha, compreende a preocupação dos munícipes, uma 
vez que a escola e jardim-de-infância apresentam deficiências (piso, casas de banho, etc.) e a 
pressão demográfica (o Bairro Socasa quase que duplica o número de moradores) fará com que 
esgote a capacidade da escola. A intenção de construção de uma nova escola em Vila Nova da 
Rainha consta apenas da Carta Escolar porque o Plano de Actividades para 2007 e o Plano 
Plurianual de Investimentos para o Município, não fazem referência à construção de 
equipamento escolar. O representante do PSD na Assembleia de Freguesia de Vila Nova da 
Rainha apresentou uma Moção, onde manifestou essa preocupação mas os outros membros 
(maioritariamente do PS) recusaram-se a discutir e a votar a Moção porque o Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia ameaçou demitir-se.-------------------------------------------------------------------------  
--- Ainda sobre Vila Nova da Rainha, há tempos a Câmara aprovou a atribuição de um apoio à 
União Desporto e Recreio para o arranjo do telhado. A UDR não necessita de subterfúgios para 
que sejam atribuídos apoios a que tem direito. Deixou uma sugestão à UDR para solicitar apoio 
à Câmara para a colocação de cadeiras de plástico no pavilhão.------------------------------------------  
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--- Sobre os Casais de Baixo, na Rua dos Vicentes, já foram colocados os esgotos mas a 
estrada está muito danificada, teve conhecimento que a Câmara empurra para a Junta de 
Freguesia e vice-versa, mas mesmo assim deixa o alerta. --------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que o local onde se tratam a generalidade dos assuntos na Junta 
de Freguesia, é no rés-do-chão que é de fácil acesso a toda a população e foi construído de 
acordo com a Lei que regula esse tipo de situações, a parte de cima tem uma rampa de acesso 
a pessoas com deficiência dificultada sim pela inclinação da rua, a qual não pode de forma 
alguma alterar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A escola não está, nem tem que estar no Plano Plurianual de Investimentos porque a Carta 
Escolar está definida e tem quatro prioridades, as escolas de Azambuja, Alcoentre, Aveiras de 
Baixo e Vila Nova da Rainha, que a Câmara vai candidatar a fundos comunitários através do 
Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) que é possível por a Carta Escolar ter sido 
homologada pelo Ministério da Educação. Como as candidaturas ao IVQCA fazem-se a partir de 
Julho e demoram imenso tempo a ser aprovadas, seguramente este ano não haverá gastos a ter 
com a escola de Vila Nova da Rainha.----------------------------------------------------------------------------  
--- Está completamente de acordo com as questões da UDR de Vila Nova da Rainha, a Câmara 
tem apoiado as suas iniciativas e estará disponível para trabalhar no sentido de melhorar as 
condições do pavilhão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal afirmando que a Câmara está atenta ao crescimento de 
Vila Nova da Rainha e por isso realiza, todos os anos, uma reunião da rede escolar (Câmara, 
Conselhos Executivos, Sede de Agrupamento e DREL) e não prevê para o próximo ano 
nenhuma pressão em Vila Nova da Rainha. O que está a ser feito são projectos para as quatro 
escolas, já referidas, com quatro salas para o 1º ciclo e duas para jardim-de-infância, refeitório, 
zona para prática desportiva e centro de recursos. ------------------------------------------------------------  
--- Relativamente ao pavilhão da escola da Socasa, o Conselho Executivo da escola básica 
integrada está interessado em que o pavilhão fique lá, houve uma mudança de opinião, depois 
de toda a polémica aquando da colocação do pavilhão.------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vice-presidente que, em relação à Rua dos Vicentes, nunca teve conhecimento 
que a Câmara e a Junta apontassem responsabilidade uma à outra. Teve uma reunião com os 
moradores da rua e seguindo a ordem de trabalhos de asfaltamento de estradas está previsto 
que depois da conclusão dos trabalhos em Vila Nova da Rainha o equipamento seguirá para a 
freguesia de Azambuja onde será contemplada esta e outras situações. --------------------------------   
--- O Sr. Vereador António Nobre registou um certo regozijo pela evolução da posição da 
Câmara, no que diz respeito ao encerramento das urgências no Centro de Saúde de Azambuja, 
há cerca de seis meses, teriam respondido que era assunto encerrado mas agora tomaram outra 
postura, que no seu entender é mais adequada à defesa dos interesses do concelho.---------------  
--- Em relação à EMIA, foi constituída por empresas privadas, escolhidas por concurso que tinha 
algumas regras, agora irá haver uma transmissão de capital social, correspondente à quota do 
sócio falido para outra empresa. O que pretende ver esclarecido é, qual o processo de escolha 
dessa nova empresa. Quanto à escolha do novo administrador, considera que o Sr. Presidente, 
antes de efectuar o convite devia ter questionado e ouvido os Srs. Vereadores, até porque a 
pessoa em causa não é detentora de parcela do capital social. --------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente afirmou que o encerramento das urgências nocturnas no Centro de Saúde é 
assunto encerrado, o que não quer dizer que seja assunto desistido. A Câmara tem que 
perceber que esta é a política do Governo. Acrescentou que não aceitou pacificamente o 
encerramento das urgências, tendo participado em todas as manifestações realizadas, 
lamentando não terem surtido o efeito desejado. --------------------------------------------------------------  
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--- Sobre a EMIA, são os estatutos que referem que a transmissão de quotas faz-se 
prioritariamente entre sócios, o que significa que, as quotas da Acoril irão preferencialmente para 
as Construções Torrão, caso estes não queiram, a Câmara abrirá concurso público, seguindo o 
que a Lei determina. A nomeação para o Conselho de Administração é da responsabilidade da 
Assembleia-geral da EMIA, como já tinha feito referência à intenção de convidar o Sr. António 
Alberto de Sousa e não teve nenhuma manifestação dos Srs. Vereadores, pensou que estariam 
de acordo, pedindo desculpas se não cumpriu todos os tramites formais. -------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que como vai demorar algum tempo até se 
construir uma escola nova, alertou para o facto das professoras terem que deixar ao 
aquecedores a óleo ligados toda a noite, para que no dia seguinte as crianças possam lá estar, 
solicitando uma resolução para esta situação deveras perigosa.-------------------------------------------  
--- As verbas para a escola deveriam estar presentes no Plano Plurianual, mesmo estando na 
Carta Educativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Voltou a afirmar que o acesso às instalações da Junta de Freguesia não está adequado para 
pessoas portadoras de deficiência. --------------------------------------------------------------------------------  
--- Considera natural que na EBI queiram ficar com o pavilhão, pois a escola devia ter dezoito 
turmas mas existem muito mais, devia ter um gabinete para atendimento aos pais, não há 
espaço, devia haver uma gabinete para a psicóloga, não existe e existem sete turmas da EBI na 
Escola Secundária. Acrescentou que o Ministério da Educação apenas autorizou a construção 
de uma escola do 1º ciclo em Azambuja, aguardando para ver como se vai resolver o problema 
do 2º e 3º ciclos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que a construção da escola em Azambuja vai libertar salas 
ocupadas com o 1º e 2º ciclos na EBI.----------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------  
--- Reiniciada a sessão o Sr. Vereador António José Matos solicitou a inclusão da Proposta nº 
1/V-AJM/07 na Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que a Proposta terá que ser enquadrada na disponibilidade da 
Câmara para apoio às colectividades. Como tal sugere que a proposta seja discutida e votada na 
próxima sessão de Câmara.-----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informou que na próxima sexta-feira, às 21 horas, no auditório do Páteo Valverde, vai haver 
uma sessão de esclarecimento relativa à forma de desenvolvimento da 5ª Empreitada do POLIS, 
é a empreitada mais complexa, uma vez que mexe com todo o interior da Vila de Azambuja e 
implica alterações provisórias aos sentidos de trânsito. ------------------------------------------------------  
--- Em função da reorganização da estrutura orgânica dos serviços da Câmara, aprovada pelos 
órgãos executivo e deliberativo, já publicada em Diário da República e em vigor. Houve uma 
redistribuição de Pelouros decorrente do facto da Divisão de Ambiente ser integrada no DIOM. --  
--- Sobre a sessão de esclarecimentos da 5ª Empreitada do POLIS, o Sr. Vereador António 
Nobre lamentou que se tenha escolhido o último dia de campanha para o Referendo sobre a 
Interrupção Voluntária da Gravidez, quando tudo aconselharia a uma sessão de esclarecimentos 
sobre o que vai ser votado no próximo dia 11 de Fevereiro.-------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente concordou com o Sr. Vereador e adiou a sessão de esclarecimento para 
data a definir.------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
--- APROVAÇÃO DE ACTAS---------------------------------------------------------------------------------------  
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--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 5 de Junho de 2006 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador António José Matos, PSD). A acta foi 
assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter sido previamente 
distribuído pelos membros da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 22 de Janeiro de 2007 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Sr. Presidente, PS e Sra. Vereadora Ana Maria 
Ferreira, 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 – Abertura de Contas Bancárias – Proposta Nº 11 / P / 2007 -------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), bem como no art. 
11º do Regulamento de Controlo Interno e, ao nível dos métodos e procedimentos de controlo 
das disponibilidades, a abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão 
executivo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a homologação da candidatura ao Eixo 1, do Programa Operacional da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo com a designação “Ampliação da Rede de Saneamento do Município de Azambuja 
– 2ª Fase”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, afecta exclusivamente a 
todos os movimentos financeiros relativos a recebimentos e pagamentos que decorram 
directamente do co-financiamento da referida candidatura.” ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que as propostas nº 11/P/2007 e 12/P/2007 vêm no sentido de 
se fazer uma contabilidade específica para cada candidatura. É uma questão meramente 
técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 11 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
1.2. Proposta Nº 12 / P / 2007 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), bem como no art. 
11º do Regulamento de Controlo Interno e, ao nível dos métodos e procedimentos de controlo 
das disponibilidades, a abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão 
executivo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação da candidatura ao Eixo 1, do Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale 
do Tejo com a designação “Beneficiação e Reabilitação da Rede Urbana Concelhia – 2ª Fase”.-- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, afecta exclusivamente a 
todos os movimentos financeiros relativos a recebimentos e pagamentos que decorram 
directamente do co-financiamento da referida candidatura.” ------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2  – Desafectação do Domínio Público de Parcela de Terreno – Proposta Nº 

13/P/2007 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: desafectação do domínio público de parcela de terreno------------------------------------- 
--- Considerando que no âmbito do processo nº 231/98-CEM, em nome de Quinta da Marquesa 
– Construções e Investimentos Imobiliários, Lda., por decisão do Presidente da Câmara de 4 de 
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Setembro de 2002, foi licenciada a operação urbanística relativa à construção do edifício 
multifamiliar/ condomínio habitacional, sito na Encosta do Monte da Bela Vista, Quinta do 
Valverde, em Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que no âmbito deste processo foi cedida ao domínio público municipal uma 
área de 9.702,00m² destinada a zona verde, como se vê na planta em anexo que aqui se dá por 
integralmente reproduzida. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que o edifício acima referido foi construído no prédio urbano sito na Encosta do 
Monte da Bela Vista, Quinta Valverde, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
2336 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4368, ambos da freguesia de Azambuja. ---- 
--- Considerando que a sociedade comercial Duarte & Marques, Lda. é proprietária do prédio 
urbano sito na Estrada Nacional nº 3, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1405 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1842, ambos da freguesia de Azambuja.------------ 
--- Considerando o processo nº 194/06-CECS para construção de um estabelecimento de 
comércio a retalho abrangido pelo regime previsto na Lei nº 12/2004, de 30 de Março, em nome 
de Duarte & Marques, Lda., que tem como antecedente o processo de informação prévia nº 
44/05-PIP, em nome de Ratisbona – Promoções e Construções, Sociedade Unipessoal Limitada. 
--- Considerando que nesta informação prévia aprovada por decisão do Presidente da Câmara 
de 3 de Outubro de 2005 se previa, como condição para a viabilidade da construção do 
estabelecimento agora pretendido, a permuta de uma parte da área do prédio descrito sob nº 
1405 por uma parte da área cedida ao domínio público no âmbito do processo nº 231/98-CEM. -- 
--- Considerando que a área a adquirir pelo município através desta permuta, porque contígua à 
área cedida para zona verde no âmbito do processo nº 231/98-CEM, se destinará a ser integrada 
no domínio público afectando-a, também, a zona verde.----------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das competências previstas na alínea b) do nº 7 e 
na alínea a) do nº 6 do artigo 64º, bem como na alínea b) do nº 4 do artigo 53º da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada, propor à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público 
municipal de uma parcela com a área de 1.520,80 m² cedida no âmbito do processo nº 231/98-
CEM e que se destina a ser permutada com uma outra área de 1.520,80 m²  a desanexar do 
prédio descrito sob nº 1405, conforme assinalado na planta em anexo que aqui se dá por 
integralmente reproduzida.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta trata da desafectação de uma parcela de 
terreno do domínio público e a permuta com outra parcela exactamente com a mesma área na 
denominada Encosta do Monte da Bela Vista, o que irá viabilizar a construção de uma superfície 
comercial na zona nascente de Azambuja. A Comissão (Câmara, Junta de Freguesia, 
Assembleia Municipal, ACISMA e Ministério da Economia) deu parecer positivo à instalação 
desta superfície comercial. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Informou ter solicitado a presença do Sr. Arquitecto Paulo Natário para esclarecimentos que 
os Srs. Vereadores pretendam.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não concordar com a finalidade da permuta dos 
terrenos. A desafectação do domínio público municipal para se poder efectuar a permuta com o 
terreno particular no sentido de viabilizar a construção de um supermercado, considera que a 
proposta deveria ser mais substancial, a Câmara deveria conhecer os critérios que levaram a 
Comissão a aprovar a localização da superfície comercial e o que esteve na base da localização 
precisa da superfície comercial, uma vez que terá forte impacto para a vila de Azambuja.---------- 
--- Recomendou que a proposta fosse retirada por deficiência de informação relevante. ------------ 
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--- O Sr. Presidente informou que todo o processo esteve à disposição dos Srs. Vereadores para 
consulta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Acrescentou que a legislação determina uma série de critérios para a instalação de 
superfícies comerciais desta natureza, feitos de acordo com determinadas pontuações 
atribuídas pelo Ministério da Economia (entidade que licencia estas actividades), a ACISMA deu 
parecer favorável à instalação desta unidade comercial, com o argumento de que já existe em 
Azambuja uma superfície comercial deste género, que está em situação de monopólio, assim 
sendo, a instalação de uma outra superfície comercial vai beneficiar a população em termos de 
concorrência, argumento pelo qual a Câmara também deu parecer favorável. ------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que a proposta não faz referência a que o 
processo se encontra para consulta, como é habitual em situações deste género. Questionou 
qual era a implantação anterior para este estabelecimento. ------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto Paulo Natário esclareceu que a vontade do promotor edificar um 
estabelecimento deste tipo reporta a 2005 mas a melhor forma de encaixe foi alvo de 
conversações com os serviços técnicos da Câmara porque o terreno tinha área suficiente, o 
desenho do terreno é que não dava, daí a melhor solução ser a permuta. Esta implantação já 
consta do pedido de informação feito em 2005. ---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que a “tira” de terreno a verde no mapa não vai 
beneficiar a Câmara em nada. Esta empresa estava disposta a gastar milhares de contos com a 
aquisição de terreno para viabilizar o seu negócio mas o proprietário não o quis vender. No seu 
entender a Câmara só defenderá os interesses do município se tiver algum benefício para além 
dos já referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o terreno em causa é espaço verde e como contrapartida a 
Câmara exigiu à empresa, a regularização e o enquadramento do leito da ribeira do Valverde. --- 
--- O Sr. Vereador António José Matos concordou com o Sr. Vereador António Nobre, no que 
respeita à falta de informação. Solicitando que a proposta seja retirada e discutida na próxima 
sessão de Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente afirmou que foram dadas todas as informações sobre este processo. 
Considera a proposta como benefício para a população do concelho.------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / 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  – “Construção do Jardim Urbano, em Azambuja” – Trabalhos a mais – Proposta 

Nº 14 / P / 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, foi adjudicada, em Sessão de Câmara, a empreitada E24/04 – 
“Construção do Jardim Urbano, em Azambuja”, à firma Costa & Leandro, Lda.; ----------------------- 
--- Considerando que no decorrer da obra se verificou que existe necessidade de proceder à 
execução de trabalhos a mais conforme Informação nº 978/DIOM/05; ----------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Adjudicar, os trabalhos a mais da empreitada “Construção do Jardim Urbano, em Azambuja”, 
à empresa Costa & Leandro, Lda., pelo valor de 1.590,00€ (mil quinhentos e noventa euros), ao 
qual acresce 5% de IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A despesa inscreve-se e tem cabimento na Acção do Plano 02.02.02.01 e na Rubrica 
Orçamental 05/07.01.04.04.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito a trabalhos a mais na empreitada 
de construção do Jardim Urbano de Azambuja, que representam 0,23% da empreitada, ou seja, 
1.590,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4  – Protocolo com o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil – Proposta 

Nº 2 / VP-LS / 2007 ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando a participação de alguns técnicos municipais em acções de formação no 
decorrer do ano 2006 junto da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, com vista à sua 
certificação profissional na área de apreciação de projectos e vistorias de obras de baixo risco de 
incêndio;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando haver interesse na credenciação desses técnicos municipais nas áreas supra 
referidas, torna-se necessário dar continuidade ao programa de formação iniciado na CULT; ----- 
--- Considerando que colaboração interinstitucional entre as entidades outorgantes do Protocolo 
em anexo, é fundamental para a celeridade e eficiência na resposta a dar aos pedidos de vistoria 
e apreciação dos projectos referentes às condições de segurança contra incêndios em 
determinados estabelecimentos públicos da área do município; ------------------------------------------- 
--- Considerando, que ambas as partes entendem de extrema utilidade a colaboração na matéria 
objecto do protocolo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que nos termos da al) h) nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela lei nº 5-A/2002, compete à Câmara Municipal colaborar no 
apoio a programas e projectos de interesse municipal, em parceria com outras entidades da 
administração central.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que seja aprovado a minuta do protocolo a outorgar entre a Câmara Municipal de Azambuja e 
o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, nos termos e condições do documento em 
anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração em Vistorias e Apreciação de Elementos de Projecto, 
Referentes às Condições de Segurança Contra Incêndios em Estabelecimentos que 
Recebem Público com Área Inferior a 300 m² --------------------------------------------------------------- 
--- “Entre o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, adiante designado por SNBPC, 
representado pelo seu Presidente ________________, e a Câmara Municipal de ____________, 
representada pelo seu Presidente ________________, celebra-se o presente Protocolo, que se 
rege nos termos das cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------- 
--- 1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo tem por objecto estabelecer mecanismos de colaboração estreita entre 
os técnicos da Câmara Municipal de ____________ e serviços técnicos centrais e distritais do 
SNBPC, visando dar resposta atempada a todos os pedidos de vistorias e de apreciação dos 
elementos de projecto referentes às condições de segurança contra incêndios a verificar em 
determinados estabelecimentos que recebem público, classificados de menor risco e de menor 
área, devidamente identificados na cláusula 2ª do presente Protocolo, desde que localizados no 
Concelho de _________.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No âmbito da apreciação dos elementos de projecto e da realização das vistorias em causa, 
incluem-se os Estabelecimentos Comerciais e de Restauração ou de Bebidas, devendo 
respeitar-se as directivas emanadas pelos serviços centrais do SNBPC e os seguintes diplomas 
legais aplicáveis: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Decreto-Lei nº 368/99 de 18 de Setembro e a Portaria nº 1299/2001 de 21 de Novembro, 
referentes aos Estabelecimentos Comerciais, com área inferior a 300 m². ------------------------------ 
--- A Portaria nº 1063/97 de 21 de Outubro e o Decreto-Lei nº 57/2002 de 11 de Março, 
referentes aos Estabelecimentos de Restauração ou de Bebidas, igualmente com área inferior a 
300 m². ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Decreto-Lei nº 413/93 de 23 de Dezembro, referente ao exercício de actividades privadas 
por funcionários e agentes da Administração Pública. -------------------------------------------------------- 
--- 3ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os procedimentos a adoptar, relativamente aos processos na fase de apreciação dos 
elementos de projecto e na fase de vistorias de Segurança Contra Incêndios (SCI) localizados no 
Concelho de ________, referidos na cláusula 2ª, começam pela apresentação em triplicado dos 
elementos de projecto de SCI acompanhado de um “Pedido de Aprovação do Projecto de SCI”, 
ou de um simples “Pedido de Vistoria de SCI”, por parte do Requerente, mediante o 
preenchimento dos respectivos modelos de Requerimento, disponíveis tanto nos serviços 
técnicos distritais do SNBPC – Centro Distrital de Operações de Socorro de _________ (CDOS 
de __________) como na respectiva Câmara Municipal, onde os mesmos podem igualmente ser 
apresentados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os “Projectos de SCI”, referidos na cláusula 3ª, incluindo os que se encontram por apreciar no 
CDOS de __________, serão todos enviados para a respectiva Câmara Municipal, para 
apreciação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os que forem entregues directamente na respectiva Câmara Municipal, juntamente com o 
projecto de arquitectura, de obras novas ou outras, devem incluir igualmente o referido “Pedido 
de Aprovação do Projecto de SCI”. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para conhecimento do SNBPC, a Câmara Municipal compromete-se a enviar ao Coordenador 
do CDOS de _________, no final de cada mês, uma colecção completa de fotocópias de todos 
os “Pedidos Aprovação de Projectos de SCI”, acompanhada de uma colecção completa de todos 
os “Projectos de SCI” apreciados durante esse mês, devidamente capeados por cópias dos 
respectivos “Pareceres de SCI” elaborados pelos Técnicos Municipais. --------------------------------- 
--- A Câmara Municipal comunica directamente aos Requerentes os respectivos “Pareceres de 
SCI”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O CDOS de _______ compromete-se a enviar no prazo máximo de 5 dias de calendário ao 
Presidente da Câmara Municipal de ___________, A/c dos Técnicos Municipais, todos os 
“Elementos de Projecto de SCI” e respectivos anexos, cujos Pedidos entrem pelo CDOS de 
__________, a fim de serem apreciados pelos Técnicos Municipais em tempo útil.------------------- 
--- De igual modo, o CDOS de _______ compromete-se a enviar de 15 em 15 dias de calendário, 
ao Presidente da Câmara Municipal de ________, A/c dos Técnicos Municipais, uma “Agenda 
das Vistorias de SCI” acompanhada dos Pedidos de Vistorias de SCI que derem entrada no 
CDOS de _______, a fim de as mesmas serem efectuadas pelos Técnicos Municipais, em 
representação do SNBPC, devidamente credenciados para o efeito. ------------------------------------- 
--- A referida “Agenda de Vistorias de SCI” incluirá sempre o nº de entrada, a identificação do 
requerente, o local da vistoria, o tipo de estabelecimento, o nº de referência, a localidade, a data 
do pedido, a data e hora da vistoria, e será sempre acompanhada dos respectivos processos 
completos, incluindo os “Projectos de SCI” previamente aprovados.-------------------------------------- 
--- 6ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Câmara Municipal de ________ completa de 15 em 15 dias a referida “Agenda de Vistorias 
de SCI”, convoca por ofício as restantes Entidades envolvidas nas Vistorias conjuntas a efectuar 
nos estabelecimentos em causa, e confirma telefonicamente com os Requerentes a data e a 
hora a que as mesmas se irão realizar, evitando que os técnicos se desloquem em vão. ----------- 
--- 7ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No acto da “Vistoria de SCI” o SNBPC considera-se representado pelo Técnico Municipal, 
devidamente credenciado para o efeito, que preenche e assina o “Auto de Vistoria de SCI” 
segundo modelo fornecido pelo CDOS de _______, indicando com clareza e objectividade as 
“medidas correctivas” a aplicar nas situações impeditivas de emissão do “Certificado de 
Conformidade” ou “Documento Comprovativo de Segurança” por parte do SNBPC.------------------ 
--- O referido “Auto de Vistoria de SCI” só pode ser assinado pelo Técnico Municipal credenciado 
para o efeito e é independente do “Auto de Vistoria de Obra”, o qual envolve outras Entidades.--- 
--- 8ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No prazo máximo de 5 dias de calendário, após a realização da última Vistoria prevista na 
respectiva agenda quinzenal, a Câmara Municipal envia ao Coordenador do CDOS de _______ 
os referidos “Autos de Vistoria de SCI” manuscritos e assinados, devidamente acompanhados de 
uma cópia dos respectivos processos completos, incluindo os “Elementos de Projecto de SCI” 
previamente aprovados.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 9ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No prazo máximo de 10 dias de calendário, após a recepção destes elementos, o 
Coordenador do CDOS de _______ envia Ofícios aos Requerentes a solicitar a aplicação das 
“medidas correctivas” nas situações impeditivas de emissão de “Certificado de Conformidade” ou 
“Documento Comprovativo de Segurança”, ficando a aguardar novo pedido de vistoria de SCI, 
logo que essas medidas tenham sido contempladas. --------------------------------------------------------- 
--- 10ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Nos casos em que não se verificaram situações impeditivas, dentro do mesmo prazo máximo 
de 10 dias de calendário, após a recepção dos referidos elementos, o Coordenador do CDOS de 
_______ emite os respectivos “Certificado de Conformidade”ou “Documento Comprovativo de 
Segurança” e envia ofícios a informar os Requerentes desse facto.--------------------------------------- 
--- 11ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aos referidos Técnicos Municipais serão passadas as respectivas “Credenciais”, devidamente 
autorizadas e assinadas pelo Presidente do SNBPC, válidas pelo mesmo período de validade do 
presente Protocolo, conforme estabelecido na cláusula 13º, dependendo a sua renovação da 
assinatura de um novo Protocolo.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- 12ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Taxação das referidas Vistorias rege-se pela legislação em vigor à data em que as mesmas 
se realizem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 13ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo é válido até ________, podendo ser renovado mediante o acordo 
explícito de ambas as partes. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em anexo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Modelos dos 6 documentos referidos e que fazem parte integrante do presente Protocolo 
(Credencial, Pedido de Aprovação de Projectos de SCI, Ficha de Projecto de SCI, Pedido de 
Vistoria de SCI, Mapa Quinzenal de Vistorias de SCI a Efectuar, Auto de Vistorias de SCI) que 
irão sendo actualizados pelos serviços centrais do SNBPC.” ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta vem ao encontro de alguma formação 
para os Técnicos da Câmara que tiveram, através do Serviço Nacional de Protecção Civil e da 
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CULT, para fazerem vistorias. Este ano o Serviço Nacional de Bombeiros enviam um protocolo 
para que estes Técnicos prossigam nas formações sobre esta matéria. --------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 2 / VP-LS / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Cemitério de Azambuja – Averbamento de Alvará – Proposta Nº 2 / V-JMP / 2007 
--- 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 do Rosário dos Santos Amado encontra-se registada Uma sepultura 
perpétua, actualmente identificada com o número 37/78 situado no Talhão 4, Rua N, Nº 4; -------- 
--- 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 1º 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 em 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 nesta 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. --------------------------------------------------------------------- 
--- c) Autorizar o Averbamento do Alvará referente à sepultura perpétua nº 4 no Talhão 4, Rua N, 
a favor de Maria Isabel Jorge Laureano, 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.”-------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta vem no sentido da 
regularização dos terrenos no cemitério de Azambuja, neste caso, a regularização será feita 
através de publicação em Edital, num jornal local e num regional e se não houver oposição ou 
contestação o terreno será averbado para a requerente. ----------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 2 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 6  – Candidatura a Acção Social Escolar – Apreciações Extraordinárias – Proposta 

Nº 07 / V-ML / 2007 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta que---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É da responsabilidade da autarquia a atribuição de subsídios de Acção Social Escolar (Dec. -
Lei 159/99);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Os processos de candidatura a benefício de Acção Social Escolar decorrem antes do início do 
ano lectivo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O processo de encerramento da Opel potenciou a existência, no decurso do ano lectivo, de 
eventuais beneficiários de Acção Social Escolar; -------------------------------------------------------------- 
--- A entrega do Diagnóstico Social do Concelho de Azambuja foi prorrogada em função dos 
eventuais impactos do encerramento da unidade industrial referida.-------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que no presente ano lectivo se realizem apreciações extraordinárias de Candidatura a Acção 
Social Escolar no decorrer do mesmo.”--------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que é da responsabilidade da Câmara a atribuição de 
subsídios para acção social escolar, em que os processos de candidatura são apresentados no 
início do ano lectivo, dado que o encerramento da Opel possa potenciar a existência de 
eventuais beneficiários de acção social escolar e a entrega de diagnóstico social do concelho foi 
prorrogada devido a essa situação, assim propõe a reapreciação a título extraordinário da 
candidatura a acção social escolar.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que esta proposta peca por tardia e manifestou a sua 
curiosidade em conhecer o diagnóstico social do concelho de Azambuja.-------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 7 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. -------- 
Ponto 7 – Atribuição de Apoio Financeiro – Proposta Nº 01 / VP-LS / 2007------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- No âmbito do quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias 
locais estabelecido pelo Dec. 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 do apoio social à dependência”;---------------------------- 
--- Existem jovens portadores de deficiência, residentes no Concelho, a frequentar cursos de 
formação profissional no Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor – Caldas da Rainha;--- 
--- Não existe o mesmo tipo de oferta educativa no Concelho de Azambuja;---------------------------- 
--- As famílias destes jovens não têm capacidade económica para suportar a totalidade dos 
custos de deslocação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de Azambuja tem apoiado estes jovens e famílias nos anos lectivos 
anteriores; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere atribuir um apoio financeiro no valor de 
1090€/ mês às famílias dos 3 jovens (G. Alves, C. Santos e D. Santos) de forma a assegurar o 
transporte para o Centro no ano lectivo 2006/ 2007; ---------------------------------------------------------- 
--- 2. Que o referido valor que permite assegurar o transporte na deslocação para as Caldas da 
Rainha dos 3 jovens seja dividido por cada uma das famílias (363,50€); -------------------------------- 
--- 3. Que cada uma das famílias se comprometa a entregar no DISC – Divisão de Saúde e 
Acção Social comprovativo da despesa efectuada.------------------------------------------------------------ 
--- A despesa inscreve-se e tem cabimento na RO 03/04.08.02, CP 08.02.10.” ------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta visa atribuir apoio financeiro por modo a 
assegurar o transporte de três jovens, portadores de deficiência para o Centro de Educação 
Especial Rainha D. Leonor, em Caldas da Rainha. Os valores são iguais aos apresentados na 
proposta do ano passado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 1 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.------- 
–- Proposta Nº 04 / V-ML / 2007----------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- compete às Autarquias Locais por delegação de competências apoiar e promover o 
desenvolvimento desportivo nos concelhos implementando uma política local no âmbito duma 
intervenção alargada sócio-desportiva; --------------------------------------------------------------------------- 
--- a Câmara Municipal de Azambuja tem vindo a promover o Programa “Férias Desportivas” 
para crianças e jovens do Concelho em idade escolar, tendo alargado este ano lectivo para o 
período de interrupção lectiva do Natal; -------------------------------------------------------------------------- 
--- com o objectivo de envolver as Colectividades do Concelho na promoção desta iniciativa o 
União Cultural e Desportiva Vilanovense aceitou colaborar na selecção e contratação de 
monitores/ treinadores para assegurar a dinamização das diversas modalidades. -------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de um apoio financeiro ao União Cultural e Desportivo Vilanovense no valor de 
480€ correspondente à lista anexa (14 monitores, 64 horas x 7,50€/ hora).” ---------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta vai ao encontro da política 
desportiva da autarquia, este ano, a título experimental, realizou-se o programa “Férias 
Desportivas” no período de interrupção lectiva do Natal, em conjunto com as colectividades do 
concelho e ficou decidido que a transferência de verbas para pagamento dos monitores seria 
feito através da União Cultural e Desportivo Vilanovense. --------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 4 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. -------- 
--- Proposta Nº 5 / V-ML / 2007 ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. compete às Câmaras Municipais apoiar e promover o desenvolvimento desportivo nos 
Concelhos implementando uma política local no âmbito duma intervenção alargada sócio-
desportiva; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. a Câmara Municipal de Azambuja tem vindo a desenvolver programas de sensibilização e 
formação desportiva, nomeadamente em vertentes específicas com população idosa e 
portadores de deficiência;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. a Câmara Municipal de Azambuja tem apoiado em anos anteriores, em parceria com a 
Cerci “Flor da Vida”, a realização duma prova de corta-mato para deficientes mentais promovida 
pela ANDDEM – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental; ------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.250€ à ANDDEM, que permita a realização 
da referida prova no ano de 2007. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- A despesa inscreve-se e tem cabimento na R.O. 03/04.07.01, C.P. 07.02.04.” --------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou que em anos anteriores a Câmara em parceria com a 
Cerci – Flor da Vida e com a ANDDEM – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 
Mental, têm realizado uma prova de corta-mato para deficientes mentais, por isso, propõe a 
atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.250€ para a realização da referida prova. ---------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 5 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. -------- 
--- Proposta Nº 6 / V-ML / 2007 ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. é da competência das autarquias a promoção de actividades de natureza cultural e 
patrimonial; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 2. a promoção turística e a divulgação do Concelho de Azambuja deverá contemplar a cultura 
tradicional e identitária; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. entre essas actividades mais tradicionais se englobam as referentes ao Rio Tejo, 
nomeadamente as dos Avieiros; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a. que o Sr. António Vicente Tomás, cont. nº 116210036, represente o Concelho nas Festas 
em Honra de Nª Sra. da Boa Viagem, em Constância, no desfile de embarcações tradicionais; --- 
--- b. a atribuição de um apoio financeiro no valor de 250€ para despesas nessa representação.”  
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta é recorrente, uma vez que todos os 
anos, o concelho de Azambuja é representado nas Festas de Nossa Sra. da Boa Viagem, em 
Constância, no desfile de embarcações tradicionais, pelo Sr. António Vicente Tomás, daí a 
atribuição de apoio financeiro no valor de 250€ para despesas de representação. -------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 6 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. -------- 
Ponto 8 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Informação N.º 1 / P / 07 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente solicitou que os esclarecimentos relativos a esta modificação ao orçamento 
fossem dados pela Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Dra. Irene Santos. --- 
--- A Dra. Irene Santos informou que a 1ª Alteração Orçamental derivou do facto da Lei das 
Finanças Locais não ter sido aprovada atempadamente pelo que as primeiras transferências 
provenientes da Administração Central tiveram classificação do ano anterior, enquanto que os 
orçamentos tinham classificação actual. Houve ainda reforço para a cabimentação de uma 
empreitada, para envio ao Tribunal de Contas, valor que será contemplado por financiamento e 
houve a necessidade de pagar uma indemnização. ----------------------------------------------------------- 
--- “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 23 de Janeiro, que se anexam: - 
--- 1ª Alteração ao Orçamento da Receita ----------------------------------------------------------------------- 
--- 1ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 1ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.”------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.2. Informação N.º 92 / 2007 / DIOM ---------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Intervenção Urbana em Vale do Paraíso – Projecto apresentado pela EMIA: 
parecer.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.3. Informação N.º 4 / JPG / GTJ / 2007 ----------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Comunicação para procedimento criminal do desrespeito da ordem de demolição. 
Legalização de obras dependente da definição do direito de propriedade.” ----------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.4. Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha – Ofício nº 38/ 07 – Data 07/02/01-------------- 
--- “Assunto: Esclarecimento Seguro Carrinha 9 lugares Hyundai 19-90-PL.” --------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA ----------------------------------------------------------------------- 
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--- 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 vinte horas e quinze 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 


