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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 08 DE JANEIRO DE 2007. ---------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Presidente Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas 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. ------------------------------------------------------ 
--- COMUNICAÇÃO SOCIAL – Estiveram presentes representantes dos jornais “ Fundamental”, 
“Vida Ribatejana”, “Correio de Azambuja” e “ O Mirante”, e da “Rádio Ribatejo”. ---------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal foi substituído pela Sra. Vereadora Marília Oliveira Inácio 
Henriques. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- Não havendo informações a prestar, o Sr. Presidente passou, de imediato, ao ponto seguinte 
do período “Antes da Ordem do Dia”. ----------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve intervenções do público presente.---------------------------------------------------------------    
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente solicitou que o Ponto 4 da Ordem de Trabalhos fosse retirado devido a 
incorrecções no texto da Proposta. --------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu querer tecer algumas considerações à intervenção do 
Sr. Presidente na Assembleia Municipal. A primeira tem a ver com uma alegada incoerência por 
parte da CDU relativamente ao processamento de todos os actos, diligências, contratos e 
acordos sobre a EMIA. O Sr. Presidente decidiu fazer um bosquejo sobre o sentido de voto da 
CDU, na Assembleia Municipal mas principalmente na Câmara, que consubstanciariam alguma 
incoerência da sua posição relativamente a esta matéria. As posições da CDU foram sempre 
tomadas na devida altura, foram sempre fundamentadas e perante as realidades apresentadas, 
diz sempre o que pensa sobre todos os assuntos. Sobre as matérias que mais recentemente têm 
sido aprovadas na Câmara e submetidas à Assembleia Municipal, nomeadamente na recepção 
de obras, sempre explicou concretamente qual o sentido do seu voto, tendo lavrado algumas 
declarações de voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Também na Assembleia Municipal, o Sr. Presidente, em jeito de antecipação de críticas sobre 
a distribuição de capital pelas diversas freguesias do concelho, entendeu avançar com números 
relativos aos investimentos levados a cabo na freguesia de Aveiras de Cima, cerca de 2 milhões 
de 700 mil euros. Sem por em causa os números apresentados, considera que importaria 
conhecer outros números, nomeadamente, o investimento na sede do concelho, adiantando que, 
só pelo Programa POLIS o investimento é de cerca de 8 milhões de euros. ----------------------------  
--- Teve conhecimento que a administração dos CTT se prepara para encerrar a estação de 
correios de Alcoentre, pretendendo saber se a Câmara tem conhecimento, informação ou 
perspectivas de resolução deste problema. ---------------------------------------------------------------------  
--- Sobre as obras da rotunda nascente, deixa um alerta, devido à falta de sinalização e 
iluminação especialmente à noite. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Presidente dizendo que o bosquejo feito na Assembleia Municipal prende-se 
com uma avaliação de incoerência dos Partidos que votam sistematicamente contra a recepção 
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de obras da EMIA, essa incoerência transmite-se especialmente porque, sabendo o esquema de 
financiamento da EMIA, os mesmos Partidos votam a favor a entrega das obras.---------------------  
--- A referência ao capital investido na freguesia de Aveiras de Cima, veio na sequência da 
intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia aquando da discussão do Orçamento 2007. 
Foi o único valor adiantado porque foi apenas este Presidente de Junta que levantou a questão.  
--- O Programa POLIS só financia cidades ou sedes de concelho. ----------------------------------------  
--- Sobre a estação de correios de Alcoentre apenas sabe que o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia foi convocado para uma reunião mas desconhece se o assunto é efectivamente o 
encerramento da estação de correios. Como não é a primeira investida da administração nesse 
sentido a Câmara procurará informar-se e ficar atenta a este assunto.-----------------------------------  
--- Registou a chamada de atenção relativamente à sinalização e iluminação da rotunda 
nascente de Azambuja.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vice-presidente no sentido de marcar a visita às etar`s do concelho, solicitada 
em tempos pelo Sr. Vereador António Nobre. A visita ficou marcada para o dia 17 de Janeiro, 
quarta-feira, pelas 10 horas.-----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Outra questão levantada em tempos, foi um estudo efectuado pela Câmara sobre o 
rebaixamento da linha (cano) da EPAL, o estudo está concluído mas entretanto têm havido 
contactos com a EPAL no sentido da nova conduta ser enterrada. Ficando o estudo a aguardar o 
desenvolvimento desses contactos. -------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que irá a Cabo Verde no âmbito do 1º Congresso das Cidades 
Geminadas Luso-caboverdianas, na cidade do Mindelo, entre os dias 18 e 21 de Janeiro, 
organizado pela ANMP, uma vez que o município de Azambuja tem um acordo de geminação 
com a cidade de Mosteiros, situada na ilha do Fogo. ---------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre a conduta da EPAL estranha serem 
necessários tantos meses para se colocarem os pórticos de metal.---------------------------------------  
--- Reiterou o pedido de cópias das facturas do arranjo do telhado da sede da UDR de Vila Nova 
da Rainha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ainda, em Vila Nova da Rainha, tendo sido a Junta de Freguesia a primeira obra realizada 
pela EMIA a ser inaugurada, considera que se vai muito mal, desafiando o Sr. Presidente a 
sentar-se numa cadeiras de rodas e entrar na sala de reuniões ou na sala do Presidente da 
Junta. Deixando a sua indignação pelo desrespeito pelas pessoas portadores de dificuldades de 
deslocação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que está a ser projectada uma circular norte de Azambuja que 
passará na zona onde existe o cano. A Câmara teve conhecimento que a EPAL quer duplicar a 
capacidade da conduta de Castelo de Bode e por isso solicitou uma reunião para dizer à EPAL 
que a Câmara não permitirá, até ao limite das suas capacidades, a duplicação daquele cano, 
pretendendo que a EPAL enterre o novo cano e elimine o já existente. A colocação dos pórticos 
de metal está a ser feita pela Câmara apesar de não ser da sua responsabilidade.-------------------  
--- Vai diligenciar as cópias das facturas do arranjo do telhado da sede da UDR de Vila Nova da 
Rainha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A sede da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha foi inaugurada a pedido da própria 
Junta. Sendo uma empreitada de reconstrução e melhoramento teve que haver uma adaptação 
aos condicionalismos e características da construção já existente. Mas mesmo assim, há um 
acesso alternativo pela lateral da Junta para pessoas com deficiência física. Aceitando o desafio 
proposto pelo Sr. Vereador António José Matos.---------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou o ponto de situação do Palácio Arouca, em 
Alcoentre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Informou o Sr. Presidente que está numa fase de discussão da lista de preços unitários, para 
se apurar se sobra e o que sobra da hasta, para posteriormente se adquirir os equipamentos, 
sendo depois entregue ao Centro Social e Paroquial de Alcoentre. ---------------------------------------          
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------                                

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Protocolo de Cedência Temporária de Imóveis – Proposta Nº 1 / P / 2007 ----------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às freguesias;-------------------- 
--- Que a Câmara é dona e legítima proprietária dos imóveis sitos no Vale da Rosa, Vale da 
Gamboeira, freguesia de Aveiras de Baixo, concelho de Azambuja, descritos na Conservatória 
do Registo Predial de Azambuja sob os números 261, 781 e inscritos na matriz sob os artigos 10 
secção C e 15 secção C.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O interesse que a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo manifestou à Câmara no uso e 
disposição dos identificados imóveis; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Ser a Junta a entidade que tem vindo a assegurar no local a prevenção contra incêndios.------ 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal delibere ceder o uso e fruição dos identificados imóveis à Junta de 
Freguesia de Aveiras de Baixo, nos termos e condições do protocolo que se anexa à presente 
proposta e que dela faz parte integrante.”------------------------------------------------------------------------ 
--- Protocolo de Cedência Temporária de Imóveis --------------------------------------------------------- 
--- “Entre------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja, adiante designado por Município, com sede na Praça do Município, 
nº 19, 2050-315 Azambuja, com o NIPC 506 821 480, aqui representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves Ramos, ----------------------------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, adiante designada por Junta, com o NIPC 506 912 
183, neste acto representada pelo seu Presidente de Junta, Silvino José da Silva Lúcio. ----------- 
--- É celebrado o presente protocolo de cedência temporária de imóveis que se rege nos termos 
e condições constantes das cláusulas seguintes: -------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município é dono e legítimo proprietário de dois prédios rústicos sitos no Vale da Rosa ou 
Vale da Gamboeira, freguesia de Aveiras de Baixo, concelho de Azambuja, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Azambuja sob os números 261 e 781 e inscritos na matriz 
sob os artigos 10, Secção C e 15, Secção C.------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Âmbito de Utilização)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Pelo presente Protocolo o Município cede à Junta o uso e fruição dos imóveis identificados 
na cláusula anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O direito de fruição cedido pelo Município à Junta permite esta retirar em seu proveito todas 
as utilidades e, designadamente, receber os seus frutos e rendimentos. -------------------------------- 
--- 3. Pelo presente instrumento o Município dá o seu consentimento à Junta para que esta, caso 
assim o entenda, ceda a terceiros o uso dos imóveis, ficando este, no entanto, sujeito às 
condições e termos do presente protocolo, nomeadamente quanto ao prazo de vigência do 
mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 4. A Junta ou terceiros a quem esta ceda o uso dos imóveis não poderão fazer quaisquer 
obras no local cedido sem autorização prévia e por escrito da Câmara. --------------------------------- 
--- 5. As obras e benfeitorias realizadas nos imóveis cedidos correrão por conta e a expensas da 
Junta, não podendo no final da cedência ser levantadas por esta, nem por elas ser pedida 
qualquer indemnização ou alegar retenção, mesmo quando autorizadas pelo Município. ----------- 
--- 6. O Município poderá fazer qualquer tipo de obras de benefício dos imóveis cedidos, sem 
necessidade de autorização da Junta. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Prazo)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A cedência terá a duração de dois anos, com início contado a partir da data de assinatura do 
presente protocolo, sendo sucessivamente renovável por períodos de um ano, salvo se alguma 
das partes o denunciar por carta registada com aviso de recepção, dirigida para o endereço da 
outra parte, com a antecedência mínima de 60 dias sobre o termo de vigência ou da renovação 
em curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Gratuitidade)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A cedência agora acordada é gratuita.------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Devolução)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No fim da cedência, os imóveis deverão ser restituídos ao Município em bom estado, salvo as 
deteriorações inerentes a um uso normal, devendo ser retirados todos os bens móveis e 
equipamentos instalados e o mesmo reposto no estado em que se encontra no início da mesma, 
salvo se diferentemente vier a ser acordado, por escrito, entre as partes.” ------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo 
propôs um protocolo de fruição do Vale Gerardo, válido por dois anos e renovável por períodos 
de um ano, comprometendo-se a manter limpa toda aquela área florestal.------------------------------ 
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira questionou se a Câmara tem conhecimento sobre o uso 
que a Junta de Freguesia pretende dar a estes imóveis.----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que na zona cultivável seria continuar a cultivar, noutra zona 
seria fazer uma manifestação com características equestres. Não sabendo se será a própria 
Junta a fazer, se será por cedência a particulares. ------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 1 / P / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2  – Processo de Loteamento – Protocolo – Proposta Nº 2 / P / 2007 ---------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por deliberação camarária de 2 de Junho de 2005 foi declarada a nulidade do alvará de 
loteamento nº 1/ 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Tal deliberação foi tomada por entretanto se ter detectado, face a novos meios de que a 
Câmara pôde dispor, que o loteamento abrange franjas de terreno que não estavam incluídas no 
perímetro urbano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Logo que foi declarada a nulidade se procurou obter uma solução de acordo para a situação 
daí resultante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Foi possível chegar a um entendimento que salvaguarda por um lado a legalidade e o 
interesse público e por outro os interesses dos Promotores. ------------------------------------------------ 
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere aprovar a minuta do Protocolo anexo.” ---------------------------------------- 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Município de Azambuja ……………………. adiante designado como Primeiro Outorgante.-- 
--- b) Valentim Alfredo Simplício Ferreira, Vítor Manuel Dâmaso de Oliveira e Ildina Simplício 
Ferreira Firmino ………………………. adiante designados como Segundos Outorgantes.----------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A – Que, a requerimento dos Segundos Outorgantes, o Primeiro emitiu o alvará de loteamento 
nº 1/ 2001 para o prédio denominado Vale Urmeiro ou Vale Dormeiro, na freguesia de Alcoentre, 
inscrito na matriz da referida freguesia com os artigos 33º e 34º da Secção P e descrito na 
Conservatória do registo Predial de Azambuja sob o nº 1777;---------------------------------------------- 
--- B – Que, no âmbito do referido alvará, foi paga a comparticipação de 1.691.330$00 e cedida a 
área de 581m² para equipamento e 2.389,28m² para zona verde, arruamentos e passeios; -------- 
--- C – Que, por deliberação da Câmara Municipal de Azambuja, de 02.08.2005, foi declarada a 
nulidade do referido alvará;------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- D – Que, todos os Outorgantes pretendem regular por acordo a resolução de situação 
resultante da referida declaração de nulidade;------------------------------------------------------------------ 
--- É celebrado Protocolo constante das cláusulas seguintes ----------------------------------------------- 
--- 1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Primeiro Outorgante facultará aos Segundos, no prazo de quinze dias a contar da 
assinatura deste Protocolo, uma proposta de solução para um novo loteamento. --------------------- 
--- 2ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Com base na referida proposta de solução, os Segundos Outorgantes requererão à Câmara 
Municipal a aprovação de um novo pedido de loteamento. -------------------------------------------------- 
--- 3ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manter-se-ão, na medida do possível, as garantias prestadas e as obras de urbanização 
previstas no âmbito do alvará declarado nulo. ------------------------------------------------------------------ 
--- 4ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No novo pedido de loteamento, os Segundos Outorgantes aceitarão a proposta de solução 
referida na cláusula primeira e procederão a cedência da área de arruamento público prevista.--- 
--- 5ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal imprimirá celeridade e urgência no tratamento do novo pedido de 
loteamento facultando a proposta de solução acima referida emitindo o alvará e recepcionando 
as obras de urbanização, considerando se para tanto como razoável a prazo de cento e vinte 
dias a contar da assinatura do Protocolo.” ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que este protocolo foi negociado entre o Consultor Jurídico da 
Câmara e os Advogados dos proprietários do loteamento em Tagarro. ---------------------------------- 
--- O loteamento foi aprovado em 2000 mas quando foi a registo na CCDR de Lisboa foi 
levantada a questão do loteamento ter ultrapassado limites de zona urbana. Já foi aprovada em 
sessão de Câmara a nulidade do loteamento porque a Lei assim o determina. ------------------------ 
--- Foi negociado com os proprietários que os próprios serviços da Câmara redesenhem o 
loteamento em conformidade com o uso do solo naquela área para que os proprietários não 
sejam mais prejudicados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou ter solicitado a presença do Director do Departamento de 
Urbanismo, Arquitecto Miguel Marques dos Santos para dar esclarecimentos sobre esta matéria. 
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--- O Sr. Vereador António Nobre manifestou preocupação pelo surgimento deste tipo de 
situações porque os proprietários fazem um investimento com confiança nos actos 
administrativos proferidos pela Câmara e mais tarde entidades (que no seu entender deveriam 
ser ouvidas no decurso do procedimento) levantam questões, que fazem com que a Câmara dê 
o dito pelo não dito, correndo o risco de eventuais consequências indemnizatórias para os 
particulares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Arquitecto Marques dos Santos esclareceu que o problema prende-se com a imprecisão 
e omissão de respostas por parte da Administração Central relativamente a este tipo de 
assuntos. Na sequência do parecer da CCDR, a Câmara solicitou esclarecimentos sobre a 
definição de área urbana e não urbana para que se possa fazer uma leitura precisa do PDM, não 
tendo recebido qualquer resposta por parte da CCDR. Toda esta situação faz com que a Câmara 
trabalhe sem ter a certeza de que a sua apreciação é a correcta, correndo o risco de prejudicar 
as pessoas que vêm à Câmara pedir processos de loteamento. ------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se a CCDR não é ouvida no decorrer do processo, 
antes da decisão final. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Arquitecto respondeu que, na questão da área urbana, a CCDR não é ouvida. O 
processo vai para a CCDR para registo depois de aprovados e executados, já numa fase final. --   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 2 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ------------- 
Ponto 3  – Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e 
Compensações – Alteração – Proposta Nº 3 / P / 2007 --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e 
Compensações--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e 
Compensações se encontra em vigor desde o início do ano de 2003.------------------------------------ 
--- Considerando que, por várias ordens de razão, da prática dos serviços se têm despoletado 
algumas dificuldades na aplicação das normas do presente Regulamento. ----------------------------- 
--- Considerando a necessidade de melhorar algumas das normas e de corrigir erros materiais, 
entretanto detectados, de forma a permitir uma mais correcta interpretação e aplicação das 
mesmas por parte, quer dos munícipes e seus técnicos, quer dos próprios serviços.----------------- 
--- Considerando a alteração e a entrada em vigor de nova legislação sobre matérias da 
competência das autarquias locais, nomeadamente a relativa a instalações de armazenamento e 
postos de abastecimento de combustíveis, licenciamento industrial, entre outras.--------------------- 
--- Considerando o projecto de alteração em anexo, que aqui se dá por integralmente 
reproduzido, que contém as alterações a efectuar já devidamente inseridas nos locais próprios e 
assinaladas a cor vermelha.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal, nos termos do disposto nas alíneas a) e e) do nº 2 do artigo 53º e na 
alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/ 
2002, de 11 de Janeiro, delibere: ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- aprovar o projecto de alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e das 
Taxas e Compensações, em vigor no Município, publicado na II Série do Apêndice nº 10 do DR 
nº 17, de 21 de Janeiro de 2003 e na II Série do Apêndice nº 24 do DR nº 36, de 21 de Fevereiro 
de 2005, e --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- submetê-lo a apreciação pública, nos termos do nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 555/ 99, 
de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo D.L. nº 177/ 2001, de 4 de Junho e do artigo 11º 
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do Decreto-Lei nº 442/ 91, de 15 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 6/ 96, 
de 31 de Janeiro.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o Regulamento em vigor data de 2003, tendo sofrido apenas 
uma alteração. A prática suscitou a necessidade de introduzir outras alterações apresentadas na 
proposta a vermelho. Estas alterações proposta decorrem das seguintes questões: alterações do 
quadro legal que determina esta matéria, incluindo novas atribuições no âmbito do urbanismo; 
estímulo que os órgãos autárquicos devem dar às entidades de interesse público, 
nomeadamente as IPSS´s; necessidade do Regulamento conter concretamente todo o conjunto 
de documentos necessários à instrução de qualquer processo e estimular que os promotores e 
construtores construam garagens, a Câmara taxou de uma forma bastante pesada a 
compensação pela não construção de garagens. -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que algumas questões do presente Regulamento 
deveriam ter sido melhor equacionadas, como por exemplo, a emissão de uma certidão de 
isenção de alvará de utilização, custa 25 euros, o que considera exagerado. -------------------------- 
--- Na página 54, no ponto 5, emissão de certidão de compropriedade – artigo 54º da Lei nº 
64/2003, de 23 de Março, existe um lapso no que diz respeito à data, esta Lei é de 23 de Agosto. 
--- O Sr. Presidente afirmou que este tipo de correcções poderão ser feitas depois da discussão 
pública, antes do Regulamento ser presente novamente à Câmara. -------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que em termos dos documentos a apresentar, o 
Regulamento melhorou bastante. Sobre a página 40, no quadro da Localização Geográfica, 
questionou se esta caracterização dos solos é a que está no PDM. -------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Marília Henriques manifestou a sua congratulação em relação à questão do 
acesso e dos espaços de estacionamento porque este assunto é recorrente especialmente no 
Alto Concelho, onde o surgimento de novos negócios é por vexes penalizado pelo custo dos 
lugares de estacionamento, considerando esta redução um pequeno incentivo.----------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 3 / P / 2007 e a alteração ao Regulamento 
Municipal da Urbanização e Edificação e das Taxas e Compensações aprovadas por maioria, 
com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). --------------- 
Ponto 4  – Águas do Oeste – Transferência de Infra-estruturas de Saneamento – 
Ratificação de Realização do Capital Social – Proposta Nº 4 / P / 2007 ---------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, pela Deliberação nº 104/ 2006 a Assembleia Municipal de Azambuja 
aprovou a celebração do Contrato entre o Município de Azambuja e a Águas do Oeste, S.A. 
relativo à cedência das infra-estruturas de saneamento, bem como o Anexo A ao referido 
contrato;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que, por essa deliberação, a Câmara realizou 30% do aumento em causa 
(533.965,50€), enquanto a generalidade dos Municípios subscrevem 34% – o que 
corresponderia a um valor de 605.160,90€; --------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, pela carta HZ/mc-4687/ 2006 de 28 de Dezembro a Águas do Oeste 
informa da necessidade de realizar os 4% em falta no valor de 71.169,40€ até final de 2006, a 
fim de viabilizar a respectiva escritura;---------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, neste âmbito, a Câmara é ainda credora da Águas do Oeste, no mínimo, 
de 885.638,37€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A ratificação do Despacho do Presidente da Câmara de 28 de Dezembro de 2006 exarado 
sobre o ofício HZ/mc-4687/ 2006;---------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que essa ratificação seja sujeita a confirmação pela Assembleia Municipal.”-------------------- 
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--- A Proposta n.º 4 / P / 2007 foi retirada. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5  – Regulamento Municipal de Remoção de Viaturas da Via Pública – Proposta Nº 
1 / V-JMP / 2007 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A necessidade de existir o Regulamento Municipal de Remoção de Viaturas da Via Pública;--- 
--- Que terminou no passado dia 03 de Janeiro/ 07, o prazo concedido pelo Edital nº 141/ 2006, 
referente à apreciação pública ao referido Regulamento, e não tendo sidas apresentadas 
quaisquer reclamações ou alterações;---------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Regulamento seja remetido a Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, de 
acordo com a alínea a), do nº 2, do art. 53º, conjugado com a alínea a), do nº 6, do art. 64º, da 
L.A.L.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas solicitou que fosse rectificada para 2007 a data do prazo 
da discussão pública mencionada na informação dos serviços. -------------------------------------------- 
--- Esclareceu ainda que, o presente Regulamento esteve em discussão pública não tendo 
havido quaisquer sugestão ou reclamação. A Câmara pretende com este Regulamento, juntar 
toda a legislação dispersa e assim proceder à limpeza das ruas dos carros abandonados. Depois 
da aprovação da Câmara, a presente proposta será remetida à Assembleia Municipal. ------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que o Regulamento contém transcrições 
do Código da Estrada, não só para veículos abandonados há mais de 30 dias mas para veículos 
estacionados indevida e abusivamente, sendo assim volta a questionar, quem remove os 
veículos, quem os bloqueia, quem atende os munícipes a quem os carros foram bloqueados. ---- 
--- Aproveitando este tema, faz uma chamada de atenção para o facto da carrinha da Santa 
Casa da Misericórdia estacionar imediatamente antes de uma passadeira, o que faz com que os 
condutores não tenham visibilidade para ver quem sai da frente da carrinha. O Regulamento 
agora apresentado proíbe o estacionamento a menos de 5 metros das passagens para peões. -- 
--- O Regulamento também prevê que os carros estacionamentos a menos de 5 metros de uma 
curva sejam removidos, será o caso do estacionamento dos carros da Câmara. ---------------------- 
--- Pretende também saber como é que a Câmara vais fiscalizar o tempo de estacionamento, 
propondo a aquisição de parquímetros (que podiam ser grátis durante 1 hora), de modo a 
proporcionar maior rotatividade dos carros estacionados. --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente afirmou comungar da generalidade da intervenção do Sr. Vereador, 
acrescentando que a Câmara tem que encontrar uma linha condutora relativamente ao 
estacionamento e sinalização no interior da Vila. A toponímia e a sinalética já estão adjudicadas 
e vão regularizar algumas situações. Com o processo de recuperação dos parques de 
estacionamento junto à estação pode-se fazer um estudo de racionalização do estacionamento 
no interior da Vila, que possa conduzir à adopção de algumas medidas propostas pelo Sr. 
Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente aos parquímetros, a Câmara foi aconselhada pelos colegas do Cartaxo, que 
por experiência própria, dizem não funcionar porque resultariam apenas, com uma fiscalização 
específica, que acaba por ser mais cara que as receitas dos parquímetros. ---------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que a questão dos bloqueadores está prevista, quando a 
remoção não é possível, artigo 5º do Regulamento, “(…) 1 – Quando a remoção não seja 
possível ou adequada ao fim de tutela da legalidade previsto, a Câmara poderá bloquear o 
veículo através de dispositivo adequado.” Até aqui as remoções têm sido todas possíveis e 
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realizadas pela Câmara com a colaboração dos Bombeiros de Alenquer, que têm um carro 
próprio, através da Câmara de Alenquer. ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas acrescentou que a maior preocupação da Câmara 
prende-se com os carros estacionados durante meses que por algumas vezes são carros 
roubados e abandonados. Desde a altura em que esteve um funcionário da Câmara a distribuir 
papeis pelos carros estacionados no interior da Vila que os mesmos estão lá por períodos de 
tempo menores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 1 / V-JMP / 2007 e o Regulamento Municipal 
de Remoção de Viaturas da Via Pública aprovados por unanimidade.------------------------------------ 
Ponto 6  – Atribuição de Apoio Financeiro – Proposta Nº 1 / V-ML / 2007 ------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A importância do apoio às actividades das Escolas e Agrupamentos desenvolvidas no âmbito 
do seu Projecto Educativo; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As normas existentes que foram aprovadas em Conselho Municipal de Educação. --------------- 
--- O lapso existente na proposta 45/V-ML/06 em que se trocaram os valores dos apoios dos 
agrupamentos de Vale-Aveiras e Azambuja. -------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor os seguintes apoios financeiros para o desenvolvimento dos 
Projectos Educativos das Escolas e Agrupamentos: ---------------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas do Alto Concelho – 1.800,00€ ------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas Vale-Aveiras – 2.015,00€ ------------------------------------------------------- 
--- Agrupamento de Escolas de Azambuja – 3.350,00€------------------------------------------------------- 
--- Escola Secundária de Azambuja – 2.900,00€--------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta do Sr. Vereador Marco Leal é uma correcção 
a uma troca de verbas entre o Agrupamento de Escolas Vale-Aveiras e Azambuja. ------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 1 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. -------- 
PONTO 7 – Informações ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente solicitou que os esclarecimentos sobre estas duas informações fossem 
dados pela Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Dra. Irene Santos. ------------- 
--- A Dra. Irene Santos informou que estas alterações orçamentais se devem a necessidades 
dos serviços, nomeadamente em termos de cabimentação de despesas, justificadas pela 
proximidade de encerramento do ano e consequente esgotamento de verbas em rubricas de 
maiores necessidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A quase globalidade da última alteração orçamental foi feita em função de ajustamentos às 
despesas de pessoal. Durante todo o ano houve contenção aos gastos com pessoal que 
permitiu que as verbas orçamentadas inicialmente pudessem fazer face a outras necessidades 
dos serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou esclarecimentos relativamente às verbas das rubricas 
de despesas com electricidade e software informático.------------------------------------------------------- 
--- A Dra. Irene esclareceu que o software informático teve a ver com uma candidatura realizada 
no âmbito do Ribatejo Digital, que permite adquirir software de gestão documental e de 
utilização de intranet, teve que ser pago na totalidade mas em termos de candidatura a Câmara 
vai receber 75%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O reforço na electricidade e no gasóleo prendem-se com a decisão de pagar as facturas de 
Dezembro (que poderiam ser pagas em Janeiro), uma vez que há disponibilidade financeira. Em 
2006 estava previsto o pagamento de 12 meses mas foram pagos 13. ---------------------------------- 
7.1 - Informação N.º 13 / P / 06 ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- “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 29 de Novembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 13ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 13ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos------------------------------------------------------- 
--- 11ª Alteração ao Plano de Actividades.” ---------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
7.2 - Informação N.º 14 / P / 06 ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “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 28 de Dezembro, que se 
anexam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 14ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 14ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos------------------------------------------------------- 
--- 12ª Alteração ao Plano de Actividades.” ---------------------------------------------------------------------- 
--- 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 e dez 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 


