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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 16 DE JULHO 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 Marília Oliveira Inácio Henriques, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------------------------------------ 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente anunciou que o Sr. Vereador Marco Leal será substituído, na presente 
reunião, pela Sra. Vereadora Marília Henriques. ---------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Manuel Canha referindo que nos Casais dos Britos tem havido problemas no 
abastecimento de água porque a água sai das torneiras muito barrenta, com muitos resíduos e 
com muita pressão, o que faz com que as torneiras entupam, também se têm verificado, nas 
últimas semanas, sucessivos cortes no abastecimento. Questionou se a Câmara tem 
conhecimento do porquê desta situação e do que se passa com o Restaurante Páteo Valverde. -  
--- O Sr. Vice-presidente respondeu terem havido problemas na parte eléctrica dos depósitos dos 
Casais de Britos, no entanto a Câmara contactou com uma empresa especializada, que já se 
encontra no local a tentar resolver o problema.-----------------------------------------------------------------  
--- Sobre o Restaurante Páteo do Valverde, o Sr. Presidente referiu ter recebido a informação de 
que se encontra encerrado para férias, no entanto a Câmara já iniciou o processo de rescisão da 
hasta pública por motivos de falta de pagamento. Depois de tomadas precauções, o processo 
será encaminhado no sentido de defender os interesses da Câmara. ------------------------------------       
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos fazendo notar que compreende que as obras que 
decorrem em Azambuja são necessárias e só pecam por tardias, mas não pode aceitar que as 
ruas, alvo de intervenção, estejam paradas há semanas e que continuem encerradas ao trânsito. 
Considera inaceitável que se tenham aberto tantas frentes de obra, com tão poucas pessoas a 
trabalhar e numa constante repetição de trabalhos (abrir e fechar buracos), há uma metodologia 
que não defende os interesses dos munícipes e dos comerciantes da vila. ----------------------------- 
--- Sobre a impermeabilização da estação elevatória de Vale do Brejo, manifestou o seu 
desagrado porque sempre disse que teria todo o interesse em assistir aos trabalhos e agora teve 
conhecimento que os trabalhos já foram executados.--------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou se a Câmara tem conhecimento sobre um eventual 
encerramento do posto médico de Aveiras de Cima.---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu não ter conhecimento sobre o hipotético encerramento do posto 
médico de Aveiras de Cima.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a questão do Valverde nunca foi pacífica. Primeiro 
houve informação à Câmara de rendas em atraso, que foram alvo de um encontro de contas (por 
existirem também dívidas da Câmara ao concessionário) e agora é novamente surpreendido por 
uma situação de incumprimento, o que considera lamentável, até pela importância do complexo. 
Espera que a partir de agora, a Vereação seja informada do desenrolar de todo o processo. ------ 
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--- Informou ter estado presente no aniversário dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre e foi 
surpreendido pelas dificuldades da Associação, o que dificulta também o cumprimento das suas 
funções, nomeadamente no combate a incêndios. Esta Associação necessita de intervenções 
urgentes, para não correr o risco de avarias nas viaturas e falta de material para o desempenho 
das suas funções. Acrescentou ainda entender que, a Associação possa estar a ser prejudicada 
pelo facto do seu Presidente da Direcção ser também Vice-presidente da Câmara, o que o 
impossibilita de discutir e aprovar propostas. Considera que os membros da Vereação não 
devem acumular este tipo de funções, porque prejudicam as respectivas Associações. 
Questionou a situação dos pedidos de apoio efectuados por esta Associação. ------------------------ 
--- Ainda respeitante à intervenção do Sr. Vereador António José Matos, o Sr. Presidente 
respondeu que, sobre as obras nas ruas de Azambuja, são obras complexas, por ser uma 
intervenção profunda na parte antiga da vila, numa zona onde não há qualquer tipo de 
documentação ou cadastro acerca das infra-estruturas. O faseamento da obra foi alvo de uma 
sessão pública, no Páteo Valverde, exactamente para informar as pessoas e causar o menor 
transtorno possível. Esteve-se a actuar ao nível das infra-estruturas, em que foi necessário abrir 
valas e agora abriram-se buracos para colocação de lancis. Estas quatro fases de requalificação 
serão concluídas ao mesmo tempo. Concorda que este tipo de obra é prejudicial, na fase de 
execução, às pessoas e ao comércio mas são fundamentais para o aumento da qualidade de 
vida. Estas obras, sendo financiadas por fundos comunitários, têm prazos de execução e só com 
a metodologia usada é possível cumprir esses prazos. As frentes abertas não interferem entre si 
(apesar de entender que há situações que poderiam estar mais avançadas) e estão numa fase 
conclusiva de arranjos de superfície.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre o Valverde referiu que, a Câmara não entrou de uma forma mais abrupta na resolução 
do problema, exactamente para não criar uma situação de vazio naquela zona, porque a iniciar 
nova hasta pública, o empreendimento ficará encerrado entre seis meses a um ano. Afirmou 
estar disponível para prestar todas as informações que os Srs. Vereadores entendam como 
necessárias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considera que, relativamente aos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, é completamente 
irrelevante se o Vereador faz parte da Direcção ou não, pois não há incompatibilidade de 
funções. A Associação presta um serviço de extrema importância, daí o historial de cooperação 
entre a Câmara e a Associação, quer através de protocolos, quer através de subsídios 
extraordinários. A Câmara está a estudar as solicitações das Associações desta natureza 
(Bombeiros e Cruz Vermelha) para definir prioridades de forma a poder continuar a cooperar 
com todas estas Associações.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. António Nobre referiu ter abordado um problema que foi exposto pelas pessoas que 
manifestaram essa preocupação. E considerou estranho que nesta época do ano, a Associação 
tenha viaturas de combate a incêndio num estado lastimável, a carecer de intervenção urgente. - 
--- Concorda que haja planeamento na definição de prioridades, para que o investimento seja 
feito consoante as necessidades reais das Associações. ---------------------------------------------------- 
--- Teve conhecimento, através de uma notícia, que os terrenos da GM já teriam sido alienados e 
que a construção nesses terrenos envolveria actividade industrial e hoteleira. Relembra que da 
primeira vez que falou do encerramento da Opel, numa sessão de Câmara, alertou para a 
necessidade estrita da manutenção dos terrenos na esfera industrial, por isso, pretende saber se 
deu entrada na Câmara, algum projecto respeitante à alteração do uso dos terrenos em causa.-- 
--- Reiterou questões relativamente ao encerramento da urgência nocturnas do Centro de Saúde 
de Azambuja e ao parecer da DGAL sobre a incompatibilidade do exercício do cargo de eleito no 
executivo camarário e do cargo no Conselho de Administração da EMIA. Ainda sobre a EMIA, 
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pretende saber informações acerca da participação social da Acoril na EMIA e sobre a proposta 
a indicar uma pessoa para preencher o lugar vago no Conselho de Administração. ------------------ 
--- Relativamente ao Alto Concelho pretende informação referente ao encerramento ou não da 
EB de Casais de Além. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara irá dar atenção especial ao material de combate a 
incêndios, apesar dos Bombeiros Voluntários serem tutelados pelo Sistema Nacional 
dependente do Governo, a Câmara tem, nesta matéria, um papel supletivo. --------------------------- 
--- Sobre os terrenos da GM, tem conhecimento que foram alienados mas não entrou nenhum 
projecto nos serviços da Câmara. Tem também conhecimento que as intenções do Grupo que 
adquiriu os terrenos, será a criação de um centro empresarial com valências industrial, logística, 
comercial, cultural e outras (entre as quais não se recorda estar incluída a valência hoteleira), 
mas como ainda não houve entrada de documentação nos serviços da Câmara, não sabe 
pormenores do projecto.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informou que a Câmara ainda não recebeu qualquer parecer da DGAL relativo à 
incompatibilidades de funções. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A participação social da Acoril ainda não foi alienada, pensa que ainda estará à ordem do 
Tribunal. Haverá uma reunião da Assembleia-geral e do Conselho de Administração da EMIA, 
face às novas disposições aprovadas em Assembleia Municipal e conforme decurso da reunião 
serão apresentadas à Câmara as propostas que se entender pertinentes. ------------------------------ 
--- Sobre o encerramento da EB de Casais de Além, a Câmara tem comunicações da DREL no 
sentido da escola suspender a sua actividade no decurso do próximo ano lectivo.-------------------- 
--- O Sr. Vice respondeu não haver ainda qualquer resposta relativamente ao encerramento das 
urgências nocturnas do Centro de Saúde. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre as obras a decorrer em Azambuja, 
referiu que apresenta recorrentemente o problema, em sessão de Câmara, porque a sua 
execução e a má orientação das mesmas prejudica enormemente a vida dos munícipes, nunca 
tendo dito que não eram necessárias, fundamentais ou complexas mas continua a considerar 
inaceitável que se esburaquem quatro frentes que estão esquecidas semanas a fio, tal como o 
estacionamento do Centro de Saúde ou a Rua do Paço. ---------------------------------------------------- 
--- Sobre os Bombeiros Voluntários, também esteve em Alcoentre e também as pessoas se 
queixaram que para os serviços que são solicitados o material é muito escasso, tendo que 
recorrer frequentemente à Cruz Vermelha de Quebradas e Manique do Intendente. Concorda 
com a atribuição de apoios programada e a antevisão da necessidade das Associações, ainda 
que a responsabilidade maior seja do Governo.---------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que, como a intervenção do Sr. Vereador não levantou quaisquer 
questões, apenas algumas considerações, irá avançar para outro assunto. ---------------------------- 
--- Como é do conhecimento público, há três anos, foi introduzida a alteração aos critérios de 
avaliação dos prédios, para efeitos de cálculo do valor a pagar de IMT (anterior SISA) e de IMI 
(anterior Contribuição Autárquica). Na altura a Administração Central, através do Ministério das 
Finanças, fixou os coeficientes de localização para o Concelho, que entravam numa fórmula da 
qual resultava o valor final matricial dos prédios. A fixação dos coeficientes não foi definida de 
acordo com a proposta da Câmara, por isso apresentou várias reclamações e a resposta da 
Comissão de Avaliação foi que em 2007 os valores seriam revistos. Nesta altura de revisão, a 
Câmara apresentará nova proposta, que diminui o peso dos coeficientes de localização, fazendo 
alguns acertos dentro do Concelho. Os coeficientes (habitação, comércio, serviço ou indústria) 
têm cinco escalões, que a Câmara propõe baixar na globalidade e ao nível de freguesias. A ser 
aceite pelo Ministério das Finanças, significará uma diminuição significativa do valor matricial dos 
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prédios e consequente diminuição do IMT e do IMI. Acrescentou que o mapa será fornecido aos 
Srs. Vereadores se assim o entenderem. ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, a CDU entende que o IMI tem uma expressão 
quantitativa muito elevada, tendo em vista a realidade socio-económica do Concelho. Manifestou 
ainda, a intenção de apresentar proposta sobre matéria de taxas, para que venha a ser discutida 
e votada em sessão de Câmara. Considera que a iniciativa da Câmara, em alterar os 
coeficientes, é boa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos sensibilizou a Câmara para o facto da realidade socio-
económica da freguesia de Azambuja, não ser muito diferente de outras que a Câmara propõe 
baixar para o escalão 2, pois o facto de ser sede de Concelho não faz com que o poder 
económico seja diferente de outras freguesias.----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se houve iniciativas para implementação da nova 
Lei do Inquilinato, em termos de reavaliação de valores patrimoniais. ------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que a Comissão já está constituída, apesar de 
nunca ter reunido porque não houve, até à data, nenhum processo para ser analisado.------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a freguesia de Azambuja não está toda na zona 1, existem 
locais nas zonas 2, 3 e 4 de tarifação. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------       
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Feira de Maio – prestação de contas – Proposta Nº 14 / V-JMP / 2007----------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja é quem suporta financeiramente a Feira de Maio; ------------------ 
--- o Protocolo existente entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Associação Cultural 
“Poisada do Campino”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as “Normas para a realização da Feira de Maio”, em vigor;---------------------------------------------- 
--- a transferência efectuada para a realização da Feira de Maio, no valor de 40.000,00€ nos 
termos do Orçamento em vigor, (AP 07 03 03, CO 03/ 04 07 01), cuja dotação prevista era de 
100.000€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o apuramento de contas relativas à Feira de Maio de 2007;--------------------------------------------- 
--- que as receitas do aluguer dos terrados foi no valor de 5.858,00€; ------------------------------------ 
--- que as despesas totais foram no montante de 68.452,40€;---------------------------------------------- 
--- que o montante de patrocínios para a Feira de Maio, recebidos pela C. M. Azambuja 
ascendeu 17.350,00€; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que entre as receitas e as despesas há uma diferença de 22.594,40€.------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do art. 64º da LAL, seja efectuada a transferência de 
22.594,40€ para a Associação Cultural “Poisada do Campino – Feira de Maio.” ----------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta visa dar conhecimento das 
despesas e receitas da Feira e das transferências para a Poisada do Campino. Este ano as 
despesas foram menores porque as refeições servidas na Poisada, foram confeccionadas por 
uma empresa contratada. Também foram menores os valores dos patrocínios à Câmara porque 
os toiros foram pagos por três empresas directamente ao ganadeiro. ------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou não por em questão a lisura com que a proposta foi 
apresentada. Apesar de justificada a despesa pública efectuada com o evento, não será agora 
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que ficará a saber o montante dispendido com a Feira, só com a apresentação de contas, em 
Abril 2008, pois há despesas directamente pagas pelo Município.----------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 2 – Protocolos com Associações de Caçadores no Domínio da Protecção Civil – 

Proposta Nº 15 / V-JMP / 2007 ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a 
seguir se transcrevem:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- o Município de Azambuja tem atribuições no domínio da Protecção Civil Municipal sendo 
competência dos órgãos municipais a realização de investimentos na construção e manutenção 
de infra-estruturas de apoio ao combate ao fogo; -------------------------------------------------------------- 
--- as Associações de caçadores existentes no Concelho de Azambuja, têm como objectivo 
estatutário a administração de zonas de caça associativa; -------------------------------------------------- 
--- no exercício das suas competências, as referidas Associações têm acesso a diversas zonas 
florestais, efectuando vigilância sobre as mesmas, e estando em condições de actuar na 
detecção primária na prevenção de incêndios. ----------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Seja aprovada a celebração do Protocolo anexo com as Associações de Caçadores da 
Freguesia de Alcoentre, Vale do Paraíso, Azambuja e Clube de Caçadores de Vila Nova da 
Rainha.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Minuta de Protocolo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Município de Azambuja, pessoa colectiva nº 506 821 480, adiante designado por Município, 
aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves Ramos, e - 
--- A Associação de Caçadores de ... contribuinte fiscal nº …, adiante designada por Associação, 
aqui representada pelo seu Presidente, …,---------------------------------------------------------------------- 
--- E considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. O Município tem atribuições no domínio da Protecção Civil sendo competência dos órgãos 
municipais a realização de investimentos na construção e manutenção de infra-estruturas de 
apoio ao combate a fogos florestais; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- II. A Associação de Caçadores de …, tem como objecto estatutário a administração de zonas 
de caça associativa;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- III. No exercício das suas competências, a Associação tem acesso a diversas zonas florestais, 
efectuando vigilância sobre as mesmas, estando em condições de actuar na detecção primária e 
prevenção de incêndios.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:----------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município e a Associação de Caçadores comprometem-se a cooperar na prevenção e 
combate de incêndios florestais, nos termos constantes do presente protocolo. ----------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Município obriga-se a:------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) Ceder a título gratuito à Associação dois extintores de 12 kg para combate a fogos das 
classes A, B e C, e um batedor, para extinção de focos de incêndio que sejam detectados pelos 
seus agentes envolvidos em acções de vigilância das zonas de caça associativa, durante o 
período crítico de incêndios florestais, definido nos termos do art. 3º, alínea q) do Decreto-Lei nº 
124/2006, de 28 de Junho; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- b) Ministrar um curso de formação sobre detecção primária e extinção de fogos florestais para 
os agentes da Associação acima referidos. --------------------------------------------------------------------- 
--- c) Assegurar a manutenção devida aos extintores, designadamente no que se refere a 
recarregamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Associação compromete-se a: ------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Transportar o equipamento cedido nos veículos utilizados nas acções de vigilância de 
zonas de caça associativa, bem como pás e enxadas adequados à extinção de fogos, durante o 
período crítico de incêndios florestais; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Utilizar o equipamento referido no número anterior quando detecte a existência de qualquer 
foco de incêndio florestal, de acordo com as regras de segurança aplicáveis e com os métodos 
aconselháveis para cada caso; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Alertar prontamente a corporação de bombeiros mais próxima no caso de avistamento de 
qualquer foco de incêndio que não seja previsivelmente controlável com os meios à disposição 
no momento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- d) Conservar o equipamento cedido em boas condições de utilização. ------------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Fora do período de incêndios florestais, o equipamento cedido nos termos da alínea a) da 
cláusula segunda fica à guarda do Serviço de Protecção Civil Municipal, devendo a associação 
proceder à sua entrega na semana subsequente ao fim do referido período. --------------------------- 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo entra em vigor após a sua assinatura e tem a duração de um ano, 
renovável automaticamente por idênticos períodos, se nenhuma das partes o denunciar 
mediante comunicação à outra no prazo de 30 dias antes do termo da vigência.” ---------------------   
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta vem na sequência 
de contactos efectuados com as Associações de Caçadores, para a Câmara ceder, a título 
gratuito, dois extintores para que os guardas possam intervir aquando da detecção inicial de 
focos de incêndio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 15 / V-JMP / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3  – Gestão de Cemitérios Municipais – prescrição de sepulturas – Proposta Nº 16 / 

V-JMP / 2007 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que o Edital nº 59/07, de 23 de Março de 2007, notificava os concessionários 
de sepulturas do Cemitério Municipal de Azambuja – EN 3 aí identificados, de que as mesmas 
poderiam ser declaradas prescritas a favor do município e caduca a sua concessão pela Câmara 
Municipal, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o Edital foi afixado nos lugares de estilo e publicado em jornais com 
circulação na área do Município, ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o decurso do prazo de 60 dias úteis, contados da publicação do edital ocorrida 
em último lugar, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no art. 64º, nº 1, alínea aa) da 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na versão dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Março, 
delibere declarar prescritos as sepulturas indicadas no Edital nº 59/ 07, nos termos dos artigos 
48º e 49º do Regulamentos dos Cemitérios Municipais.”----------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta é o resultado de um 
trabalho exaustivo de reordenamento do cemitério municipal, na EN 3, pois existem imensas 
sepulturas abandonadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 4 – Concessão de Exploração do Bar Afecto ao Pavilhão Municipal – Proposta Nº 23 

/ V-ML / 2007---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente 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 aprovado o “Direito de 
Exploração do Bar afecto ao Pavilhão Municipal”, à proposta apresentada por Maria de Fátima 
Mendes.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de ceder o direito de 
exploração do bar afecto ao pavilhão municipal, depois de efectuada a hasta pública e cuja 
proposta vencedora foi apresentada por Maria de Fátima Mendes. --------------------------------------- 
--- Como não foi possível apurar o prazo da hasta pública, o Sr. Presidente decidiu retirar a 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Proposta n.º 23 / V-JMP / 2007 foi retirada. --------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Atribuição de Apoio Financeiro – Proposta Nº 26 / V-ML / 2007--------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja 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 a dinamização da vida cultural, recreativa e desportiva no Concelho deve ser estimulada 
pela participação efectiva dos cidadãos; ------------------------------------------------------------------------- 
--- que o atleta de MotoCross Gonçalo Espenica irá participar no Campeonato Nacional e no 
Troféu Suzuki; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a necessidade que tem em equipar a sua mota de modo a ficar ao nível dos outros 
participantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara delibere a atribuição de um apoio financeiro a Gonçalo Espenica no valor de 
250€ de modo a possibilitar que a mota seja equipada de acordo com as exigências da 
modalidade.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa atribuir um apoio financeiro, no valor de 
250€, a um jovem do Concelho, que irá participar no Campeonato Nacional de Motocross e no 
Troféu Suzuki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 26 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 6 – INFORMAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Junho ------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.2. Estamo – Participações Imobiliárias, S.A. -------------------------------------------------------------- 
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--- “Assunto: Direito de preferência na venda das parcelas A, B, C, D, E e F anexas ao 
“Estabelecimento Prisional de Alcoentre” ------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas quando o Sr. 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 


