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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007. -----------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- 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 Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores Ana Maria Correia Ferreira e António José Costa da Cruz 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 anunciou que o Sr. Vereador António José Mateus de Matos será substituído 
na presente reunião pelo Sr. António José Costa da Cruz. --------------------------------------------------   
--- Informou ainda, que por deliberação consensual do Executivo as reuniões de Câmara passam 
a realizar-se às terças-feiras pelas 15horas. --------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Pedro Silva pretendendo saber qual a resposta da DREL às providências 
tomadas pela Câmara na última semana, para evitar o encerramento da escola EB1 de Casais 
de Além. Adiantou que a Comissão espera apenas uma resposta.----------------------------------------  
--- Interveio o Sr. João Carlos Ramos que, também sobre o encerramento da escola de Casais 
de Além, fez o historial de todos os acontecimentos:----------------------------------------------------------  
--- Primeiro, houve uma reunião em Vila Nova de São Pedro, em que o Sr. Presidente afirmou 
que se houvessem 10 alunos para frequentar a escola, o problema do encerramento estava 
resolvido, comprometendo-se inclusive, a efectuar todos os esforços junto da DREL;----------------  
--- Segundo, houve uma deslocação da população de Casais de Além à reunião da Assembleia 
Municipal, onde foi aprovada uma Moção, apresentada por iniciativa da oposição, para manter a 
escola em funcionamento. Nessa reunião o Sr. Presidente esclareceu que a Carta Educativa não 
é um documento estático, podendo sempre que se justifique ser alterado. Deu ainda a entender 
que a Câmara iria continuar as diligências junto da DREL; --------------------------------------------------  
--- Terceiro, os Encarregados de Educação foram informados (desacreditados) pela Sra. Prof. 
Eduarda, que os alunos iriam para Manique do Intendente, conforme acordado com a Câmara 
Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Quarto, a Comissão de Pais continua a trabalhar e numa reunião de Câmara, informa o 
Executivo que conseguiu o número de alunos pretendidos para iniciarem o ano lectivo na escola 
dos Casais de Além, na mesma reunião, a oposição apresentou uma Moção, aprovada por 
unanimidade, que exigia, incondicionalmente, a abertura da escola, em face de existirem 11 
alunos. O Sr. Vereador da Educação descontente por ter que aprovar a Moção, começou a 
descartar responsabilidades para a DREL, afirmando que a Câmara apenas possui 
responsabilidades sobre o equipamento e infra-estruturas das escolas. No entanto no jornal 
“Correio d´Azambuja” afirma que irá fazer o seu trabalho, acusa a oposição de aproveitamento 
político e esclarece que o equipamento informático foi retirado da escola por razões de 
segurança (nunca houve problemas de segurança nos Casais de Além). -------------------------------  
--- Concluiu com tudo isto que, o Sr. Presidente e o Sr. Vereador da Educação estão mais 
preocupados com os louros que a oposição possa colher, do que com a manutenção em 
funcionamento da escola de Casais de Além. Acrescentou que a população em Casais de Além 
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está em desenvolvimento, tendo actualmente cerca de 200 habitantes, que irão expressar o seu 
descontentamento nas próximas eleições autárquicas.-------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Seabra, membro da FERLAP – Federação Regional de Lisboa das 
Associações de Pais, referindo haver um equívoco a ser esclarecido, a medida do Ministério de 
Educação que visa o encerramento das escolas do 1º ciclo com menos de 10 alunos, apenas é 
aplicável se os municípios aceitarem, pois têm responsabilidades na manutenção e 
funcionamento dos equipamentos. Actualmente se as escolas tiverem 10 alunos permanecem 
em funcionamento, a escola de Casais de Além garante a frequência, no próximo ano lectivo, de 
10 alunos e em termos futuros a localidade terá um grande crescimento demográfico, com a 
radicação de novas famílias, não fazendo qualquer sentido que uma escola com viabilidade 
futura encerre neste ano lectivo, quando a responsabilidade do encerramento é da DREL com a 
concordância do Município. Pela sua experiência tem constatado que sempre que uma escola 
encerra, jamais volta a abrir. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que foi distribuída, pelos Srs. Vereadores, cópia de toda a 
correspondência trocada entre a Câmara e a DREL sobre esta matéria. --------------------------------  
--- Afirmou não tecer comentários sobre as próximas eleições autárquicas. A posição da 
Comissão de Pais é a mesma que a Câmara tem adoptado junto da DREL, acreditando que a 
Comissão deveria exercer este tipo de pressão junto da DREL, responsável pelo encerramento 
da escola. Quer em termos verbais, quer escritos a Câmara tem vincado a sua posição junto da 
DREL. Ao contrário do que tem sido dito, a posição da DREL é que as escolas do 1º ciclo com 
menos de 10 alunos fecham, inevitavelmente independente da posição da Câmara, no caso das 
escolas com 11 alunos, há a possibilidade das Câmaras se pronunciarem sobre os 
encerramentos. A decisão de suspender o funcionamento da escola de Casais de Além, foi 
tomada pela DREL.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os argumentos sobre o desenvolvimento da localidade, também foram apontado pela 
Câmara, ao que a DREL respondeu que a Carta Educativa é um instrumento a ser monitorizado, 
não é um instrumento definitivo e quando se verificar a reposição do número de alunos, a escola 
reabrirá. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre as escolas com menos de 11 alunos permanecerem abertas, a DREL justifica que tal 
situação só acontece quando as escolas de acolhimento não têm capacidade de receber essas 
crianças, o que não é o caso da escola de Manique do Intendente (recentemente remodelada/ 
ampliada).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Sra. Prof. Eduarda (membro do conselho executivo) apenas transmitiu aos Pais dos alunos 
da escola de Casais de Além, o que tinha sido decidido pela DREL. -------------------------------------  
--- A responsabilidade da Câmara diz respeito à manutenção e conservação das infra-estruturas. 
A decisão pedagógica é sempre do Ministério da Educação através da DREL. ------------------------  
--- Os últimos desenvolvimentos (realizados de manhã) indicam que a DREL mantém irrevogável 
a decisão de encerrar a escola de Casais de Além, no próximo ano lectivo. ----------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal negando ter assinado a Moção, apresentada na última 
reunião, descontente, pois sempre que a Comissão de Pais e Amigos da Escola EB1 de Casais 
de Além solicitou o seu apoio, acedeu sempre. Relativamente à Moção já referida, foi das 
primeiras pessoas a subscrevê-la e teve o cuidado de, no dia seguinte, oficiar a DREL a enviar a 
Moção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Referiu o aproveitamento político da oposição pelas seguintes razões: (foi sistematicamente 
interrompido por elementos do público, por isso não terminou a intervenção). -------------------------  
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--- Interveio a Sra. Mónica Catarino referindo querer apontar algumas contradições do Sr. 
Presidente ao longo de todo este processo:---------------------------------------------------------------------  
--- No início havia um défice no número de alunos, foi sempre dito que quando houvesse o 
número legalmente exigido a situação mudaria;----------------------------------------------------------------  
--- Também foi dito que se houvessem escolas a funcionar com menos de 11 alunos, a Câmara 
tomaria providências junto da DREL;------------------------------------------------------------------------------  
--- Caso a escola encerrasse mas a Comissão encontrasse uma alternativa legal para o seu 
funcionamento, a Câmara cumpriria a sua parte (apenas tem mostrado o contrário com a retirada 
do computador da escola).-------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Solicitou que, de uma vez por todas, a Câmara assuma a posição de tomou em todo este 
processo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Pedro Silva dizendo que a troca de correspondência não justifica nada, uma 
vez que verbalmente podem ter sido negociadas outras posições; as prospectivas de 
desenvolvimento dos Casais de Além não são uma questão de futurologia; o apoio da Câmara é 
um brincar constante com a Comissão, com os pais, com os alunos, com a comunidade, com a 
freguesia e com o município; há imenso tempo que a Câmara anda a vincular que pediu uma 
reunião com a DREL e nunca conseguiu, a Comissão tem tido contactos sistemáticos com a 
DREL; na última reunião foi aprovada uma Moção mas só na quarta-feira a seguir (aquando de 
uma reunião com o Sr. Vice-presidente) foi feito um pedido de esclarecimentos à DREL.-----------  
--- A posição da Câmara tem sido um “deixa andar” para que o assunto caia no esquecimento, o 
que é uma falta de respeito para com toda a população de Casais de Além. ---------------------------   
--- Solicitou ainda que a Câmara justifique a sua posição com base legal, tal como a FERLAP 
baseou a sua intervenção.-------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a Carta Educativa ser um documento aberto, considera que, com as perspectivas de 
desenvolvimento, não faz sentido encerrar a escola para depois voltar a abrir, acrescentando 
que não há base legal que mencione a reabertura das escolas, agravado pelo facto dos alunos 
terem que frequentar alternativas e posteriormente os pais não irão desenraizá-los/ transferi-los 
para a escola de Casais de Além. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- A ampliação da escola de Manique do Intendente é descabida, pois construíram 4 salas mas 
inutilizaram a escola EB1 de Manique do Intendente, ou seja 4 salas. Esta escola abrangerá as 
localidades de Manique do Intendente, Casais de Além, Arrifana, Torre Penalva, etc. Daqui a 2/ 3 
anos, só os alunos de Casais de Além serão 21, ou seja, encherão uma das 4 salas. ---------------  
--- Convidou o Sr. Presidente da Câmara a estar presente, conjuntamente com a Comissão e a 
FERLAP, para uma reunião (dia 11 de Setembro) na DREL, onde todos juntos poderão 
pressionar a DREL.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. José Seabra, que sobre a visita dos Deputados a Casais de Além, todos foram 
convidados mas só alguns se predispuseram a visitar a escola. -------------------------------------------  
--- Reiterou que o processo de encerramento de uma escola, começa quando a DREL faz uma 
despacho normativo, baseado em medidas economicistas duma decisão política governamental, 
ou seja, escolas com menos de 10 alunos encerram por razões económicas e de viabilidade mas 
quando o município e os pais juntam esforços, as escolas não encerram. A Câmara tem a última 
palavra no processo de encerramento de uma escola. -------------------------------------------------------  
--- Lançou um repto ao Sr. Presidente para ainda hoje, pedir uma reunião com carácter de 
urgência à Direcção Regional de Educação, para em conjunto com a Comissão de Pais 
expressar a sintonia de opiniões e impedir o encerramento da escola.-----------------------------------  
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--- O Sr. Presidente disse que, quando foram apresentados os argumentos expressos no abaixo-
assinado, a Câmara enviou um ofício à DREL, que dizia o seguinte: “ (…) a Câmara Municipal de 
Azambuja recebeu uma delegação de Pais dos Casais de Além, freguesia de Vila Nova de São 
Pedro, com a entrega de um abaixo-assinado, solicitando a revisão da decisão do encerramento 
da Escola EB de Casais de Além (…) A Câmara Municipal de Azambuja confirma os argumentos 
apresentados nas diversas alíneas que baseiam esta posição (…)”.--------------------------------------  
--- Leu excertos de um ofício enviado à Câmara pelo Ministério da Educação: “ (…) Queremos 
confirmar que no dia 9 de Março, pelas 15 horas, foi recebida nesta Direcção Regional a 
Comissão de Pais da Escola EB1 de Casais de Além. Era intuito da referida Comissão demover 
a Direcção Regional da intenção de proceder à suspensão do já referido estabelecimento de 
ensino para o próximo ano lectivo. Um dos argumentos apresentados pelos Pais assentava no 
pressuposto da insensibilidade da Direcção Regional na aplicação do critério definido de 
suspender todos os estabelecimentos de ensino frequentados por menos de 11 alunos, atender 
a especificidades locais (…) A Direcção Regional analisa caso a caso as escolas a serem 
suspensas e tinha a sensibilidade, em situações consideradas de limite, de propor o adiamento 
do processo de suspensão (…) A EB1 de Casais de Além não preenche estas condições, visto 
ser possível a uma curta distância encontrar um estabelecimento de ensino que acolhesse as 
crianças que a frequentam.” Esta é a posição da DREL.-----------------------------------------------------  
--- As diligências da Câmara são tanto verbais como escritas (as que ficam registadas) mas a 
Câmara, como instituição, não pode participar em acções de rua.-----------------------------------------  
--- Por desordem de alguns elementos do público, o Sr. Presidente suspendeu a sessão de 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reiniciada a sessão o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Mendão que exprimiu a sua 
preocupação sobre a nova localização da praça de táxis, alterada pelo início das obras junto à 
REFER.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Francisco Guedes Amorim, chamando a atenção para o facto de, com a nova 
localização da praça de táxis, os carros terão que circundar a vila, pois a rua é de sentido 
proibido para quem vem do lado da estação, acrescentando que, estacionando do lado esquerdo 
da estrada, o acesso dos passageiros é feito pelo lado direito (pelo meio da via) agravado pelo 
facto que, do lado do passeio existem pilaretes. Todas as pessoas que venham da estação e 
pretendam usufruir dos táxis, têm que atravessar a EN3. Sugeriu que a praça de táxis seja 
transferida para a EN3 depois da passagem aérea ou para o lado direito da Rua Conselheiro 
Arouca. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a intervenção junto à estação da CP servirá para dar 
sequência à estrada alternativa e fechar o acesso da Rua Frederico Arouca à EN3. A decisão de 
mudar a localização da praça de táxis para o referido local foi tomada em conjunto com os 
taxistas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Manuel Canha sugerindo que a praça de táxis seja transferida para o local de 
cargas e descargas (desactivado) da CP. Ficando praticamente no mesmo local. --------------------  
--- Sobre o restaurante Páteo Valverde questionou o ponto de situação do processo e se já foi 
entregue ao novo concessionário. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- Sugeriu também que a Câmara vá retirar o parque infantil da praia fluvial pois tem sido alvo 
de vandalismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre o Restaurante Páteo Valverde, a concessão será feita 
do anterior concessionário para o novo, com a concordância da Câmara sob determinadas 
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condições. As duas empresas já foram informadas das condições da concessão e já existe 
informação sobre os bens penhorados, bens do concessionário e bens da Câmara. -----------------  
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado questionando a distribuição do boletim municipal e agenda 
cultural (continuam sem chegar à freguesia de Alcoentre); o pedido de subsídio dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoentre (para o transporte de deficientes) e o processo do chamado curral de 
cabras. Distribuiu fotocópias de uma notícia publicada num jornal regional, pretendendo saber se 
as acusações do Sr. Vereador Marco Leal são verdadeiras ou falsas e se, no caso de serem 
falsas, a Câmara já tomou alguma medida para desmentir a notícia. -------------------------------------  
--- O Sr. Presidente afirmou considerar estranho que o boletim municipal e a agenda cultural não 
cheguem à freguesia de Alcoentre, indo apurar com a empresa distribuidora o porquê dessa 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a notícia publicada no jornal, deu o exemplo de uma afirmação sua, que em resposta 
ao Sr. Vereador António Nobre, sobre a gestão do Centro de Dia de Alcoentre, disse que o povo 
não tem personalidade jurídica e para tomar conta desta instituição teria que se organizar numa 
IPSS, nunca disse que “o povo não manda nada”. ------------------------------------------------------------  
--- Nunca referiu que existem ambulâncias a mais no concelho, estabeleceu comparação com o 
município de Vila Franca de Xira, em que o rácio habitante/ ambulância é muito superior no 
município de Azambuja. Ainda não há qualquer decisão relativamente ao apoio à aquisição do 
transporte para pessoas deficientes. ------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre o curral das cabras, o Sr. Vice-presidente respondeu que, depois de publicada a notícia 
no jornal local, solicitou todo o processo aos serviços de Ambiente, estando a estudá-lo, de 
modo a apontar uma solução para a resolução do problema.-----------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que muitas vezes as notícias publicadas nos jornais 
não correspondem à verdade e por isso, no próprio dia, comunicou-lhe que a notícia não era 
verdadeira. Irá contactar o jornal para que a notícia seja desmentida. ------------------------------------         
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre a escola de Casais de Além e sobre a 
acusação de aproveitamento político, proferida pelo Sr. Vereador Marco Leal, referiu não “enfiar 
a carapuça” pois foi eleito para, em locais próprios, defender os interesses das populações. Esta 
posição enquadra-se na política geral da CDU e nas opiniões manifestadas reiteradamente em 
diversas ocasiões, incluindo na votação da Carta Educativa. -----------------------------------------------  
--- Relativamente ao argumento utilizado para justificar a posição da DREL no encerramento da 
escola, considera inconcebível que a DREL tome uma decisão num acto administrativo de 
encerramento de uma escola baseando-se em dados passados, uma vez que a Carta Educativa 
é feita com dados previsionais, que apontam para o crescimento populacional. Entende que o 
município não pode alijar a sua responsabilidade nesta matéria apesar das suas competências 
serem limitadas mas a rede é definida pelo município com base em estudos previsionais, por 
isso a DREL não pode ser indiferente/ insensível a esta definição. Considera que este é o caso 
mais flagrante do seguidismo à política do Governo, praticado pela Câmara (tal como a 
constituição da EMIA). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Na última reunião de Câmara, quando a oposição apresentou uma Moção, subscrita também 
pelos Vereadores PS, ficou expresso e reiterado que a Câmara iria adoptar uma posição/ atitude 
dura para com a DREL mas a Câmara enviou um ofício duma docilidade constrangedora. 
Considera que o PS deveria admitir a posição que tomou, durante todos estes meses, de 
seguidores da política do Governo.--------------------------------------------------------------------------------  
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--- Assumiu uma atitude de aproveitamento político ao afirmar nunca ter visto o Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro a acompanhar a população de Casais de Além, 
nas duas deslocações à sessão de Câmara. Considera inconcebível que um Presidente de 
Junta, que vê uma escola da sua freguesia ser encerrada, não acompanhe os seus fregueses.---  
--- Apontou que a Câmara deveria ter adoptado duas atitudes perante este problema: rever o seu 
relacionamento com a DREL, adoptando uma atitude mais dura na resolução de todas as 
questões e usar providência cautelar para suspender a eficácia da decisão, seguido de acção 
administrativa especial, procedimento a adoptar quando há litigio entre duas pessoas colectivas.  
--- Na última sessão de Câmara, também houve um munícipe que reclamou da falta de água, 
pretende saber se o problema está resolvido e tal como solicitou telefonicamente, pretende cópia 
do processo de ocorrência. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a etar da Maçussa, falou-se da intenção da AdO em utilizar esta etar para canalizar os 
resíduos de saneamento de Vila Nova de São Pedro e Manique do Intendente. Com o intuito de 
acautelar esta situação pretende que seja facultada cópia do projecto. ----------------------------------  
--- Relativamente ao encerramento da escola de Casais das Boiças, considera inaceitável que os 
alunos sejam colocados na escola de Manique do Intendente. Questionou se a escola de 
Alcoentre não terá capacidade para acolher estas crianças e se na eventualidade do 
encerramento das escolas de Tagarro e Quebradas, onde serão colocados este alunos. -----------  
--- Questionou ainda: o ponto de situação da nova escola de Azambuja; se já foi ligada a rede de 
esgotos de Vale do Paraíso ao novo emissário e quando estará disponível o pavilhão 
polidesportivo de Vale do Paraíso.---------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu considerar inacreditável ser acusado de seguidismo do Governo, 
quando tem afrontado algumas das suas decisões. Acrescentou ainda que as empresas 
municipais foram adoptadas por noventa Câmaras PS mas também por muitas Câmaras CDU e 
PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As obras (nova escola de Azambuja e pavilhão de Vale do Paraíso) estão a ser executadas 
pela EMIA. A nova escola aguarda parecer da DREL, que nesta matéria tem poder vinculativo e 
serão adjudicados os arranjos exteriores do pavilhão e só depois entrará em funcionamento. -----  
--- Os alunos dos Casais das Boiças vão para Manique do Intendente por causa da intervenção 
na escola de Alcoentre, acrescentando que os encarregados de educação ficaram bastante 
satisfeitos com as óptimas condições da escola.---------------------------------------------------------------  
--- Segundo informação da AdO, a etar da Maçussa tem capacidade para receber as águas 
residuais das freguesias de Maçussa, Manique do Intendente e Vila Nova de São Pedro. A 
Câmara terá que apreciar bem esta situação, tendo já solicitado todos os elementos deste 
processo à AdO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal referindo que todas as solicitações (reunião, moção) da 
Comissão de Pais à Câmara foram atendidas. A expressão “aproveitamento político” vem na 
sequência de muitos Deputados da Nação terem-se deslocado à escola, nunca tendo sido dado 
conhecimento à Câmara, tomou conhecimento destas visitas através da comunicação social. ----  
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou que apenas pretendia saber se a notícia publicada no 
jornal era verdadeira ou falsa.---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Vereadora Ana Ferreira agradecendo a alteração das reuniões de Câmara 
para as terças-feiras de forma a poder continuar a exercer as suas funções como Vereadora. ----  
--- Questionou se a Câmara irá manter o transporte dos alunos da escola Secundária para as 
piscinas municipais (aulas de Educação Física) e quando iniciará esse transporte.-------------------  
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--- Interveio o Sr. Vereador António José Cruz agradecendo a reparação da estrada Alcoentre/ 
Manique do Intendente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a escola dos Casais de Além afirmou ter dúvidas sobre quem teve aproveitamento 
político, se quem fez a Moção ou que a assinou às pressas. -----------------------------------------------  
--- Relativamente à igreja de Manique do Intendente, apesar de ter na sua posse a 
correspondência trocada no sentido de resolver o problema, apela à Câmara para que tome uma 
atitude no sentido de evitar males maiores. ---------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre o monumento de Manique do Intendente, já teve uma 
reunião com a Sra. Ministra da Cultura, que informou que o IPPAR e a Direcção-geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais irão juntar-se numa única entidade e só aí haverá uma 
resolução para o monumento. Soube, através da comunicação social, que os Institutos já se 
juntaram, estando agora em condições de exigir à Sra. Ministra o cumprimento da sua palavra. A 
Câmara não pode interditar o edifício. ----------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que a Câmara está a estudar a cedência de 
transporte para os alunos realizarem aulas de Educação Física nas piscinas municipais. 
Informou ainda que a Câmara irá reunir com as 13 vigilantes dos transportes escolares, 
acrescentou que serão utilizadas 7 viaturas, devidamente equipadas, para transportar 155 
alunos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apelou para que também haja alteração das Assembleias Municipais, para a parte da tarde, 
para que não terminem de madrugada. --------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente distribuiu o relatório de ocorrência solicitado pelo Sr. Vereador António 
Nobre, do qual se conclui que a falta de água em casa do munícipe ficou a dever-se a avaria no 
contador, tendo já sido substituído.--------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre a proposta aprovada na última sessão de Câmara para prorrogação das obras do 
POLIS, o Sr. Vereador António Nobre afirmou continuar a acreditar que não se justifica pois 
continua a verificar que a empreitada tem sido mal conduzida (falta de material e de pessoal nas 
imensas frentes de obra abertas). Como o Sr. Presidente não esteve presente na discussão da 
proposta, pretende agora que se pronuncie sobre a proposta. ---------------------------------------------  
--- Sobre o Centro de Saúde de Azambuja continua a aguardar informação sobre o impacto no 
funcionamento das urgências do Hospital de Vila Franca de Xira, desde o seu encerramento 
nocturno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Cruz solicitou informação da avaliação dos equipamentos do 
Restaurante Páteo Valverde.----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente reconheceu que as obras do POLIS têm tido imensos problemas, alguns não 
imputáveis ao empreiteiro mas outros sim. Depois de uma reunião com o empreiteiro ficou 
acordado que a calendarização e modo de funcionamento iriam ser cumpridos.-----------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu que as situações não imputáveis ao empreiteiro 
(inexistência de cadastro) deviam ter sido contempladas no prazo inicialmente concedido.---------  
--- O Sr. Presidente respondeu que o prazo inicialmente concedido contemplava algumas 
situações mas verificaram-se inúmeras situações que sem cadastro eram impossíveis de 
contemplar (ossadas, canos de electricidade).------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------        
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 02 de Julho de 2007 foi aprovada por maioria, 
com seis votos a favor e uma abstenção (Sr. Vereador António José Cruz, do PSD). A acta foi 
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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 16 de Julho de 2007 foi aprovada por maioria, 
com cinco votos a favor e duas abstenções (Sr. Vereador Marco Leal, do PS e Sr. Vereador 
António José Cruz, do PSD). A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do 
seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.----------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Direito de Reversão sobre Prédio em Azambuja – Proposta Nº 59 / P / 2007 -------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Por deliberação da Assembleia Municipal nº 66/P/2003, foi desafectado do domínio público 
municipal um terreno com a área de 130 m² e, através de Protocolo e escritura de cedência, 
cedida a António José Santos Mercachita, Julieta Fuzeiro dos Santos e Pedro José Fuzeiro dos 
Santos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Pela Proposta 35/P/2007, a Assembleia Municipal deliberou ratificar o deferimento efectuado 
sobre o Processo de Licenciamento 51/06/CEM e prorrogar o prazo aprovado por mais doze 
meses;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recaindo sobre a cedência o ónus de reversão sobre a parcela inscrita na matriz com o Artigo 
4705 da Freguesia e Concelho de Azambuja e descrita na Conservatória do Registo Predial de 
Azambuja sob o nº 03349; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Grupóide, actual titular do terreno em causa, vem solicitar a revogação do referido ónus 
de reversão, sob pena de não ser possível a anexação do referido prédio aos prédios descritos 
sob os números 2356 e 2909, do mesmo proprietário, que viabiliza a referida construção; --------- 
--- No entanto que o Município deve acautelar a conclusão da obra no prazo previsto; -------------- 
--- Na última venda efectuada do domínio privado do Município, em área urbana, o preço 
praticado foi de 75,32/m². -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Que o Município abdique do direito de reversão relativo à cedência do prédio identificado 
sob o número 03349 na Conservatória do Registo Predial de Azambuja;-------------------------------- 
--- 2. Que em sua substituição, a Grupóide constitua garantia bancária irrevogável a favor do 
Município, pelo valor de 9.791,06€ (nove mil setecentos e noventa e um euros e seis cêntimos), 
para garantir a conclusão da obra no prazo previsto; --------------------------------------------------------- 
--- 3. Que esta proposta seja submetida a deliberação da Assembleia Municipal.” -------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta é um processo técnico, uma vez que o 
proprietário adquiriu dois terrenos na mesma área e pretende juntá-los, uma vez que o projecto 
considera a área total dos terrenos. Este pedido para junção foi recusado na conservatória 
porque, sobre o terreno cedido pela Câmara recai ónus de reversão, ao final de três anos. O 
proprietário fez um requerimento à Câmara a solicitar o levantamento do ónus que garantia 
apenas, a execução da obra no período de três anos. Assim propõe que a Câmara e a 
Assembleia Municipais autorizem o levantamento do ónus com a contrapartida de constituição 
de garantia bancária no valor de 9.791,06€ (130m² X 75,23€ (valor da última venda do domínio 
privado).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre informou que o entendimento da Sra. Conservadora poderia 
ter sido questionado através de recurso hierárquico, o que seria mais rápido. Quanto ao preço 
calculado, o critério utilizado não vem justificado/ expresso na proposta, nem no documento de 
avaliação do terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 59 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 2 – Atribuição de Nome de Rua – Proposta Nº 68 / P / 2007------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Tendo em conta que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Compete à Câmara Municipal de Azambuja a atribuição de toponímia aos arruamentos e vias 
municipais;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Junta de Freguesia de Aveiras de Cima deliberou propor à Câmara a atribuição do nome 
“Travessa do Relógio” ao arruamento que se inicia na Rua do Relógio (junto à área de Serviço 
GALP), sem fim definido.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere aprovar a atribuição do topónimo “Travessa do Relógio” ao 
arruamento que se inicia na Rua do Relógio (junto à área de serviço GALP), sem fim definido, e 
indicado nas plantas anexas e que integram a presente proposta.” --------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima propôs à 
Câmara a atribuição do nome “Travessa do Relógio” ao arruamento assinalado nas plantas 
anexas à proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 68 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3  – Derrama – Proposta Nº 60 / P / 2007 ------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando a necessidade de reforçar a capacidade financeira da autarquia com vista a 
assegurar os recursos necessários à continuidade dos programas de investimento do Município, 
quer os assumidos directamente, quer os inseridos no III QCA (POLIS) e a inserir no QREN; ----- 
--- Considerando que, em virtude da entrada em vigor da nova Lei das Finanças Locais (Lei nº 
2/2007, de 15 de Janeiro), houve alteração da base tributável da derrama;----------------------------- 
--- Considerando que foram solicitados dados à Direcção Geral dos Impostos (DGCI) sobre a 
repercussão, no Município de Azambuja, da alteração atrás referida, sem que da mesma se 
tenha obtido, até à presente data, qualquer resposta. --------------------------------------------------------  
--- Proponho que, nos termos do nº 1 do art. 14º, da Lei acima referida, seja lançada, uma 
Derrama, a cobrar em 2008, de 1,5% “sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 
sobre o rendimento de pessoas colectivas (IRC) que corresponda à proporção do rendimento 
gerado na área geográfica do município, por sujeitos passivos residentes em território português 
que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e 
não residentes com estabelecimento estável nesse território”.---------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito à Derrama. Haverá em 2008 uma 
alteração (tributação através do IRC) das bases de incidência da Derrama e das respectivas 
taxas mas não há, estimativas para conhecimento das consequências desta alteração, ao nível 
do averbamento das receitas. A ANMP não tomou posição sobe esta matéria mas a maioria dos 
municípios, numa base cautelosa, estão a fixar a taxa em 1,5%. ------------------------------------------   
--- Interveio o Sr. António José Cruz sugerindo que a proposta seja retirada uma vez que a 
Direcção-geral dos Impostos ainda não respondeu à solicitação da Câmara, sobre a 
repercussão da alteração introduzida e a deliberação da Câmara pode ser comunicada à DGCI 
até ao dia 31 de Dezembro próximo.------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou compreender que a Câmara cautelosamente proponha 
esta taxa de 1,5%, porque de facto, esta nova forma de cálculo pode ser “perigosa” (isenções e 
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situações económicas) para as receitas municipais. Por tudo isto, a proposta merece a sua 
concordância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 60 / P / 2007 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 4 – IMI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 – Proposta Nº 02 / V-AN / 2007 ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------------- 
--- “1 – Compete à Câmara propor à Assembleia Municipal o valor a ser fixado para a taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis a vigorar no ano de 2008. ------------------------------------------------ 
--- 2 – O referido imposto incidente sobre os imóveis rústicos e urbanos da área do concelho, 
para além de proporcionar as necessárias receitas para financiar as actividades municipais, tem 
também o efeito potenciar a discriminação positiva de áreas territoriais específicas do mesmo.--- 
--- 3 – Por outro lado, importa também atender a razões de justiça e equidade fiscais, atenta a 
natureza do imposto, especialmente a sua incidência sobre o património imobiliário edificado, 
designadamente quando este é maioritariamente integrado por imóveis destinados à habitação 
própria e permanente dos munícipes.----------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – Ademais, encontram-se hoje ultrapassados os motivos que levaram a generalidade dos 
Municípios a recear pela intangibilidade das suas receitas advindas da alteração legislativa 
respeitante à tributação do património imobiliário operada com a vigência do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (CIMI). ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 5 – Assim, no que concerne às receitas municipais, a sobredita alteração legislativa não teve, 
como acima se disse, o esperado efeito de redução destas, pelo contrário, assistiu-se a um 
significativo acréscimo das mesmas, potenciado que foi pelo incremento automático dos valores 
patrimoniais e pelos novos mecanismos de avaliação dos imóveis urbanos que conduzem à 
determinação de valores muitas vezes superiores aos ditos de mercado, mesmo nas freguesias 
onde os factores de avaliação se mostram mais favoráveis e alvo de desejada discriminação 
positiva, tendo ainda como pano de fundo um clima económico recessivo que se tem vindo a 
agravar desde há seis anos a esta parte. ------------------------------------------------------------------------ 
--- 6 – E porque os factores que contribuem para a desertificação das freguesias do Alto 
Concelho, designadamente as freguesias de Alcoentre, Manique do Intendente, Maçussa e Vila 
Nova de São Pedro, têm-se vindo a acentuar, como seja a redução da oferta de serviços 
públicos inerentes à desejável qualidade de vida das respectivas populações, importa, pois, ir 
mais longe na compensação destas usando o instrumento legal que o Município possui de obstar 
à sua desertificação, conjugando a redução das taxas do imposto com a sua minoração aplicável 
àquelas freguesias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por conseguinte, a evolução das receitas municipais provenientes deste imposto, após a 
operada reforma legislativa, nos anos 2004, 2005 e 2006, no que ao Município de Azambuja 
concerne, tiveram a execução seguinte; €1.224.017,00, 1.397.403,93 e 1.524.218,84, 
respectivamente, cfr. dados extraídos das contas aprovadas pela CMA e AM.------------------------- 
--- Posto isto, em face do acima exposto, e ao abrigo das disposições conjugadas dos artºs 64º, 
nº 6, al. a) e 112º do CIMI, propõem-se à Câmara que delibere aprovar submeter à apreciação e 
deliberação da Assembleia Municipal os seguintes valores a serem fixados para as taxas do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incidentes sobre os prédios urbanos a vigorar no ano 
2008: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Prédios rústicos: 0,80%;--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Prédios Urbanos objecto de actualização legal do respectivo valor patrimonial: 0,60%;------- 
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--- c) Prédios Urbanos objecto de avaliação nos termos do CIMI: 0,25%;-------------------------------- 
--- d) Fixar em 20% a taxa de minoração das referidas nas alíneas anteriores a abranger os 
prédios sitos nas freguesias de Alcoentre, Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de S. 
Pedro.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre esclareceu que a presente proposta visa fixar a taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Os receios da maioria dos municípios, de que as receitas 
fossem afectadas pela alteração legislativa, nunca se confirmaram, no caso do município de 
Azambuja as receitas têm vindo a crescer desde 2004, com percentagens significativas.----------- 
--- Considera que é altura de introduzir alterações, como o alargamento da base tributária, que 
fará com que mais contribuintes paguem taxas mais baixas. Este imposto é proporcional, não 
atende à realidade pessoal dos contribuintes tendo apenas algumas nuances que permitem uma 
moderação na tributação, quer na fixação de critérios objectivos de avaliação dos imóveis, quer 
nas taxas. Permite uma discriminação positiva de algumas zonas do concelho, quando se 
verificarem as situações previstas na Lei.------------------------------------------------------------------------ 
--- Não pode ignorar que a aplicação do código, no que diz respeito às avaliações, têm 
ocasionado taxas com valores muito elevados, havendo injustiças na tributação, considerando 
ser altura para corrigir esta situação, baixando as taxas dos prédios avaliados (desejo expresso 
pelo legislador).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto aos prédios não avaliados, também se tem assistido ao incremento do valor 
patrimonial, através da subida automática da actualização da Lei. ---------------------------------------- 
--- Olhando à realidade do concelho, propõe que as freguesias de Alcoentre, Maçussa, Manique 
do Intendente e Vila Nova de São Pedro sejam alvo de discriminação positiva, devendo ser 
aplicada a minoração conjugada com a redução das taxas do imposto.---------------------------------- 
--- Propõe a manutenção da taxa dos prédios rústicos em 0,8%, nos prédios urbanos objecto de 
actualização automática propõe 0,60%, 0,25% para os prédios objecto de avaliação e fixar a 
percentagem de minoração dos prédios urbanos, nas freguesias de Alcoentre, Maçussa, 
Manique do Intendente e Vila Nova de São Pedro, em 20% ------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Presidente que sobre o historial desta proposta referiu que, nos primeiros anos 
em que foi lançada esta modalidade de cálculo do IMI, havia o conselho da ANMP para que os 
municípios lançassem valores máximos nos prédios urbanos, a Câmara seguiu, nos primeiros 
anos, essa metodologia porque a Lei estava “artilhada” com mecanismos de abrandamento até 
2007. Nesta perspectiva, a Câmara baixou as taxas, nos prédios urbanos avaliados 
automaticamente para 0,65% e nos prédios urbanos avaliados pelo CIMI (Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis) para 0,4%.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considera que a proposta é típica dos partidos de oposição e por isso fez um levantamento 
das taxas de IMI praticadas noutros municípios. Assim informou que, dos municípios do distrito 
de Lisboa, Azambuja é o que apresenta taxas mais baixas e comparando com Câmaras 
presididas pela CDU (Almada, Barreiro, Benavente, Chamusca, Peniche) todos apresentam 
taxas superiores. Acrescentou que um partido com responsabilidade de gestão do município não 
pode acolher esta proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Afirmou partilhar das mesmas preocupações no que diz respeito a discriminação positiva, que 
será definida no rendimento colectável. A Câmara propôs ao Serviço de Finanças novos 
coeficientes de avaliação, o que beneficiará a discriminação positiva do Alto Concelho.------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não esperar ser acusado de aproveitamento político por 
apresentar esta proposta. Também recolheu informação na qual se verifica que no município do 
Cartaxo as taxas de IMI são mais baixas. A proposta fundamenta tecnicamente o porquê de 
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passados três anos da vigência do código, há uma evolução das receitas municipais e por isso 
deve-se procurar atender aos mecanismos que a Lei prevê para minorar a tributação. -------------- 
--- Os coeficientes de localização permitem discriminar positivamente algumas áreas do 
concelho mas também há outra norma que prevê que as taxas fixadas pelo município possam 
ser minoradas em áreas específicas. Isto porque, apesar da Câmara ter proposto novos 
coeficientes a aplicar no município, nada garante que venham a ser acolhidos. ----------------------- 
--- Sobre os prédios, objecto de avaliação, têm levado a valores patrimoniais elevados e a taxas 
de tributação bastante pesadas, acrescidas, para os munícipes, pelo aumento sistemático das 
taxas de juros, esta seria uma ajuda do município nesse sentido. ----------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que a Lei também prevê a duplicação da taxa para prédios 
devolutos. Exemplificou que, os 0,25% propostos para os prédios avaliados pelo CIMI, com 20% 
de minoração em algumas freguesias, baixariam a taxa para 0,2% (valor mais baixo previsto na 
Lei).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Os coeficientes de localização já discriminam positivamente áreas do concelho, com mais 
20% de taxa de minoração, haveria discriminação negativa (favorecimento de uns em prol dos 
outros) entre as freguesias do concelho. -------------------------------------------------------------------------      
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 02 / V-AN / 2007 reprovada com quatro votos 
contra (Grupo do PS) e três votos a favor (Grupos do PSD e da CDU). ---------------------------------- 

– Proposta Nº 61 / P / 2007 --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, nos termos da Lei, compete à Assembleia Municipal, mediante proposta 
da Câmara, a fixação, em cada ano, das percentagens do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(I.M.I.), nos termos e limites definidos pelo artigo 112º, do Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de 
Novembro (Código do IMI); ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que, desde a vigência do novo regime do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(I.M.I.) vigorou em regime transitório que determinou a Associação Nacional de Municípios a 
aconselhar a aplicação dos limites máximos (0,8% e 0,5%, respectivamente para prédios 
urbanos com avaliação automática e prédios urbanos avaliados à luz do C.I.M.I.); ------------------- 
--- Considerando, no entanto, que o Município de Azambuja, tendo em vista a caducidade do 
regime transitório, já em 2006, para aplicação em 2007, fixou as taxas respectivamente em 
0,65% e 0,4%, sendo actualmente as mais baixas do Distrito de Lisboa; -------------------------------- 
--- Considerando que os factores de actualização da matéria colectável já contem, desde há três 
anos, coeficientes de localização que determinam a discriminação positiva para as zonas menos 
desenvolvidas dos Concelhos, nomeadamente as Freguesias do Alto Concelho, e que, 
recentemente, foi proposta à Administração Central nos termos da Lei, o reforço dessa 
descriminação positiva.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara proponha à Assembleia Municipal as seguintes taxas relativas ao Imposto 
Municipal sobre Imóveis: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Prédios Rústicos: 0,80% -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Prédios Urbanos: 0,65% -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Prédios Urbanos avaliados, nos termos do C.I.M.I.: 0,40%.” ----------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta mantêm os valores actuais das taxas 
do IMI. Reiterou que são as taxas mais baixas do Distrito de Lisboa.------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 61 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
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Ponto 5 – Taxa Municipal de Direitos de Passagem – Proposta Nº 67 / P / 2007------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando a publicação da Lei nº 5/ 2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações 
Electrónicas – cujo art. 106º estabelece a existência de uma taxa municipal de direitos de 
passagem (TMDP) determinada com base na aplicação de um percentual sobre a facturação 
mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de telecomunicações 
electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os clientes finais na área do Município; ---- 
--- Considerando a publicação do Regulamento nº 38/ 2004, de 29 de Setembro, que define os 
procedimentos a adoptar pelas empresas atrás referidas; --------------------------------------------------- 
--- Considerando que o percentual referido deverá ser anualmente aprovado até ao final do mês 
de Dezembro do ano anterior a que se destina, de acordo com o preceituado no art. 106º do 
referido diploma, não podendo ultrapassar os 0,25%. -------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que nos termos da alínea b), do nº 2, do art. 106º , da Lei nº 5/ 2004, de 10/ 02, conjugada 
com a alínea a), do nº 4, do art. 64º, da Lei das Autarquias Locais, o valor da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem (TMDP) a aplicar no Município de Azambuja, no ano de 2008, seja de 
0,25%; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que nos termos da alínea e), do nº 2, do art. 53º, da Lei das Autarquias Locais, a presente 
proposta seja remetida para apreciação da Assembleia Municipal.”--------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a fixação da Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem (TMDP) em 0,25% a aplicar no ano 2008. Informou que as receitas municipais 
(2006 e 2007) nesta matéria foram as seguintes: PT 5.158€, TV Cabo 1.477€ e TMN 2,16€. ------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 67 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 6 – Registo de Cidadãos da União Europeia – Proposta Nº 23 / VP / 2007 ----------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Lei nº. 37/2006, de 9 de Agosto, veio definir as condições que regem o exercício do 
direito de livre circulação e residência no território nacional pelos cidadãos da União Europeia e 
seus familiares, o regime jurídico do direito de residência permanente no território nacional dos 
cidadãos da União Europeia e seus familiares, as restrições aos direitos atrás referidos 
fundadas em razões de ordem pública, de segurança pública ou de saúde pública e, por fim, 
veio igualmente estabelecer o regime jurídico de entrada, residência e afastamento dos 
nacionais dos Estados Partes do Espaço Económico Europeu e da Suíça e dos membros da sua 
família, bem como dos familiares de cidadãos nacionais, independentemente da sua 
nacionalidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que o artigo 14º. do referido diploma legal veio por sua vez determinar que a permanência, 
em território nacional, de cidadãos da União Europeia por período superior a três meses 
necessita de registo que formalize o seu direito de residência; --------------------------------------------- 
--- Que o registo atrás referido é efectuado junto da câmara municipal da área da sua residência; 
--- Que com a entrada em vigor deste diploma legal se torna necessário prever o valor da taxa a 
cobrar, sendo que a Portaria nº. 1637/2006, de 17 de Outubro, define no seu artigo 3º. valor 
máximo das taxas a cobrar, valor que reverte em 50% para o Município e 50% para o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que, nos termos do n. 3, do artigo 4º. da portaria acima referida, para a cobertura de 
despesas administrativas municipais é deduzido o valor de 2,5% do montante que reverte para o 
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Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, valor que variará conforme as circunstâncias entre os € 
0,18 e os € 0,19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o valor das taxas a cobrar seja de € 3,50 para os documentos previstos nos artigos 1º. e 
2º. da Portaria nº. 1637/2006, de 17 de Outubro, e € 3,75 para a emissão da segunda via dos 
referidos documentos, conforme artº. 3º. da citada Portaria. ------------------------------------------------ 
--- Mais proponho que na eventualidade desta proposta merecer a aprovação da Câmara 
Municipal, seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do 
nº. 6 do artigo 64º. da Lei das Autarquias Locais, conjugada com a  alínea e), do nº. 2 do artigo 
53º.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a aprovação das taxas a 
cobrar pelo registo de cidadãos da União Europeia, quando o período de permanência, em 
território nacional seja superior a três meses.------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 23 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 7 – Rectificação da Proposta 16 / V-JMP / 07 – Proposta Nº 22 / V-JMP / 2007----------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Por lapso foi proposto e deliberado pela Câmara Municipal de Azambuja, em Reunião de 
Câmara do dia 16 de Julho/ 07, declaradas prescritas as sepulturas indicadas no Edital nº 59/ 07 
quando, de facto, e conforme informação dos serviços (em anexo) os herdeiros de Maria 
Perpétua Palmeira, sepultada no Talhão 1, Rua N, Nº 1 procederam ao averbamento por 
herança, do Alvará correspondente à concessão deste terreno. ------------------------------------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sejam declaradas prescritas as sepulturas mencionadas no Edital Nº 59/07, com a excepção 
da supracitada.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta é uma rectificação da 
proposta nº 16/V-JMP/2007, aprovada em 16 de Julho de 2007, uma vez que houve 
averbamento por herança do alvará correspondente à concessão de um terreno.--------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 8  – Complexo Desportivo de Azambuja: Normas de Funcionamento e Tarifário – 

Proposta Nº 28 / V-ML / 2007------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Tendo em conta as competências atribuídas às autarquias pelo Dec. Lei nº 159/99 no âmbito 
dos “Tempos Livres e Desporto”, nomeadamente no que concerne ao planeamento, gestão e 
investimentos em instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa; --------------- 
--- Tendo em conta ainda a experiência de 2 anos de utilização após obras de beneficiação no 
Complexo Desportivo de Azambuja, nomeadamente no que diz respeito à cobertura da piscina; - 
--- Tenho a honra de propor que a Câmara delibere aprovar: ----------------------------------------------- 
--- Normas de Funcionamento Gerais; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Normas de Funcionamento para as Juntas de Freguesia 2007/ 2008; -------------------------------- 
--- Tarifário Natação 2007/ 2008”.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta proposta é apresentada anualmente e 
propõe normas de funcionamento gerais e para as Junta de Freguesia das Piscinas Municipais e 
tarifários de natação para o ano lectivo 2007/ 08. A única diferença prende-se com a 
apresentação de novos pacotes com descontos. -------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 28 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
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Ponto 9  – Actividades de Enriquecimento Curricular – Protocolo – Proposta Nº 29 / V-ML 
/ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Minuta de Acordo de Colaboração 
que a seguir se transcrevem: --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a intenção da autarquia, de apresentação de candidatura à DREL para promoção de 
Actividades de Enriquecimento Curricular;----------------------------------------------------------------------- 
--- a intenção do Centro Social e Paroquial de Azambuja de proporcionar aos alunos da EBI e 
EB1 Socasa que frequentam o seu ATL da AEC de Inglês. ------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação do protocolo anexo que permitirá a candidatura do CSP de Azambuja às AEC.” -- 
--- Acordo de Colaboração ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, o Agrupamento de Escolas de Azambuja e o Centro 
Social e Paroquial de Azambuja, no âmbito do Programa Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo 
do Ensino Básico (Ensino do Inglês e Ensino da Música). --------------------------------------------------- 
--- Considerando a necessidade de assegurar o alargamento do horário de funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino até às 17h30, medida que deve ser acompanhada da 
disponibilização de actividades pedagógicas complementares das aprendizagens associadas à 
aquisição de competências básicas que preencham o tempo de permanência das crianças nos 
estabelecimentos de ensino; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando as actividades de enriquecimento curricular do 1º ciclo do ensino básico 
previstas no Despacho da Ministra da Educação nº 12591/2006, de 26 de Maio;---------------------- 
--- Considerando a importância do papel que as Instituições Particulares de Solidariedade Social 
desempenham no enquadramento das crianças na comunidade e no apoio às famílias, 
assegurando a ocupação efectiva do período de tempo entre a saída da escola e a chegada a 
casa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, com sede na Praça do 
Município, na qualidade de entidade promotora, e aqui representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Joaquim António Neves Ramos, --------------------------------------------------------------------- 
--- em parceria com---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Agrupamento de Escolas de Azambuja com Jardim-de-Infância, pessoa colectiva nº 600 
040 887 com sede no Bairro da Socasa, na qualidade de entidade parceira, e aqui representado 
pelo Presidente do Conselho Executivo, Maria Eugénia Dias Jesus Vaz,-------------------------------- 
--- E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Centro Social e Paroquial de Azambuja, pessoa colectiva nº 501 860 916, com sede em 
Azambuja, na qualidade de entidade parceira, e aqui representado pelo Presidente da Direcção 
do Centro Social e Paroquial de Azambuja, Cónego João Canilho ---------------------------------------- 
--- Celebram o presente Acordo de Colaboração, nos termos e para os efeitos previstos no art. 
4º, nº 2, alínea d) do Regulamento anexo ao Despacho da Ministra da Educação nº 12591/2006, 
de 26 de Maio, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:---------------------------------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Objecto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Acordo de Colaboração tem por objecto a definição da participação do 
Agrupamento de Escolas de Azambuja e do Centro Social e Paroquial de Azambuja no 



10.Set.2007 

 16 

Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular promovido pela Câmara Municipal de 
Azambuja para alunos do primeiro ciclo do ensino básico. -------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Fins) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O presente Protocolo tem por finalidades: ------------------------------------------------------------------- 
--- a) Assegurar o funcionamento do Ensino de Inglês para os alunos do 3º e 4º anos e 
Expressão Musical para os alunos dos 1º e 2º anos da EBI de Azambuja e EB1 do Bairro da 
Socasa, cujo funcionamento é em regime normal, mas que frequentam o ATL (modelo clássico) 
promovido pelo Centro Social e Paroquial de Azambuja; ---------------------------------------------------- 
--- b) Promover a colaboração e a participação das instituições Particulares de Solidariedade 
Social no desempenho das atribuições que são cometidas à autarquia nos termos do art. 19º, nº 
3, alínea e) da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. ------------------------------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Actividades)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja promove actividades de enriquecimento curricular nos termos de 
contrato-programa a celebrar com o Ministério da Educação através da Direcção Regional de 
Educação de Lisboa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Período de funcionamento) ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A actividade referida funcionará em período não lectivo ou seja após as 15.30h. ------------------ 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Equipamentos e Instalações)----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para a realização das actividades de Ensino do Inglês e Ensino da Música ficam afectas 
instalações cedidas para o efeito pelo Centro Social e Paroquial de Azambuja no âmbito da 
parceria consagrada pelo presente acordo. --------------------------------------------------------------------- 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (Recursos humanos disponibilizados)------------------------------------------------------------------------- 
--- Os recursos humanos a afectar às actividades de enriquecimento curricular são contratados 
pelo Centro Social e Paroquial de Azambuja. ------------------------------------------------------------------- 
--- Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Alunos envolvidos) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O número de alunos previsto a envolver:--------------------------------------------------------------------- 

Escola Ano Nº Alunos Nº Grupos 
EBI de Azambuja e 
EB1 Bº da Socasa 

1º e 2º anos 25 1 

EBI de Azambuja e 
EB1 Bº da Socasa 

3º e 4º anos 22 1 

--- Oitava ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Financiamento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Centro Social e Paroquial receberá da autarquia o valor previsto no despacho nº 
12591/2006, ou seja, 100€ por aluno.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Nona------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (Vigência) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. O presente acordo de colaboração vigora no ano lectivo de 2007-2008, sendo renovável 
automaticamente nos anos lectivos seguintes. ----------------------------------------------------------------- 
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--- 2. A qualquer das partes assiste o direito de denunciar o presente acordo mediante aviso 
dirigido aos restantes parceiros até dois meses antes do fim do ano lectivo a que corresponda.” - 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a autarquia, em reuniões com as IPSS´s, informou 
que as mesmas poderiam candidatar-se às actividades extracurriculares para o ATL. Esta 
situação será sujeita a parecer da DREL com sentido de não haver duplo financiamento (AEC e 
ATL) a estas entidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se os alunos não fazem estas actividades nas 
escolas públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que as IPSS´s podem candidatar-se a estas 
actividades, a frequência ou não das crianças será decidida pelos Pais em entendimento com o 
Centro Paroquial. Estas actividades serão direccionadas aos alunos que, por falta de transporte 
às 17h30m, não frequentam as AEC. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 29 / V-ML / 2007 e a Minuta de Acordo de 
Colaboração aprovados por maioria, com seis votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma 
abstenção (Grupo da CDU).----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 10 – Hasta Pública do Bar Afecto ao Pavilhão Municipal – Proposta Nº 23 / V-ML / 

2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando a existência de um Bar afecto ao Pavilhão Municipal;--------------------------------- 
--- Considerando a informação sobre a análise de propostas em anexo (anexo A); ------------------- 
--- Considerando o facto de ter sido apresentada uma única proposta (anexo B) que respondeu 
às exigências patentes no Programa de Concurso. ----------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos da alínea d) do nº 1 do art. 64º da LAL, que seja adjudicado a Maria de Fátima 
Mendes o direito de exploração por quatro anos do Bar afecto ao Pavilhão Municipal, mediante o 
pagamento de uma quantia mensal no valor de €80,00 (oitenta euros), nos termos da proposta 
apresentada e sujeita às condições fixadas no regulamento da hasta pública.” ------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta diz respeito à adjudicação do 
concurso de direito de exploração do bar afecto ao Pavilhão Municipal, a Maria de Fátima 
Mendes, por um período de quatro anos. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 23 / V-ML / 2007 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e da CDU) e duas abstenções (Grupo do PSD).-------------------------- 
Ponto 11 – Apoios Financeiros ---------------------------------------------------------------------------------- 
 – Junta de Freguesia de Alcoentre ---------------------------------------------------------------- 
 – Proposta Nº 62 / P / 2007 --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos do art. 64º, nº 6, alínea b) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei 5-
A/02, de 11 de Janeiro, é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às 
Freguesias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O solicitado pela Junta de Freguesia de Alcoentre, referente a diversos trabalhos de 
manutenção efectuados nas escolas da Freguesia. ----------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A atribuição de um subsídio de 7.199,08€ (sete mil cento e noventa e nove euros e oito 
cêntimos) destinados a fazer face à despesa efectuada pela Junta de Freguesia de Alcoentre; --- 
--- 2. Que seja presente à Câmara documento comprovativo da referida despesa.”------------------- 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que as propostas de apoio financeiro às Juntas de Freguesia 
(Alcoentre, Manique do Intendente e Aveiras de Baixo) dizem respeito a trabalhos e aquisições 
efectuados pela Junta e agora comparticipados pela Câmara. ---------------------------------------------  
--- Acrescentou que todas as Juntas sofreram reparo da Câmara, no sentido deste tipo de 
intervenções/ aquisições serem previamente acordados/ combinados.----------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 62 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Proposta Nº 66 / P / 2007 --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos do art. 64º, nº 6, alínea b) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei 5-
A/02, de 11 de Janeiro, é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às 
Freguesias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O solicitado pela Junta de Freguesia de Alcoentre, referente aos trabalhos de calçada 
efectuados no Largo 25 de Abril, em Quebradas e Rua da Fonte na Espinheira. ---------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A atribuição de um subsídio de 3.045,57€ (três mil e quarenta e cinco euros e cinquenta e 
sete cêntimos) destinados a fazer face à despesa efectuada pela Junta de Freguesia de 
Alcoentre; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que seja presente à Câmara documento comprovativo da referida despesa.”------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 66 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Junta de Freguesia de Manique do Intendente ---------------------------------------------  
 – Proposta Nº 63 / P / 2007--------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos do art. 64º, nº 6, alínea b) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei 5-
A/02, de 11 de Janeiro, é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às 
Freguesias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O solicitado pela Junta de Freguesia de Manique do Intendente, referente à despesa 
efectuada com a colocação de vedação no parque infantil de Arrifana. ---------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A atribuição de um subsídio de 3.274€ (três mil duzentos e setenta e quatro euros) 
destinados a fazer face à despesa efectuada pela Junta de Freguesia de Manique do Intendente;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que seja presente à Câmara documento comprovativo da referida despesa.”------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 63 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Proposta Nº 64 / P / 2007--------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos do art. 64º, nº 6, alínea b) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei 5-
A/02, de 11 de Janeiro, é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às 
Freguesias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O solicitado pela Junta de Freguesia de Manique do Intendente, referente à despesa 
efectuada com a aquisição de stands para as Tasquinhas de Manique do Intendente.--------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A atribuição de um subsídio de 4.500€ (quatro mil e quinhentos euros) destinados a fazer 
face à despesa efectuada pela Junta de Freguesia de Manique do Intendente;------------------------ 
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--- 2. Que seja presente à Câmara documento comprovativo da referida despesa.”------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 64 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo – Proposta Nº 65 / P / 2007----------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos do art. 64º, nº 6, alínea b) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei 5-
A/02, de 11 de Janeiro, é competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às 
Freguesias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O solicitado pela Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, relativo ao apoio em 50% no 
projecto de modernização administrativa.------------------------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A atribuição de um subsídio de 4.689,62€ (quatro mil seiscentos e oitenta e nove euros e 
sessenta e dois cêntimos) destinados a fazer face à despesa total efectuada pela Junta de 
Freguesia na construção da delegação de Casais da Lagoa; ----------------------------------------------- 
--- 2. Que seja presente à Câmara documento comprovativo da referida despesa.”------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 65 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Junta de Freguesia de Maçussa – Proposta Nº 69 / P / 2007 ---------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja a gestão e realização de 
investimentos na rede viária de âmbito municipal, nos termos da alínea a), do nº 1 do artigo 18º 
da Lei nº 155/99, de 14 de Setembro;----------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Junta de Freguesia de Maçussa, propôs à Câmara Municipal de Azambuja uma 
parceria para a realização de obras de reparação das valetas na Rua do Vale Bogalho, na 
Maçussa, nomeadamente com a colocação de manilhas e caixas em betão, para melhor 
encaminhamento das águas.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A aprovação do protocolo em anexo, o qual refere que a Câmara Municipal de Azambuja cede 
à Junta de Freguesia de Maçussa, uma verba de 1606,14€, para aquisição do material 
discriminado na factura proforma, anexa ao presente protocolo, a qual faz parte integrante do 
mesmo.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Entre:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município de Azambuja, adiante designada por Município, aqui representado pelo seu 
Presidente Joaquim António Ramos, e a Junta de Freguesia de Maçussa, adiante designada por 
Junta aqui representada pelo seu Presidente Nuno Miguel Brás Monteiro Gonçalves. --------------- 
--- Considerando que,------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. É competência da Câmara Municipal de Azambuja a gestão e realização de investimentos 
na rede viária de âmbito municipal, nos termos da alínea a), do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 
155/99, de 14 de Setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- II. A Junta propôs à Câmara uma parceria para a realização de obras de reparação das 
valetas na Rua do Vale Bogalho, na Maçussa. ----------------------------------------------------------------- 
--- Pelo exposto, o Município e a Junta, acordam em celebrar o presente Protocolo, que se rege 
pelos termos seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- I. O Município cede uma verba de 1.606,14 euros (mil seiscentos e seis euros e catorze 
cêntimos), para a aquisição do material discriminado na factura proforma junta ao presente 
protocolo a qual faz parte integrante do mesmo. --------------------------------------------------------------- 
--- II. A Junta compromete-se a afectar a quantia acima indicada, na totalidade, à aquisição do 
material mencionado na factura e necessário para a obra de reparação das valetas na Rua do 
Vale Bogalho, Maçussa.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- III. A Junta cede a mão de obra necessária à realização dos trabalhos de reparação das ditas 
valetas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- IV. A Junta obriga-se a respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis na 
realização da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- V. Caso a Junta não realize as acções inerentes ao presente Protocolo, nomeadamente, a 
afectação da verba cedida à obra de reparação das valetas da dita Rua, o Município terá direito 
a reaver, por qualquer via, a quantia disponibilizada com base no incumprimento do 
protocolado.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que neste caso, a Junta ainda não efectuou a obra, por isso o 
acordo entre a Câmara e a Junta será feito através de protocolo de colaboração. -------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 69 / P / 2007 e a Minuta de Protocolo de 
Colaboração aprovadas por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- 
 – Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja ---------------------------------- 
 – Proposta Nº 31 / V-ML / 2007 ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, – cfr. al. b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; --------------------------------------------------------------- 
--- Que o Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja tem mantido, desde 1957, uma 
actividade ininterrupta de relevante interesse para o Município e Freguesia de Azambuja, 
promovendo as tradições, os usos e costumes; ---------------------------------------------------------------- 
--- Que o referido Rancho necessitava fazer obras de remodelação na sua sede, 
nomeadamente, pintura exterior e arranjo do telhado. -------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 3.500€ ao Rancho Folclórico Ceifeiras e 
Campinos de Azambuja para fazer face à despesa efectuada com a remodelação da sua sede, 
mediante a apresentação dos respectivos comprovativos.”-------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que este apoio financeiro, no valor de 3.500€, visa 
comparticipar obras de remodelação (pintura exterior e arranjo do telhado) na sede do Rancho 
Folclórico Ceifeiras e Campinos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Foi sugerido que na proposta conste a apresentação de comprovativos de despesa. ------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal acrescentou a sugestão à proposta. --------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 31 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
 – Proposta Nº 32 / V-ML / 2007 ----------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar 
pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza 



10.Set.2007 

 21 

Cultural, Desportiva e Recreativa, – cfr. al. b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro;.------------------------------------------------- 
--- Que o rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja tem mantido, desde 1957, uma 
actividade ininterrupta de relevante interesse para o Município e Freguesia de Azambuja, 
promovendo as tradições, os usos e costumes; ---------------------------------------------------------------- 
--- As despesas efectuadas com a organização das actividades decorrentes das comemorações 
dos seus 50 anos de existência;------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O impacto que as iniciativas tiveram junto da comunidade.---------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.500€, ao Rancho Folclórico Ceifeiras e 
Campinos de Azambuja para comparticipação às despesas com as comemorações do seu 
cinquentenário, cujas actividades decorridas se anexam.”--------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a presente proposta visa a comparticipação, no 
valor de 1.500€, nas despesas com as comemorações do cinquentenário do Rancho Folclórico 
Ceifeiras e Campinos. Enalteceu todos os eventos realizados pelo Rancho para comemoração 
do seu aniversário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 32 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
 – Rancho Folclórico Etnográfico de Manique do Intendente – Proposta Nº 30 / V-

ML / 2007--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar 
pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza 
Cultural, Desportiva e Recreativa, – cfr. al. b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro;.------------------------------------------------- 
--- Que o Rancho Etnográfico de Manique do Intendente é uma Colectividade que ao longo dos 
anos tem colocado a Cultura ao serviço da Comunidade;---------------------------------------------------- 
--- A necessidade de haver remodelação na indumentária dos elementos do referido Rancho. ---- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um subsídio no valor de 2.510 euros ao Rancho Folclórico Etnográfico de 
Manique do Intendente, para compra de novos trajes.”------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que o apoio, no valor de 2.510€, será para comprar de 
novos trajes, de modo que a indumentária dos seus elementos sejam melhor representativos da 
cultura da Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Aproveitou a ocasião para convidar todos os presentes para o VIII Congresso de Folclore do 
Ribatejo, a realizar em Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 30 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------  
 – Transporte Escolar para Deficientes – Proposta Nº 22 / VP / 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 de 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;--- 
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--- 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 2007/ 2008; ---------------------------------------------------------- 
--- 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.”---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa apoiar o transporte de três 
jovens portadores de deficiência, que frequentam cursos de formação profissional no Centro de 
Educação Especial Rainha D. Leonor, nas Caldas da Rainha, uma vez que no concelho não 
existe oferta de formação nesta área.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 22 / VP / 2007 aprovada por unanimidade.------------ 
Ponto 12 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. 1. Informação N.º 10 / P / 07 ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 03 de Agosto, que se anexam:-- 
--- 10ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 10ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.” ----------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
12.2. Informação N.º 11 / P / 07 ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 28 de Agosto, que se anexam:-- 
--- 11ª Alteração ao Orçamento da Despesa -------------------------------------------------------------------- 
--- 11ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.” ----------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou ter estado presente numa reunião da CCDR do Alentejo, no âmbito 
do próximo QCA. Foi eleito como representante dos municípios da CCDR Alentejo na Comissão 
de Gestão do próximo QCA, o Dr. Silvino Sequeira que irá renunciar o seu mandato como 
Presidente da Câmara de Rio maior.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Convidou todos a estarem presentes na inauguração do novo Mercado Diário de Azambuja. --    
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 dezanove 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. -----------------------------------------------------------------------------  


