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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 27 DE AGOSTO DE 2007. ---------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Vice-presidente Luís Manuel Abreu de Sousa e os Srs. Vereadores José Manuel 
Isidoro Pratas, Marco António Martins Leal Pereira e Marília Oliveira Inácio Henriques, pelo 
Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e 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. Vice-presidente anunciou que substituirá o Sr. Presidente na presidência da reunião e 
que o Sr. Presidente foi substituído pela Sra. Vereadora Marília Henriques. ----------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Luís Varino expondo um problema com um terreno que herdou do seu sogro, 
com parte rústica e urbana, na qual já existiam construções. O seu filho fez melhorias (portas e 
janelas) e pediu, recentemente a legalização das obras no Departamento de Urbanismo – DU. 
Vem agora manifestar o seu desagrado pela resposta recebida (que esteticamente está 
incorrecto) e apresentou à Câmara fotografias de várias construções na mesma zona. Pediu que 
lhe seja dado o mesmo tratamento que a todos os munícipes. ---------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente referiu aceitar toda a documentação e em conjunto com o Sr. 
Presidente e com o Arquitecto Marques dos Santos irão avaliar a situação. ----------------------------  
--- Interveio a Sra. Mónica Catarino, da Comissão de Pais e Amigos da Escola EB1 de Casais de 
Além, lendo o último parágrafo de uma Moção aprovada pela Assembleia Municipal, em 26 de 
Abril de 2007: “ (…) Informar a DREL que o Município de Azambuja assume os meios legalmente 
necessários para manter esta escola em funcionamento e face a uma divergência na 
manutenção e funcionamento dessa escola, se recusa peremptoriamente a assumir o ónus do 
seu encerramento (…)”, acrescentou que também em audiência com o Sr. Presidente foi dito que 
se os pais garantissem a contratação de um professor e o funcionamento da escola, a Câmara 
continuaria a assumir as suas responsabilidades mas constata agora que, o equipamento da 
escola está a ser retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Solicitou esclarecimentos sobre a posição da Câmara, nesta luta que continuam a travar e se 
a Comissão pode contar com a sua colaboração.--------------------------------------------------------------  
--- Deu conhecimento que a Comissão reuniu com Deputados de todos os Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República e receberam alguns Deputados que visitaram a 
escola, todos se manifestaram contra o encerramento da escola. Manifestou o seu 
descontentamento com o Poder Local quando, até o Poder Central se opõe à decisão de 
encerrar a escola.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Afirmou ter conhecimento de que serão discutidos na presente reunião protocolos para as 
refeições, espera que a escola de Casais de Além esteja incluída nos protocolos.--------------------  
--- Reiterou que a Comissão continua a trabalhar para que a escola, não pela mão do Ministério 
da Educação, mas pela mão dos Pais, inicie o ano lectivo normalmente, para isso têm já um 
professor disposto a iniciar funções e a cumprir com o programa.-----------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a posição da Câmara continua a mesma referida pelo 
Sr. Presidente aquando da reunião, podendo a Comissão de Pais contar com o apoio e 
colaboração da Câmara Municipal de Azambuja. --------------------------------------------------------------  



27.Ago.2007 
 
 

 2 

--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que a retirada de material da escola, tem que ver com 
uma medida de segurança, uma vez que durante as férias já duas/ três escolas foram 
assaltadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre o apoio do Poder Central e a visita de alguns Deputados Municipais à escola, 
respondeu que esses são também os Deputados que aprovam as Leis do País e são eles que 
podem alterar a Lei que obriga ao encerramento das escolas com menos de dez alunos. ----------  
--- Referiu ainda que todos os pedidos da Comissão de Pais à Câmara foram concedidos, 
nomeadamente a apresentação de uma Moção, que depois de aprovada foi enviada para 
conhecimento da DREL.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Continua a aguardar a convocação para uma reunião conjunta (Comissão de Pais, Câmara e 
outras entidades) com a DREL. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Concluiu dizendo que a Câmara tem uma só palavra. ----------------------------------------------------  
--- A Sra. Mónica Catarino explicou que, por exemplo, a Deputada Rita Neves, do PS, assumiu 
ter aprovado a Lei mas reconheceu que os Casais de Além não estão num processo de 
desertificação, apenas existe alguma debilidade no número actual de crianças matriculadas, 
podendo apresentar garantias em termos de futuro. ----------------------------------------------------------  
--- Informou ter ofício da DREL que revela que houve sensibilidade na análise de cada situação, 
tanto que duas escolas do concelho de Alenquer e outra no concelho de Alcanena não irão 
encerrar. Disponibiliza a carta da DREL para consulta de todo o executivo camarário.---------------  
--- Interveio o Sr. Pedro Silva referindo que, a teoria do Sr. Presidente e do Sr. Vereador Marco 
Leal, de que a Carta Educativa é um instrumento aberto, que pode ser analisado/ alterado 
anualmente e que podem ocorrer reversões, no caso das escolas encerrarem, não está de forma 
nenhuma especificada na Lei. A Lei é omissa em relação à reabertura das escolas, tendo a 
confirmação da DREL sobre este facto. Informou que nos próximos três anos haverão 13 
crianças em Casais de Além, em idade de frequentar o 1º ciclo, em 2010/ 11 haverão 19 
crianças e em 2011/ 12 serão 21 alunos. ------------------------------------------------------------------------  
--- Informou que a Comissão pretende criar condições para que os pais possam matricular as 
crianças na escola de Casais de Além, com refeitório, ATL, tendo inclusive, conseguido o apoio 
de algumas entidades.------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Focou a indignação da Comissão para o facto, apresentado pela Câmara, de que o 
encerramento da escola apenas diz respeito à DREL. Quanto a isso, existem pelo menos 10 
escolas que irão permanecer abertas, na sequência da pressão das autarquias locais para evitar 
o seu encerramento. A DREL tem vinculado publicamente que, não impõe nada às autarquias e 
que apenas encerra escolas depois de estudadas as situações de parceria com as Câmaras 
Municipais, o que dá a entender que a Câmara nada tem feito pata evitar o encerramento da 
escola de Casais de Além.-------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considera um desrespeito para com os munícipes, pois houve uma Moção aprovada em sede 
da Assembleia Municipal, um abaixo-assinado e a deslocação da população dos Casais de Além 
à Assembleia Municipal, que de nada valeram.-----------------------------------------------------------------  
--- Informou que neste último mês houve a fixação de algumas famílias nos Casais de Além, o 
que veio alterar o número de alunos a matricular no próximo ano lectivo, podendo desta forma 
garantir os 11 alunos. Há actualmente 5 alunos matriculados e tem na sua posse 6 declarações 
de pais que pretendem matricular os seus filhos na escola de Casais de Além, assim se o 
Ministério da Educação entender manter a escola aberta, estes 6 pais, farão um pedido de 
transferência dos alunos.---------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Terminou a intervenção focando que agora existem dois dados novos: a disponibilidade do 
professor para leccionar na escola dos Casais de Além e o número de 11 alunos para frequentar 
a referida escola.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente referiu não poder avançar na resolução desta situação mas irá 
transmitir esses novos dados ao Sr. Presidente, que posteriormente contactará a Comissão para 
em conjunto estudarem a situação.--------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio a Sra. Elisabete Rodrigues informando que esta não é a primeira vez que se dirige à 
Câmara, para tentar resolver um problema ocorrido no dia 24 de Novembro de 2006, aquando do 
temporal que inundou a rotunda do Cavador. Quando regressava do trabalho, estavam na 
referida rotunda os Bombeiros, a GNR e a Protecção Civil que não impediram a circulação do 
trânsito, por isso continuou a andar mas o carro que circulava à sua frente parou e foi quando 
reparou que tinha, na sua viatura, água até altura dos bancos. Foi retirada da viatura pelos 
Bombeiros e quando pôde verificar o carro estava avariado.------------------------------------------------  
--- Em Dezembro expôs toda a situação à Câmara, que informou que iria accionar o seguro. Em 
Abril recebeu uma resposta da Companhia de Seguros a informar que a situação não se 
enquadrava no âmbito contratual da apólice da Câmara. Desde essa altura, a sua mãe tem-se 
deslocado à Câmara, onde têm dito que irão pagar pois a Câmara assumia a responsabilidade 
por erros na construção da rotunda. Mas mais tarde em reunião com o Sr. Vice-presidente foi 
dito à sua mãe que o processo iria ser analisado pelo advogado da Câmara. A análise foi que 
estava na hora errada, no sítio errado, entendendo que não é resposta que se dê. Na última 
carta que enviou à Câmara, fez um pedido de ajuda, pois vive com algumas dificuldades e ainda 
se encontra a pagar o arranjo do carro. --------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente respondeu já ter recebido a carta com o pedido de ajuda e irá analisar 
novamente todo o processo para estudar a possibilidade de ser concedido algum apoio. -----------  
--- A Sra. Maria Amélia Silva informou que o encerramento da escola dos Casais de Além vem 
sendo planeado desde o ano lectivo 2004/ 05, quando estava efectiva na escola de Vila Nova de 
São Pedro, a professora Eduarda Monteiro, responsável pelas escolas do 1º ciclo e a leccionar 
na escola de Casais de Além estava uma sobrinha da mesma. Já nessa altura matricularam e 
transferiram alunos da EB1 de Casais de Além para a EB1 de Vila Nova de São Pedro, 
enganando os pais e pondo em causa a aprendizagem dos alunos. Questionou qual a base para 
que a EB1 de Casais de Além encerre quando se permite que haja ilegalidades na matrícula de 
alunos na escola de Vila Nova de São Pedro. ------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado questionando a distribuição do boletim municipal (não 
chega a muitas casas da freguesia de Alcoentre, nomeadamente à sua casa); a pintura exterior 
das escolas de Tagarro e Quebradas (se irá avançar e se irão ser concluídos os muros); o ponto 
de situação da resolução do processo de um curral de cabras em Alcoentre (processo bastante 
antigo que foi noticiado anonimamente num jornal da freguesia, que refere que a Junta de 
Freguesia, a Câmara Municipal e a Delegação de Saúde não tomam providencias, os dois 
últimos por razões que o povo desconhece); as intervenções efectivas de alcatroamento a 
efectuarem na freguesia de Alcoentre; a rede de esgotos dos Casais das Boiças (foi informado 
que, uma vez que a empresa faliu, o DIOM iria lançar novo concurso); a rede de esgotos de 
Tagarro (se o problema no loteamento do Valentim está efectivamente resolvido). -------------------  
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que, relativamente ao curral das cabras, já se informou nos 
serviços de Ambiente, querendo inteirar-se de todo o processo para depois resolver o problema. 
Quanto à insinuação do jornal, desconhece qualquer interesse da Câmara e da Delegação de 
Saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Sobre os alcatroamentos, as intervenções previstas são nos Casais das Boiças, nas ruas que 
sofreram intervenções, mas pode em colaboração com a Junta de Freguesia analisar outras 
situações que necessitem de intervenção. A estrada Casais das Boiças/ Espinheira não será 
ainda alcatroada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Existem situações pontuais na rede de esgotos de Casais das Boiças (como as caixas) que 
necessitam de intervenção, para a qual está a ser iniciado procedimento no DIOM; a rede de 
esgotos de Tagarro (loteamento do Valentim), a Câmara irá reiniciar as conversações com o 
proprietário para autorização para construção de uma estação elevatória. ------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal informando que a distribuição do boletim municipal é da 
responsabilidade de uma empresa contratada e afirmou que estas situações devem ser dadas a 
conhecer à Câmara para que esta possa actuar. --------------------------------------------------------------  
--- Relativamente às intervenções nas escolas, informou que foi dado a conhecer às Juntas de 
Freguesia quais as obras que se iriam realizar. Sobre as pinturas irá, durante a próxima semana, 
com os Srs. Presidentes de Junta, analisar as intervenções necessárias. -------------------------------  
--- Interveio o Sr. Luís Silva questionando onde foram colocados os computadores que saíram da 
escola EB1 de Casais de Além e se voltarão a ser repostos quando começarem as aulas, pois 
um dos computadores foi oferecido por um habitante da localidade.--------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que a Câmara apenas retirou um computador, aquele 
que colocou na escola tal como fez em todas as salas de aula, de todas as escolas do município. 
--- Interveio o Sr. Pedro Silva, que ainda sobre o encerramento da escola EB1 de Casais de 
Além, criticou o facto do Poder tratar o assunto apenas por números, não se preocupando com o 
bem estar das crianças e com o interesse da população. ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que a legislação refere a necessidade de existirem 11 
alunos mas mesmo que a Comissão consiga o número de alunos, dependerá sempre de decisão 
da DREL. As responsabilidades da Câmara nas escolas do 1º ciclo, dizem respeito à 
manutenção e conservação dos edifícios e equipamentos. Desde o início de todo este processo 
tem cooperado com a Comissão de Pais.------------------------------------------------------------------------  
--- A Sra. Mónica Catarino respondeu não entender a posição da Câmara, pois sempre que a 
Comissão consegue um objectivo, já não é suficiente, são sempre necessárias mais coisas. ------  
--- O Sr. Pedro Silva acrescentou que, primeiro foi necessário saber quais iriam ser as escolas 
excepção que não iriam encerrar, depois era peremptório conseguir o número de alunos legal 
exigível, agora já nada disto interessa e já não é suficiente. Ninguém se preocupa com os 
interesses das crianças e das suas famílias. --------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que o interesse e a cooperação da Câmara continuam 
a ser os mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Sra. Mónica Catarino acrescentou que, se a responsabilidade da Câmara prende-se com 
edifícios então também aí houve uma falha, pois as obras de melhoria da escola EB1 de Casais 
de Além foram totalmente suportadas pela Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro. -------  
--- O Sr. Pedro Silva confirmou, na qualidade de Tesoureiro da Junta, que as obras foram todas 
suportadas pela Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente fez um curto intervalo.----------------------------------------------------------------     
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou o Voto de Pesar que a seguir se transcreve: -------------------- 
--- Voto de Pesar ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Vitima de brutal acidente de viação, faleceu em Serviço dos Bombeiros Voluntários de 
Azambuja, o Bombeiro Pedro Miguel Serrano Horta Salema.----------------------------------------------- 
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--- Pedro Salema morreu quando, generosamente como era seu hábito e é lema dos Bombeiros, 
procurava socorrer o próximo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É natural a consternação que atingiu a Corporação e o povo de Azambuja e do Concelho. 
Natural porque se trata de um jovem na flor da vida, com uma parte significativa da sua 
existência dedicada ao próximo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Natural, também, porque o Pedro Miguel era um jovem e um bombeiros especial. O seu 
entusiasmo, a dedicação que punha nos actos da sua vida, o amor que tinha pela segunda casa, 
como afirmava, tornam-no um exemplo a ser seguido por todos os que se dedicam a causas 
humanitárias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nestas condições, a Câmara Municipal de Azambuja, na sua Sessão de 27 de Agosto decide 
expressar à família do Pedro Miguel Salema, aos seus amigos e companheiros e à Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Azambuja o seu pesar por esta perda irreparável.” -------------------- 
--- O Voto de Pesar foi subscrito por todos os Vereadores.-------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apresentou uma Moção subscrita pelos Grupos do PSD e da 
CDU, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Sendo publicamente conhecidos os protestos da população de Casais de Além contra o 
encerramento/ suspensão da Escola Básica respectiva, medida com a qual não se conformam.-- 
--- Sabendo-se que a razão do encerramento desta tem como fundamento a alegada falta de 
alunos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Todavia, verifica-se, neste momento, a disponibilidade para a concretização das respectivas 
matrículas, 11 (onze) alunos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Assim sendo, o requisito legal para o funcionamento da EB encontra-se preenchido. ------------ 
--- Assim, propõe-se que a CMA delibere diligenciar junto do ME/ DREL para que seja mantida 
em funcionamento a respectiva EB e concretizadas as matrículas dos alunos.” ----------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que, uma Moção apresentada pelo PSD, 
também fazia referência a que se houvesse o número mínimo de crianças, legalmente exigido e 
que a Câmara deveria unir esforços para fazer com que a escola permanecesse aberta. Esta 
moção é um reforço à anterior (aprovada por unanimidade) e acrescentou que a Câmara deve 
ter uma posição firme, perante a DREL, para que a escola EB1 de Casais de Além se mantenha 
aberta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O executivo municipal autorizou a intervenção do Sr. Pedro Silva que iniciou solicitando 
compreensão perante a sua atitude menos correcta mas toda esta situação é muito revoltante. 
Esclareceu que as seis declarações que tem na sua posse, os alunos estão matriculados noutras 
escolas e só quando houver uma palavra final do Ministério da Educação a dizer que a escola 
não fecha, então, e só aí, os pais farão os pedidos de transferência. ------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por unanimidade e subscrita por todos os 
Srs. Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre apelou para que fique claramente expresso que a Câmara vai 
desenvolver todos os esforços para que a escola permaneça em funcionamento. -------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal distribuiu um ante-projecto para a realização de actividades no 
concelho. Acrescentou que foi elaborado por um grupo multidisciplinar do DISC e será 
implementado em todas as escolas do 1º ciclo do ensino básico do concelho. Afirmou estar 
presente o Dr. Paulo Louro para explicar em que consiste este projecto. -------------------------------- 
--- Interveio o Dr. Paulo Louro explicando que este ante-projecto resulta da constatação do 
Conselho Municipal de Educação, de que muitos alunos do 1º ciclo não conhecem muitas das 
freguesias do concelho, nesse sentido surge o projecto “As viagens do Zambujinho”, com nove 
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rotas estabelecidas (uma congrega as freguesias de Maçussa e Vila Nova de São Pedro e 
existem duas rotas na freguesia de Azambuja). ---------------------------------------------------------------- 
--- Em Alcoentre designa-se por Rota do Alto Concelho e inclui visitas e actividades nos 
Bombeiros Voluntários, na Torre de Vigia de Casais das Boiças, no marco do cruzamento de 
Espinheira, etc.; em Aveiras de Baixo denomina-se Rota Ambiental, visitando-se o Chalé e a 
Quinta da Cerca; em Aveiras de Cima é a Rota do Vinho e inclui visitas a um produtor tradicional 
e um mais industrializado; em Azambuja existem a Rota da Lezíria e dos Avieiros (visitas ao 
campo, à praia fluvial, aos Avieiros e a uma tertúlia) e a Rota Urbana (visitas à Biblioteca, Museu 
e participação numa sessão de Câmara); em Manique do Intendente é a Rota Pina Manique, 
visitas à Praça dos Imperadores, Palácio e Quinta da Torrebela; em Vale do Paraíso é a Rota 
dos Sentidos, visita à Casa Colombo e actividades de âmbito ambiental; em Vila Nova da 
Rainha é a Rota da Indústria, visita a duas fábricas e em Vila Nova de São Pedro e Maçussa é a 
Rota dos Moinhos, inclui visitas à queijaria, a uma padaria tradicional, ao Vale de Almoster e ao 
Castro. Todas as visitas estão calendarizadas para terem início no mês de Outubro até final do 
ano lectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. António José Cruz questionando se a etar da Maçussa está em 
funcionamento; na estrada Alcoentre/ Manique do Intendente ia sendo atropelado, pois os carros 
para fugirem dos buracos, desviam-se para as bermas obrigando as pessoas a “atirarem-se” 
para as valetas; em Tagarro, na escola Grandella, a Câmara já ocupou a parte do imóvel a que 
tem direito; no dia 8 de Agosto de 2007, andou um camião a carregar esgotos, que segundo o 
Engenheiro da Câmara, estariam a ser depositados na rede, como é do conhecimento público 
Manique do Intendente não tem rede de esgotos, concluindo que o camião descarregou para 
terrenos a céu aberto; quais as providencias que a Câmara tomou para a resolução do problema 
da igreja de Manique do Intendente. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a etar de Maçussa é da responsabilidade da Águas do 
Oeste, está em funcionamento e a Câmara tem indicação para descarregar lá estes carros.------- 
--- Sobre a estrada Alcoentre/ Manique do Intendente terá que solicitar aos serviços que 
analisem o estado da estrada. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A sala da escola Grandella, em Tagarro está à disposição da Câmara, que ainda não a 
ocupou, porque está a estudar a utilidade a dar ao espaço.------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que, sobre a igreja de Manique do Intendente, a 
Câmara oficiou o IPPAR a dar conhecimento do problema. Depois o Sr. Presidente reuniu com a 
Direcção-geral do Património, ficando a promessa de que em Junho, iam fazer um levantamento 
para reparação mas até à data, não tem conhecimento que o levantamento tenha sido feito. ------ 
--- O Sr. Vice-presidente acrescentou que houve intenção do IPPAR em encerrar a igreja, mas 
também não houve procedimentos nesse sentido. ------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas distribuindo um calendário da Direcção-geral 
das Florestas. Evidenciou que a prevenção tem sido um investimento permanente da Câmara 
que tem obtido óptimos resultados, com alguma colaboração dos particulares que se preocupam 
em limpar as suas propriedades.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou que a Câmara admitiu um funcionário, através de concurso público, tendo havido 
apenas um concorrente, familiar de um Presidente de Junta, que já estava ao serviço da 
Câmara, há 17 meses, pelo Centro de Emprego. -------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos, reportando-se à intervenção da Sra. Elisabete, 
considera que a Câmara não pode ser culpabilizada pelas intempéries mas considera ser 
obrigação da Protecção Civil, que estava no local, vedar a circulação do trânsito e alertar os 
condutores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Questionou se o alcatroamento na Maçussa já está concluído para as máquinas seguirem 
para os Casais das Boiças.------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Na Quinta dos Gatos, informou que muitas pessoas estão preocupadas porque ouviram dizer 
que na requalificação urbana estão previstas a construção de campos de basquetebol no 
espaço existente entre os prédios, querendo saber se estas informações são verídicas. ------------ 
--- Por trás do Departamento de Urbanismo (Gabinete do Director) existe um tanque que recebe 
as águas da Fonte de Santo António, os portões estão sempre abertos correndo-se o risco de 
irem para lá crianças brincar e acontecer uma desgraça. ---------------------------------------------------- 
--- Na última sessão de Câmara falou de uns poços sem protecção, em Casais da Lagoa, 
espera que a Câmara já tenha tomado as devidas providências. ------------------------------------------ 
--- Nos últimos dois anos lectivos alertou para a necessidade de elaboração de planos de 
emergência para as escolas de Azambuja e para a realização de simulacros para preparação 
dos professores, funcionários e alunos. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a prevenção de incêndios não duvida que a Câmara tenha tomado algumas 
providências mas há que admitir que este ano as temperaturas têm ajudado a diminuir o risco de 
incêndio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que em relação aos alcatroamentos estão quase a terminar 
na freguesia de Maçussa, seguindo depois para Vila Nova de São Pedro e depois para 
Alcoentre, consequentemente para os Casais das Boiças. -------------------------------------------------- 
--- O tanque no DU está vazio e a ser alvo de um processo de limpeza. --------------------------------- 
--- Irá averiguar o que foi feito em relação aos poços a céu aberto nos Casais das Lagoa. --------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que os planos de emergência, elaborados pela 
Câmara com a colaboração dos Agrupamentos Escolares, já estão concluídos, estando também 
a concluir o processo de aquisição de sinalética para as escolas. Antes do início das aulas serão 
calendarizados os simulacros a efectuar durante o próximo ano lectivo. --------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando se já foram feitas diligências no sentido 
de apurar qual o Departamento da Administração Central responsável pelo monumento de 
Manique do Intendente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a informação prestada pelo Sr. Vereador José Manuel Pratas, relativa à admissão de 
um novo funcionário, considera que todos os munícipes podem concorrer a cargos públicos, 
desde que devidamente publicitados. Considera que os factos falam por si, estranhando que 
tenha havido apenas um candidato ao cargo.------------------------------------------------------------------- 
--- Concorda que este ano as condições climatéricas têm facilitado a prevenção de incêndios e 
concorda ser obrigação dos proprietários a limpeza de terrenos rústicos como forma de 
prevenção. No entanto, há quem não dê o exemplo, pois ainda há pouco tempo constatou que 
os restos dos pinheiros cortados na sequência do nemátodo, continuam amontoados. -------------- 
--- Questionou ainda se a Câmara tomou alguma providência no sentido de apurar as 
necessidades de intervenção, nas viaturas de combate a incêndio dos Bombeiros Voluntários de 
Alcoentre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que o concurso aberto pelo Câmara foi para 
motorista de transportes colectivos, categoria com vencimento baixo e com requisito essencial 
de carta de condução de transportes colectivos, publicitado num jornal nacional. Ao mesmo 
tempo foi aberto concurso para tractorista em que concorreram quatro pessoas.---------------------- 
--- Sobre as viaturas dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, está agendada uma reunião com 
o Sr. Comandante, com a Protecção Civil e com a Protecção Civil do Centro Distrital de 
Operações de Socorro – CDOS de Lisboa para tentar resolver o problema da falta de material. -- 
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--- Relativamente à prevenção dos fogos, a Câmara tem feito um grande investimento nesta 
área para sensibilizar os proprietários de terrenos rurais. ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos apelou, na eventualidade da escola dos Casais de Além 
continuar em funcionamento, ao reforço da segurança para que os computadores lá existentes 
não sejam furtados.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente fez um curto intervalo.----------------------------------------------------------------   
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Atribuição de Apoios Financeiros:---------------------------------------------------------------- 
 – Campeonatos Columbófilos – Proposta Nº 53 / P / 2007 --------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e comparticipar no apoio a 
actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva e recreativa – cfr. al. b) 
do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A realização dos Campeonatos Columbófilos do Concelho de Azambuja de 2006, que reuniu, 
na sua organização, duas das mais emblemáticas Colectividades do Concelho nesta matéria;---- 
--- Que se entende que o trabalho desenvolvido pelas duas Colectividades tem sido 
extremamente meritório, quer ao nível do Concelho quer na promoção deste junto de outros 
Concelhos e se enquadra claramente na previsão e estatuição da norma legal invocada da 
Consideração supra; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja pode celebrar Protocolos com vista à prossecução dos 
objectivos previsto na disposição identificada supra – cfr. art. 67º do mesmo diploma.--------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição, a título extraordinário, de apoio financeiro no valor de 3.000 euros através de 
outorga de Protocolo que junto se anexa para aprovação.”-------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja, o Grupo Columbófilo Vilanovense e a 
Casa do Povo de Aveiras de Cima -------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e aqui representada pelo 
seu Presidente, Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto, e o---------------------------- 
--- Grupo Columbófilo Vilanovense e a Casa do Povo de Aveiras de Cima, adiante designadas 
por Colectividades, e aqui representadas pelos seus Presidentes, Senhor Carlos Teixeira e o 
Senhor António Pratas Cardoso, todos com poderes para o acto, ----------------------------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover actividades recreativas, culturais e 
desportivas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- II. As Colectividades e Instituições existentes no Município são parceiros fundamentais na 
dinamização da cultura, desporto e ocupação dos tempos livres;------------------------------------------ 
--- III. A Câmara reconhece o mérito da organização e as carências das Colectividades 
envolvidas, com vista à realização de um evento que atinja os necessários parâmetros de 
qualidade;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



27.Ago.2007 
 
 

 9 

--- IV. É competência da Câmara Municipal de Azambuja apoiar e comparticipar no apoio a 
actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva e recreativa – cfr. al. 
b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- V. Se entende que o trabalho desenvolvido pelas duas Colectividades tem sido 
extremamente meritório, quer ao nível do Concelho quer na promoção deste junto de outros 
Concelhos e se enquadra claramente na previsão e estatuição da norma legal invocada no 
Considerando supra; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As partes acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas:- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara disponibiliza a verba de 3.000 euros pela organização dos Campeonatos 
Columbófilos do Concelho de Azambuja. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As Colectividades comprometem-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada ao 
pagamento das despesas realizadas no âmbito do evento citado.----------------------------------------- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Caso as Colectividades não realizem as acções inerentes ao presente Protocolo, a Câmara 
terá direito a reaver a quantia disponibilizada, com base do incumprimento do protocolado.-------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por acordo entre as partes, da verba disponibilizada será entregue 1.500 euros a cada uma 
das Colectividades.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de um subsídio 
extraordinário no valor de 3.000€ para comparticipar a realização dos Campeonatos 
Columbófilos do Concelho de Azambuja, realizados em 2006. --------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, uma vez que o evento já se realizou, talvez as 
colectividades devessem apresentar uma prestação de contas. ------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou se este pedido de apoio é sempre referente 
ao ano transacto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que o protocolo refere que a quantia disponibilizada deve 
ser afecta na totalidade, ao pagamento das despesas realizadas no âmbito da realização do 
evento e que o subsídio é sempre concedido com um ano de atraso. ------------------------------------ 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 53 / P / 2007 e a Minuta do Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 – Junta de Freguesia de Aveiras de Cima – Proposta Nº 55 / P / 2007 ----------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara celebrou Protocolo com a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima no sentido de 
efectuar a construção de um armazém que, por razões operacionais, foi mais tarde convertido no 
edifício sede da Junta de Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Em 01.03.2007 o Sr. Presidente da Junta de Freguesia solicitou financiamento complementar, 
face a um acréscimo dos custos no valor de 41.290 euros; ------------------------------------------------- 
--- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A atribuição de um subsídio de 16.516€ (dezasseis mil quinhentos e dezasseis euros) 
relativos a 40% daquele valor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 2. Que sejam presentes à Câmara comprovativos dos valores referidos no pedido efectuado 
pela Junta de Freguesia.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que esta proposta é referente a um pedido da Junta de 
Freguesia de Aveiras de Cima para atribuição de um subsídio para equipar o novo edifício sede, 
conforme relação anexa à proposta. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu a disparidade no tratamento das Juntas, pois no 
caso de Vila Nova da Rainha foi totalmente pago com dinheiro da Câmara através da EMIA, em 
Aveiras de Cima a Câmara dará apenas 40% do valor do equipamento. -------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que este é o segundo pedido para atribuição de subsídio 
para a nova sede da Junta, o primeiro foi para a realização da obra. ------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 55 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Junta de Freguesia de Vale do Paraíso – Proposta Nº 56 / P / 2007 ------------------ 
--- O Sr. Vice-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 Vale do Paraíso, relativo à troca de viatura de 9 
lugares.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A atribuição de um subsídio de 9.500€ (nove mil e quinhentos euros) destinados à troca de 
viatura de 9 lugares ao serviço da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso; ----------------------------- 
--- 2. Que seja presente à Câmara documento comprovativo da referida aquisição. ------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta é para a atribuição de um subsídio 
à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, no valor de 9.500€ destinados a substituir a carrinha 
de 9 lugares ao serviço da Junta. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou qual a situação da actual viatura e qual a situação 
económica da Junta, pois segundo o ofício, fica com a sensação de que a Junta de Freguesia 
de Vale do Paraíso está numa situação calamitosa.----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a deterioração da viatura da Junta ficou a dever-se à 
constante utilização, também feita pelo Centro de Dia, agravado pelos anos que já possui. A 
carrinha tem um orçamento para reparação com valores muito elevados, que compensa mais 
adquirir uma viatura nova. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, uma vez que a carrinha esteve ao serviço do 
Centro de Dia, talvez este devesse comparticipar na aquisição de uma viatura nova, não 
considerando justo que a Câmara disponibilize, quase o valor total da viatura. ------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a Junta ajudou na deslocação de pessoas do Centro de 
Dia enquanto este não teve disponibilidade financeira para adquirir uma viatura própria.------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se este pedido foi alvo de acordo prévio com a 
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que a pergunta deve ser feita directamente ao Sr. 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos reiterou que volta a notar-se uma discrepância no 
tratamento das Juntas, neste caso a Câmara irá comparticipar a viatura na totalidade, pois a 
diferença de 12.500€ da factura para 9.500 da proposta, será a entrega da viatura velha. 
Considera estranho que a aquisição tenha sido feita no início do ano e só agora apareça a 
proposta para ser votada.--------------------------------------------------------------------------------------------     
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 56 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Casa do Povo de Aveiras de Baixo – Proposta Nº 57 / P / 2007 ----------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- É competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio às Colectividades que promovam 
actividades de interesse municipal, de natureza cultural e recreativa; ------------------------------------ 
--- A Casa do Povo de Aveiras de Baixo efectuou diversas obras, como decorre dos seus Ofícios 
de 20/08/2007;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a situação financeira da Casa do Povo de Aveiras de Baixo tem uma situação financeira 
que põe, inclusivamente, em risco o funcionamento do Posto de Saúde. -------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A atribuição de um subsídio de 5.000 (cinco mil) euros à Casa do Povo de Aveiras de 
Baixo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A apresentação de documentação que suporte a atribuição deste subsídio.” -------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de subsídio no 
valor de 5.000€, à Casa do Povo de Aveiras de Baixo, no sentido da Câmara comparticipar nas 
obras realizadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que este tipo de atribuição de subsídios devia ser 
melhor fundamentada, pois a fachada do edifício está arranjada há mais de dois anos. ------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que vem tudo explicado no ofício enviado pela Casa do 
Povo, que realizaram as obras com dinheiro próprio e com outras ajudas mas agora encontram-
se numa situação económica complicada.----------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 57 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2 – Atribuição de Nome de Rua – Proposta Nº 54 / P / 2007------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que o Bombeiro da Associação de Bombeiros Voluntários de Azambuja Pedro 
Miguel Serrano Horta Salema faleceu em Serviço, vitima de brutal acidente de viação; ------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Nos termos da alínea v) do nº 1 do art. 64º da LAL, a atribuição do nome “Pedro Salema – 
Bombeiro falecido em serviço” à Rua assinalada na planta anexa.” --------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que, na sequência do Voto de Pesar, esta proposta visa a 
atribuição do nome “Pedro Salema – Bombeiro falecido em serviço” à rua que passa por trás do 
quartel dos Bombeiros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 54 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3  – Empreitada de “Reabilitação/ Ampliação da Escola Almeida Grandella, em 

Aveiras de Cima” – Aplicação de multa – Proposta Nº 18 / VP / 2007 ------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “1 – Considerando que a empreitada de Reabilitação/ Ampliação da Escola Almeida Grandella 
em Aveiras de Cima, adjudicada à empresa Virgílio Sousa Leal – Construções e Obras Públicas, 
Lda., tem sofrido atrasos na sua execução; --------------------------------------------------------------------- 
--- 2 – Considerando que conforme informação 1014/2007/DIOM e de acordo com o disposto no 
artigo 201º do Decreto-lei nº 59/99 de 2 de Março, a empresa incorre em multa contratual. -------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que, nos termos da citada legislação, seja aplicada a multa à empresa Virgílio Sousa leal – 
Construções e Obras Públicas, Lda. no valor de 21.808,15 € (vinte e um mil oitocentos e oito 
euros e quinze cêntimos).”------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que o assunto da presente proposta já foi presente em 
sessão de Câmara mas por terem surgido dúvidas e por indicação do consultor jurídico da 
Câmara, o processo foi suspenso. Agora foi reiniciado, seguindo todos os pressupostos legais e 
propõe-se a aplicação de uma multa à empresa Virgílio Sousa Leal – Construção e Obras 
Públicas, no valor de 21.808,15€, por atrasos na execução da empreitada.----------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre afirmando que não há grande justificação para a 
aplicação desta multa à posteriori, concorda que esta empreitada tenha-se arrastado por imenso 
tempo mas por culpa dos serviços, que na proposta não justificam bem a sua actuação para 
evitar esta situação. Esta empreitada, que deveria estar concluída em Dezembro de 2005, não 
tem fim à vista. Considera que a actuação da Câmara deveria ter passado pela ruptura 
processual e não pela aplicação de multa.----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos acrescentou que esta empreitada tem sido muito 
complicada (trabalhos a mais que eram erros de projecto e propostas para aplicação de multa 
que não seguem os trâmites legais), continua com muitas dúvidas relativamente à fiabilidade 
dos serviços e por isso não podem votar favoravelmente a proposta. ------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 18 / VP / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------- 
Ponto 4 – Regulamento do Canil Municipal de Azambuja – Proposta Nº 19 / VP / 2007 -------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A necessidade de existir o Regulamento do Canil Municipal de Azambuja -------------------------- 
--- Que terminou no passado dia 17 de Agosto de 2007, o prazo concedido pelo Edital Nº 
92/2007, referente à apreciação pública ao referido Regulamento, não tendo sidas apresentadas 
quaisquer sugestões. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 53º, em 
conjugação com a alínea a) do nº 6 do artigo 64º da LAL, delibere aprovar o Regulamento do 
Canil Municipal de Azambuja, em anexo, e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal. --- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que depois de aprovado pela Câmara, o Regulamento do 
Canil Municipal de Azambuja foi posto a discussão pública, não tendo havido quaisquer 
sugestões nem reclamações é novamente presente a deliberação da Câmara e se for aprovado, 
será remetido para apreciação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / VP / 2007 aprovada por unanimidade. --------- 
Ponto 5 – Empreitada de “Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja” – 

Prorrogação de prazo (ratificação) – Proposta Nº 20 / VP / 2007 ----------------------  
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando que a empreitada 59/05 – Reordenamento Urbano do Núcleo Central de 
Azambuja foi adjudicada à firma Asibel – Construções, SA;------------------------------------------------- 
--- Considerando o pedido de prorrogação do prazo de execução apresentado pelo empreiteiro e 
a informação de 25/07/2007 do DIOM, que considera justificáveis as razões. -------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que, nos termos do nº 3, do art. 68º da LAL, seja ratificado o despacho do Sr. Presidente de 
Câmara de 27 de Julho de 2007, favorável à prorrogação do prazo de execução da referida 
empreitada até 16 de Dezembro de 2007.” ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a presente proposta visa a prorrogação do prazo de 
execução da empreitada de Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja, até 16 de 
Dezembro de 2007. Este pedido de prorrogação é justificado pelos serviços por uma série de 
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factores (condicionamento do trânsito, aparecimento de ossadas, intempéries) alheios à 
actividade do empreiteiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que o PSD tem questionado, em todas as sessões 
de Câmara, o modo de realização destas obras, pois aparentam uma desorganização total, uma 
falta de fiscalização e número reduzido de trabalhadores para tantas frentes de obra abertas. O 
Sr. Presidente tem respondido que estão a ser cumpridos todos os timings da empreitada e 
agora propõe-se a prorrogação do prazo. Todos os factores apontados não são justificáveis para 
o atraso da empreitada. Por tudo isto o PSD vai votar contra esta proposta.---------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre concordou com o mau encaminhamento da obra. Sobre as 
justificações considera que não existem factos concretos que prejudiquem o cumprimento dos 
timings contratualizados, pois a maioria dos factores são previsíveis (por exemplo a Feira de 
Maio), o desconhecimento das infra-estruturas de subsolo pela Câmara também eram do 
conhecimento de todos e por isso o prazo inicialmente contratualizado devia contemplar todas 
estas situações. A única justificação plausível é a desorganização de toda a empreitada e como 
consequência os munícipes continuam a ser os mais prejudicados pelas obras. Considera que 
numa próxima sessão, o Sr. Presidente deve justificar o porquê de ter aceite esta prorrogação 
de prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente respondeu que todas as obras são fiscalizadas pelos serviços e até por 
si. Acrescentou que a maior preocupação da Câmara prende-se com os transtornos aos 
munícipes e por isso foi ponderado pela Câmara, a rescisão do contrato da empreitada. ----------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que toda esta empreitada se antevê muito complicada 
até ser concluída, concordando com a rescisão de contrato.------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos acrescentou que pior que decidir mal, é não decidir. 
Relembrou que o impasse da Câmara já foi muito prejudicial quando da resolução do problema 
do Restaurante do Páteo Valverde. Neste caso considera que seria melhor terminar com esta 
situação de incumprimento e recomeçar todo o processo.--------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / VP / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
Ponto 6 – Cemitério Municipal – Averbamento de alvará – Proposta Nº 20 / V-JMP / 2007----  
--- O Sr. Vereador Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- É competência da Câmara efectuar a gestão e administração dos cemitérios municipais;------- 
--- Em nome de Maria Rodrigues de Sousa Malvar, encontra-se registada uma sepultura 
perpétua, actualmente identificada com o número 20/07, situada no Talhão 2, Rua E, nº 16; ------ 
--- A titular da concessão do terreno referente àquela sepultura já faleceu, e esta tem vindo a ser 
utilizada por seu sobrinho, o qual nos termos do número 1, da alínea d) do artigo 2133º 
conjugado com o 2039º a 2042º todos do Código Civil é considerado como herdeiro legítimo à 
herança aberta por óbito de sua tia, e que por isso, tem legitimidade para requerer o 
averbamento do alvará de concessão, conforme disposto nos artigos 43º e 46º do Regulamento 
dos Cemitérios Municipais; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Regulamento dos Cemitérios Municipais exige nos termos da alínea a) do Artigo 46º, 
declaração de desistência de todos os herdeiros da titular do alvará;------------------------------------- 
--- O número elevado de herdeiros da titular da concessão, e o desconhecimento do seu 
paradeiro, pelo sobrinho, requerente do pedido de averbamento do alvará;----------------------------- 
--- Para a resolução da presente questão o Regulamento não dispõe de norma especifica, torna-
se por isso necessário recorrer à aplicação do seu artigo 76º, competindo assim à Câmara a 
resolução do caso omisso.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a) Publicar o edital anexo à presente proposta, por forma a notificar todos os herdeiros 
legítimos da titular do alvará, para se oporem, querendo, ao pedido de averbamento 
apresentado pelo sobrinho daquela.------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Publicar o referido edital nos lugares de estilo, no local da referida sepultura, num jornal 
local e num regional, por analogia ao regime aplicável ao abandono das sepulturas e declaração 
de prescrição das respectivas concessões. --------------------------------------------------------------------- 
--- c) Autorizar o Averbamento do Alvará referente à sepultura perpétua nº 16 no Talhão 2, Rua 
E, a favor de Nuno Manuel da Silva Malvar, passando para a posse deste a respectiva 
sepultura, se decorrido o prazo de 60 dias úteis, contados após a publicação do edital, não se 
registar qualquer oposição ou contestação à pretensão do requerente.” --------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta vem na sequência 
da regularização dos terrenos do cemitério de Azambuja. Neste caso será feita publicitação 
através de Edital, num jornal local e num regional e se não houver oposição ou contestação o 
terreno será averbado a favor do requerente.------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 7 – Acordo de Cooperação entre a Federação dos produtores Florestais de 

Portugal, o Grupo 8 Segurança e as Câmaras Municipais de Rio Maior, Cadaval 
e Azambuja – Proposta Nº 21 / V-JMP / 2007------------------------------------------------- 

--- O Sr. Vereador Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Acordo de Cooperação, já assinado, entre a Federação dos Produtores Florestais de 
Portugal, o Grupo 8 Segurança e as Câmaras Municipais de Rio Maior, Cadaval e Azambuja, o 
qual tem como objectivos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Estreitar relações de cooperação no terreno entre os agentes e entidades que intervêm na 
segurança e prevenção de incêndios na Floresta que esteja integrada na ZIF01/2005, com a 
“Patrulha Floresta Segura”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Promover a articulação da “Patrulha Floresta Segura” com as autoridades e agentes da 
área de intervenção da Zona de Intervenção Florestal Z01/2005.------------------------------------------ 
--- 3. Informar sobre o trabalho da “Patrulha Floresta Segura”, no âmbito do projecto. --------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Nos termos do nº 3, do art. 68º da LAL, a ratificação do Acordo de Cooperação mencionado 
em epígrafe, o qual segue em anexo, para consulta.”--------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta visa o estabelecimento de 
um protocolo entre a Câmara e a Federação dos Produtores Florestais de Portugal, Grupo 8 
Segurança e as Câmaras de Rio Maior e Cadaval, para promoção e articulação do projecto 
“Patrulha Floresta Segura” na prevenção de incêndios. ------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 21 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 8  – Educação 1º Ciclo e Pré-escolar (refeições) – Protocolos – Proposta Nº 27 / V-

ML / 2007--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “1. A intenção da Câmara Municipal de Azambuja proporcionar aos alunos do 1º Ciclo e Pré-
escolar do Concelho uma refeição quente adequada; -------------------------------------------------------- 
--- 2. A capacidade dos Centros Sociais e Paroquiais do Concelho para prestar este serviço; ----- 
--- 3. A capacidade das Juntas de Freguesia gerirem este processo duma forma próxima da 
realidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja delibere aprovar os protocolos com as seguintes 
entidades:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a. Centro Social e Paroquial de Alcoentre e Agrupamento de Escolas do Alto Concelho; -------- 
--- b. Centro Social e Paroquial de Alcoentre; ------------------------------------------------------------------- 
--- c. Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo;---------------------------------------------------------- 
--- d. Centro Social e Paroquial de Azambuja; ------------------------------------------------------------------ 
--- e. Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo;------------------------------------------------------------------ 
--- f. Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima; ---- 
--- g. Junta de Freguesia de Vale do Paraíso e Centro de Dia Nossa Sra. do Paraíso; --------------- 
--- h. Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha e Brilha Alimentar, Lda.;------------------------------ 
--- i. Junta de Freguesia de Vila Nova S. Pedro e Centro Social e Paroquial de Alcoentre. ---------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que a seguinte proposta visa estabelecer protocolos 
com várias entidades do concelho de modo a proporcionar a todos os alunos do 1º ciclo e pré-
escolar, uma refeição quente adequada.------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se a escola EB1 de Casais de Além está incluída 
nestes protocolos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que, actualmente a indicação da DREL aponta para o 
encerramento da escola EB1 de Casais de Além, por isso a escola não pode ser incluída nestes 
protocolos. No entanto se houver indicação contrária, a Câmara tomará o mesmo procedimento 
relativamente a esta escola.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 27 / V-ML / 2007 aprovada por unanimidade. ------ 
Ponto 9  – Reconstituição de Fundo de Maneio – Proposta Nº 58 / P / 2007 --------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que na noite de 25 para 26 de Julho de 2007, o Complexo de Piscinas do Município de Azambuja foi 
assaltado; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que a Guarda Nacional Republicana de Azambuja tomou conta da ocorrência, conforme certidão 
anexa;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que como consequência do assalto, verificou-se o desaparecimento de 50€ referentes ao fundo de 
maneio do Departamento de Intervenção Sócio-Cultural, cuja constituição foi deliberada na reunião de 
Câmara do dia 22 de Janeiro de 2007; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- o estabelecido, no que concerne à reconstituição de Fundos de Maneio, no POCAL e no Regulamento 
de Constituição e Regularização dos Fundos de Maneio, aprovado em 03/05/05, pelo Executivo 
Camarário e alterado em 04/02/06. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 --- Tenho a honra de propor que, em virtude do sucedido, a Câmara Municipal de Azambuja autorize a 
reconstituição extraordinária deste fundo de maneio. -------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que, em virtude do assalto ocorrido nas Piscinas Municipais, 
o fundo de maneiro (50€) foi furtado, por isso propõe-se a reconstituição extraordinária do fundo 
de maneio no mesmo valor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 58 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 10 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.1. Informação N.º 9 / 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 



27.Ago.2007 
 
 

 16 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 27 de Julho, que se anexam:---- 
--- 9ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 9ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------------- 
--- 8ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.2. Departamento de Urbanismo – Despachos do Mês de Julho ----------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.3. C.M.A. – DEJTL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Relatório ASE ano lectivo 2006/ 07 Município de Azambuja”------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.4. Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Azambuja  
--- “Plano Operacional Municipal 2007” --------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
10.5. C.M.A. – DISC--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “As Viagens do Zambujinho”------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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 dezoito horas e cinquenta minutos quando o Sr. Vice-presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
   
 


