
30.Jul.2007 
 
 

 1 

--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 30 DE JULHO DE 2007. ------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e vinte minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro 
Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António 
José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador 
António José da Fonseca Nobre. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião o Chefe da Divisão Financeira, Ricardo Miguel Nunes Portela. -----------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente anunciou que o Sr. Vereador José Eduardo da Serra Pereira não 
compareceu à reunião, por se terem verificado dúvidas acerca da compatibilidade de funções, de 
Chefe de Gabinete e Vereador, na abertura da presente reunião. -----------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Manuel Canha, referindo ter estado presente na última sessão de Câmara a 
solicitar informação acerca do Páteo Valverde mas só através de uma entrevista, do Sr. 
Presidente, a um jornal local, teve conhecimento que existe uma dívida de mais de 50.000,00€. 
Depois disso teve conhecimento que existe um acordo com uma firma, nas mesmas condições 
do anterior (valor da renda) e com um prazo para pagamento da dívida do anterior 
concessionário. Afirmando estar também interessado e talvez mais pessoas estariam. Considera 
que esta oportunidade da Câmara deveria ser igual para todos os interessados, mostrando desta 
forma respeito pelos munícipes e pelas pessoas honestas. Apelou ao executivo, a abertura de 
um inquérito para apurar como foi possível o concessionário não pagar renda à Câmara, durante 
28 meses.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente referiu que a primeira proposta da Ordem de Trabalhos é relativa ao Páteo 
Valverde, avançando, desde já, alguns esclarecimentos acerca deste assunto. Há um contrato 
válido, que ainda não foi denunciado, entre a Câmara e a empresa Páteo Valverde, que nos 
termos da hasta pública e do contrato estabelecido pode, como detentor da concessão fazer o 
trespasse, desde que a Câmara não se oponha. Nesse âmbito, a empresa propôs à Câmara o 
trespasse da concessão para a Sociedade Agropecuária os Catembeiros, tendo a Câmara 
imposto algumas condições, como, a empresa que tomasse o contrato de trespasse assumisse a 
dívida existente relativamente à empresa Páteo Valverde Restaurantes, no valor de 64.350,00€ 
(à data), garantir experiência na gestão de unidades hoteleiras, fazer uma garantia bancária para 
pagamento de rendas com prazo mínimo de um ano. A empresa aceitou estas condições e 
assim não será necessário dar por terminada a concessão que decorre da hasta pública, o que 
traria imensos problemas de tempo, por resolução através do Tribunal e por encerramento do 
restaurante. Deste modo proporciona-se que, com algumas garantias, a continuidade do 
restaurante, com nova gerência assegurando a capacidade de recepção total da dívida anterior.-  
--- O Sr. Manuel Canha referiu que, quando se trespassa um estabelecimento, o primeiro 
concessionário tem direito ao mobiliário existente, o trespasse apenas diz respeito ao imobiliário. 
Questionou, neste caso, para quem ficarão os bens móveis e se será correcto trespassar um 
imóvel da Câmara.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que o trespasse será de concessão, que é património do 
concessionário. Acrescentou que, dos bens móveis, há mobiliários que são propriedade da 



30.Jul.2007 
 
 

 2 

Câmara (incluídos no contrato de concessão) e o restante património, colocado pelo 
concessionário, será avaliado e deduzido na dívida, ficando propriedade da Câmara. Todo este 
processo é legal e foi previsto na hasta pública.----------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Francisco Morgado questionando o ponto de situação da rede de esgotos de 
Tagarro (loteamento do Valentim); rede de esgotos de Casais das Boiças (finalização dos 
trabalhos, uma vez que a empresa faliu); alcatroamento nos Casais das Boiças (o piso encontra-
se irregular por causa das obras); subsídios solicitados pelos Bombeiros Voluntários de 
Alcoentre; Centro de Dia e Centro Cultural (para quando a abertura ao público); escola de 
Tagarro (resolução do problema do piso sob o telheiro); pinturas nas escolas (principalmente as 
que não vão encerrar no próximo ano lectivo); escola de Alcoentre (início das obras de 
remodelação e ampliação em simultâneo com o início do ano lectivo); alcatroamento da estrada 
Vale de Judeus/ Quebradas e da estrada e estacionamento ao pé do cemitério de Quebradas; 
torre do Relógio (continua a aguardar a sua ocupação); limpeza e abertura de caminhos 
florestais (de extrema importância nesta altura do ano) e ordenamento de trânsito (solicitado 
para Casais das Boiças, Quebradas e Tagarro). ---------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que o problema na rede de esgotos de Tagarro está resolvido, há 
acordo com o empreiteiro e o DIOM irá lançar a empreitada; sobre o alcatroamento nos Casais 
das Boiças, as máquinas da Câmara estão a finalizar o alcatroamento na Maçussa e depois 
seguirão para a freguesia de Alcoentre onde está previsto este alcatroamento; serão presentes 
duas propostas para atribuição de subsídios aos Bombeiros Voluntários de Alcoentre (para 
material de protecção no combate a incêndios e obras na cobertura do quartel); o Centro de Dia 
e Centro Cultural, já houve acordo relativamente a 75% da permuta e mais recentemente 
chegou-se a acordo nos 25% que faltavam, podendo avançar-se para a sua conclusão, o Centro 
de Dia será entregue ao Centro Social e Paroquial de Alcoentre, depois de formalizado o acordo 
já existente, espera, até final do ano, ter o Centro Cultural a funcionar; sobre pequenos 
melhoramentos nas escolas, informou que a Juntas de Freguesia de Alcoentre, através de 
protocolo, recebe uma verba para participar na execução de obras de melhoramentos nas 
escolas da freguesia; sugeriu que em reunião com o Sr. Vereador Marco Leal acordem a 
articulação de esforços no sentido de resolver os problemas nas escolas; foi negociado com a 
Águas do Oeste o alcatroamento da estrada Vale de Judeus/ Quebradas, uma vez que parte 
significativa do mau estado da mesma, deve-se a intervenções realizadas pela AdO; 
relativamente à Torre do Relógio, há intenção de estabelecer um protocolo com a Casa do Povo 
de Alcoentre para cedência da utilização do espaço. ---------------------------------------------------------   
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal dizendo que, há cerca de três meses, enviou um ofício às 
Juntas de Freguesia a informar das obras que se iriam efectuar em cada uma das escolas, 
lançou-se uma empreitada de trabalhos diversos para pequenas obras de melhoramento em 
todas as escolas do concelho antes do início do ano lectivo. Nestes trabalhos diversos, não 
estão incluídas pinturas das escolas de Tagarro e Quebradas, entendendo que a intervenção 
deverá ser feita através de um compromisso de colaboração entre a Câmara e a Junta de 
Freguesia. Sobre a escola de Alcoentre considera inevitável que haja algum constrangimento 
durante a execução da empreitada, uma vez que, a sua previsão é de um ano e incluirá a 
construção de um pavilhão e de um refeitório.------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas, que em relação à limpeza das matas do 
concelho, houve uma reunião em Vale do Paraíso, em que foi dado conhecimento das 
intervenções efectuadas e a efectuar, perspectivando que a partir da próxima quinta-feira, irá 
proceder à limpeza na freguesia de Alcoentre. -----------------------------------------------------------------  
--- Em relação ao ordenamento do trânsito, concluiu-se recentemente em Vale do Paraíso, 
prosseguindo agora para as freguesias de Aveiras de Baixo e de Aveiras de Cima e depois para 
a freguesia de Alcoentre.---------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Sobre o protocolo da Câmara com as Juntas de Freguesia, o Sr. Francisco Morgado referiu 
que se destina a pequenas intervenções porque relativamente a grandes intervenções, a Junta 
de Freguesia de Alcoentre ainda não foi ressarcida das intervenções que efectuou (pinturas 
interiores das escolas de Quebradas, Tagarro e Alcoentre). Questionou se deu entrada na 
Câmara, algum pedido de licenciamento da RENIT para a zona industrial de Alcoentre e 
questionou ainda se está previsto o alcatroamento da estrada Casais das Boiças/ Espinheira. ----  
--- O Sr. Presidente respondeu que, apenas se recorda do pedido de licenciamento em Aveiras 
de Cima, podendo recolher mais informação sobre o assunto e que, por agora, não está previsto 
o alcatroamento da estrada Casais das Boiças/ Espinheira. ------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre anunciando que se encontra presente no concelho de 
Azambuja, o Deputado Sr. Manuel Tiago, do PCP, para tomar conhecimento in loco do problema 
com o encerramento da escola dos Casais de Além. --------------------------------------------------------- 
--- Referiu ainda que, na presente semana houve órgãos de comunicação social, que deram 
ênfase ao PEASAR II, tecendo comentários relativamente a águas e saneamento e à actuação 
do Governo nesta matéria. Numa perspectiva municipal referenciou a concessão da rede em alta 
à AdO, factor que o deixou extremamente preocupado, uma vez que, por um lado reitera-se uma 
política de tarifas, cuja explicação plausível não é clara, a política nesta matéria é oportunamente 
difusa. No caso do concelho, da forma como está inserido nos sistemas, dificilmente terá o 
controlo das políticas definidas, com o propósito de defender os munícipes. Questionou o ponto 
de situação das etar`s de Vila Nova de São Pedro e Manique do Intendente. -------------------------- 
--- Solicitou esclarecimentos sobre o destino do Palácio Arouca, em Alcoentre. Já numa sessão 
anterior chamou a atenção para o facto da entrega da gestão do Centro de Dia, não ser uma 
questão pacífica em Alcoentre. Considera precipitado que a entidade esteja já escolhida, pois o 
Município deveria ouvir a população da Vila.-------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, relativamente ao PEASARII é essencial que se leiam os 
sinais do futuro, o que os Srs. Vereadores apenas agora começaram a fazê-lo. A generalidade 
dos Municípios caminham para a concessão das águas e em muitos deles os Partidos de 
Oposição apoiam essa decisão. Está em análise com a AdO a passagem da etar de Maçussa 
para estação de tratamento de águas do Alto Concelho, dando a AdO algumas compensações a 
afectar à freguesia de Maçussa.------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre o Palácio Arouca, respondeu que a população não tem personalidade jurídica e não há 
participação cívica na generalidade da população pois não é apenas discordar das decisões que 
se tomam, é apontar alternativas a essas decisões. No caso de Alcoentre, o Centro de Dia terá 
que ser gerido por uma IPSS para se poder estabelecer protocolo com a Segurança Social. Se 
aparecerem alternativas em Alcoentre a Câmara equacionará todas as hipóteses. ------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou que a Câmara sempre se sentiu incomodada com as 
discordâncias da população e por isso não procura desenvolver e potenciar outras alternativas.-- 
--- Relativamente ao PEASAR II respondeu que não tem que se seguir estes caminhos, pois há 
outras opções. Esperará pela apresentação de contas elevadíssimas aos munícipes, pela 
prestação de serviços de água para saber qual será a resposta da Câmara. --------------------------- 
--- Aproveitou a ocasião e o assunto para saber qual o ponto de situação do concurso da 
concessão das águas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente lançou o repto para que o Sr. Vereador, sendo de Alcoentre, constitua uma 
IPSS na freguesia para que possa candidatar-se à gestão do Centro de Dia. -------------------------- 
--- Sobre as soluções para a gestão das águas prontificou-se a apresentar, numa próxima 
sessão, facturas de água dos serviços municipalizados de Almada, para que se possa comparar 
os preços que se pagam em diversas soluções. Acrescentou ainda que, como é do 
conhecimento público, o Governo está a preparar legislação com o intuito de acabar com a 
discrepância no preço da água que se verifica por todo o país, uniformizando o valor a cobrar. --- 
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--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu que, enquanto Vereador nunca aceitaria participar 
numa entidade que mantenha relacionamento com a Câmara. As suas funções enquanto 
Vereador são discutir os problemas do Município e informar a Câmara das preocupações e 
problemas dos munícipes. Considera haver incompatibilidade entre as duas funções.--------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que, apesar da população não ter 
personalidade jurídica, já aconteceu organizar-se mas a Câmara teve receio de escutar a sua 
opinião. A população do concelho de Azambuja reuniu cerca de três mil assinaturas mas a 
Câmara opôs-se à participação cívica dos munícipes.-------------------------------------------------------- 
--- Alertou para a qualidade da democracia praticada, em especial, na freguesia de Vila Nova da 
Rainha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou o ponto de situação da Escola Almeida Grandella, em Aveiras de Cima.------------- 
--- Alertou ainda para o facto de haver poços sem protecção, na rua da Colectividade, em Casais 
da Lagoa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente agradeceu o alerta sobre os poços sem protecção e informou que a questão 
do Lar, também nos Casais da Lagoa, será brevemente resolvida. --------------------------------------- 
--- Sobre a Escola Almeida Grandella, em Aveiras de Cima, foram adjudicados os arranjos 
exteriores seguidamente será dotado dos equipamentos necessários e só depois abrirá ao 
público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Afirmou ter plena consciência do que é participação cívica e tem ouvido sempre a população, 
tem é dificuldades em ouvir pessoas que se auto intitulam arautos da população. Considera que 
a população não necessita de intermediários para poder dialogar com a gestão camarária. Sobre 
o abaixo-assinado, lamentou que a sua fundamentação tenha-se baseado na manipulação da 
verdade, pois foi dito à população que a Câmara iria privatizar as águas, deixando de ter domínio 
sobre a sua gestão. Aproveitou-se intencionalmente algum desconhecimento da população 
sobre o assunto da concessão da gestão dos serviços de água.------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou não ter havido qualquer manipulação, pois 
sempre se referiu que a Câmara pretendia fazer a concessão dos serviços de água. No seu 
entender, se o ponto mais alto da democracia é ouvir directamente a população, a Câmara, em 
caso de dúvida, tinha a obrigação de avançar para o referendo e deixar a população decidir. O 
PS usou da maioria, na Câmara e na Assembleia Municipais, para fazer “letra morta” das, perto 
de, três mil assinaturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a maioria obtida pelo PS, na Câmara e Assembleia 
Municipais, foi dada pelo Povo em eleições livres.------------------------------------------------------------- 
--- Respondendo ao Sr. Vereador António Nobre, o Sr. Presidente informou que a abertura das 
propostas do concurso para a concessão das águas, será efectuada amanhã, tendo sido adiada 
devido à realização da sessão de Câmara.---------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal afirmando estar disponível para receber o Sr. Deputado 
Manuel Tiago e para esclarecer qualquer dúvida. Deixou um apelo para que o Deputado faça 
pressão sobre o Ministério da Educação e sobre a DREL para que a escola dos Casais de Além 
não encerre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre respondeu não perceber o incómodo da Câmara com a vinda 
do Sr. Deputado, uma vez que é publicamente conhecida a posição da CDU sobre esta matéria, 
que é contrária à política introduzida pelo Ministério da Educação.---------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal reiterou a sua disponibilidade para receber o Sr. Deputado, do 
PCP, uma vez que existe delegação de competências nas Câmaras Municipais de algumas 
responsabilidades nas escolas do 1º Ciclo.---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos lembrou que a Câmara não fez nada para que a escola 
dos Casais de Além não encerre, pois as Moções apresentadas pelo PSD e aprovadas por 
unanimidade, depois de introduzidas as alterações propostas pelo PS, de nada adiantaram. 
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Reiterou que a Câmara não fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar o encerramento da 
EB1 de Casais de Além.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que todas as Moções apresentadas foram a conhecimento da 
DREL e do Ministério da Educação.------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Carta Educativa pode ser revista anualmente e se houver alteração às circunstâncias da 
suspensão da escola, ela reabrirá e entrará novamente em funcionamento.---------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que no passado dia 23, esteve, a convite na 
Sra. Governadora Civil, na entrega de kits de primeira intervenção às quarenta e sete 
corporações de Bombeiros do distrito de Lisboa. -------------------------------------------------------------- 
--- No passado dia 24 esteve presente na inauguração da nova sede do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional em Vila Franca de Xira, adiantando que os concelhos de Azambuja, 
Arruda dos Vinhos, Alenquer e Vila Franca de Xira estão dotados de óptimas instalações e 
equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que, ao fim de dois anos de luta, finalmente conseguiu, junto da EDP, a 
colocação de sinais luminosos à saída da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima.------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal informou que a família Lopes Cardoso doou à Câmara um 
conjunto de livros pertencentes ao seu espólio pessoal. ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou, apesar de reconhecer não ser da responsabilidade 
da Câmara, o porquê dos restos do corte dos pinheiros estarem amontoados em certos locais e 
quais os procedimentos a adoptar. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que a Câmara já informou a Direcção Geral 
dos Recursos Florestais para a necessidade de recolha dos desperdícios da madeira, que já por 
duas vezes deflagraram pequenos incêndios em Manique do Intendente, actualmente aguarda 
que a empresa responsável pelo corte retire os desperdícios.---------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ----------------------------------------------------------------------    
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião ordinária realizada no dia 18 de Junho de 2007 foi aprovada por 
unanimidade. A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.---------------------------------------------------- 
--- A acta da reunião extraordinária realizada no dia 19 de Junho de 2007 foi aprovada por 
unanimidade. A acta foi assinada, sendo a sua leitura dispensada em virtude do seu texto ter 
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara.---------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Concessão da Exploração do Restaurante do Páteo Valverde – Cessão de 

Posição Contratual – Proposta Nº 51 / P / 2007 ----------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que, na sequência da Hasta Pública realizada, foi celebrado contrato de cessão de 
exploração do Restaurante/ Bar do Pátio Valverde e do Bar da Biblioteca Municipal, por um 
período de cinco anos renováveis por iguais períodos de tempo, com início em 23 de Outubro de 
2004, com Luís Manuel dos Santos Casimiro, na qualidade de sócio-gerente do Pátio Valverde – 
Restaurantes, Lda.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o adjudicatário da referida Hasta Pública, apesar de sucessivamente instado pelo 
Município, apenas efectuou pagamentos parcelares que correspondem ao pagamento das 
rendas até ao mês de Junho de 2005. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a dívida ascende actualmente ao montante de 64.350,00 euros, dos quais 57.200,00 
euros dizem respeito a rendas e 7.150,00 euros a juros de mora. ----------------------------------------- 
--- Que o Pátio Valverde – Restaurantes, Lda., propõe-se, conforme documentação anexa, 
efectuar a cessão da sua posição contratual a favor de Sociedade Agropecuária os Catembeiros, 
Lda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Que foram definidas as condições em que a Câmara poderia autorizar esta cessão da posição 
contratual, que se traduzem em três vectores essenciais: --------------------------------------------------- 
--- Garantia do pagamento da dívida anterior, no montante de 64.350,00 euros;----------------------- 
--- Garantia de experiência do novo cessionário na gestão de unidades semelhantes;--------------- 
--- Garantia bancária que garanta o pagamento das rendas pelo prazo mínimo de um ano; -------- 
--- Que o novo cessionário aceita as condições exigidas pela Câmara, apenas ressalvando 
desde já a prorrogação por mais um período de cinco anos, nos termos da Cláusula segunda do 
contrato de cessão – o que é desde já viável nos termos do parecer jurídico anexo. ----------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Que a Câmara autorize a cessão da posição contratual de exploração do Restaurante/ Bar 
do Pátio Valverde e do Bar da Biblioteca Municipal, de acordo com o contrato celebrado em 22 
de Dezembro de 2006, de Pátio Valverde – Restaurantes, Lda., para a Sociedade Agropecuária 
os Catembeiros, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Que a Câmara aprove desde já a prorrogação do contrato por mais cinco anos nos termos 
da cláusula segunda do mesmo contrato, desde que à data da prorrogação tenham sido 
cumpridas as condições contratuais e as que decorrem do presente acordo de cessão de 
posição contratual.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Que seja reconhecida a dívida de 64.350,00 euros, à data de hoje, a que deverá ser paga 
nas seguintes condições: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Pela dação em pagamento de equipamento não pertencente à Câmara e livre de qualquer 
ónus, o qual será avaliado por uma Comissão que integrará um representante da Câmara, um 
representante do antigo cessionário e um representante do novo cessionário;------------------------- 
--- b) Pelo plano de liquidação proposto pelo novo cessionário. -------------------------------------------- 
--- 4. Que seja, pelo novo cessionário, prestada garantia bancária irrevogável relativa ao 
pagamento das rendas mensais respeitantes a um ano de vigência do contrato contado a partir 
da cessão da posição contratual.” --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente disse que a apresentação da presente proposta já foi feita, aquando da 
intervenção de um elemento do público. No entanto acrescentou perceber porque todos 
questionam a actuação da Câmara nesta matéria mas consultando o processo pode-se verificar 
que houve permanentemente troca de correspondência no sentido do adjudicatário regularizar a 
situação, sendo pretensão da Câmara salvaguardar o funcionamento do Páteo Valverde e 
recuperar todas as rendas em atraso. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o novo concessionário Sociedade Agropecuária Os Catembeiros, informou ser uma 
empresa com experiência comprovada na área da restauração, têm um restaurante nas Caldas 
da Rainha, que tem participado nas jornadas gastronómicas de Caldas da Rainha e de Óbidos 
(onde recebeu duas menções honrosas). Todas as informações recolhidas sobre a empresa que 
pretende assumir a gestão do Páteo Valverde são boas. Das exigências propostas pela Câmara 
fazem parte o pagamento da dívida anterior e o depósito de garantia bancária no valor mínimo 
de doze rendas mensais.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por algumas auscultações que a Câmara fez, haverá muito pouca gente disponível para 
pagar 2.200,00€ mensais de aluguer do espaço, se a Câmara optasse por uma nova hasta 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que, depois da análise do processo, conclui que a 
Câmara tem promovido uma concorrência desleal entre o Restaurante Páteo Valverde e o 
restante comércio da Vila, uma vez que o adjudicatário nunca pagou as rendas.---------------------- 
--- Analisando o ofício da Agropecuária os Catembeiros, conclui que pagarão a dívida anterior 
sem juros, ou seja, 57.200,00€. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre a comissão de avaliação dos equipamentos, não compreende porque é constituída por 
representante da Câmara, do antigo concessionário e do novo concessionário, duas destas 
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pessoas estarão interessadas em avaliar pelo maior valor possível de modo a diminuir a dívida 
existente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não compreende que a nova concessão seja pelo período de cinco anos, tal como o contrato 
anterior e que o contrato faça, só agora, referência à obrigatoriedade do pagamento de água, 
energia e telefone e respectivas ligações, quando o concessionário anterior começou a pagar a 
água a partir de Setembro de 2005 (quase um ano depois). ------------------------------------------------ 
--- Não entende como o concessionário anterior tinha energia, uma vez que o contrato da EDP 
data de Abril de 2007, anterior a isso não sabe o que se passou. ----------------------------------------- 
--- Sobre o bar da Biblioteca Municipal, também não percebe quem paga a água e a 
electricidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A garantia bancária diz respeito a um ano de rendas, pela experiência anterior, conclui que o 
valor é escasso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Também não compreende como se refere que o imóvel necessita de dezenas de milhar de 
euros para execução de obras de adequação à legislação em vigor, quando as instalações são 
recentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por tudo isto, defende que a Câmara deveria dotar este processo de total transparência, pois 
errou em não proceder à resolução do contrato em tempo oportuno, deixando-o arrastar-se e 
ludibriar-se por promessas do anterior concessionário.------------------------------------------------------- 
--- O PSD defende que a Câmara deve avançar para a resolução do anterior contrato e 
lançamento de nova hasta pública. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre lembrou que, há mais ou menos um ano, foi aprovado em 
sessão em Câmara, uma compensação por serviços prestados à Câmara, quando o anterior 
concessionário já tinha rendas em dívida. Estas compensações apontavam para um saldo a 
favor do concessionário.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Lembrou também que a hasta pública foi ganha por duas pessoas singulares e depois foi 
apresentada proposta para a alteração para sociedade comercial, em que um dos primeiros 
arrematantes já não faz parte. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sem conhecer a solidez financeira da nova empresa, a Câmara atribuiu-lhe um voto de 
confiança, para cumprir o contratado.----------------------------------------------------------------------------- 
--- Lamentou que a Câmara tenha deixado o assunto arrastar-se por todo este tempo e que 
nunca tenha informado a Vereação sobre o estado da questão, uma vez que as rendas em 
dívida datam de Junho de 2005. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Estando perante um crédito muito significativo considera que a Câmara deveria ter resgatado 
a concessão e continua sem garantias de que a nova empresa ofereça condições de 
recuperação dos débitos existentes, alguns do desconhecimento da Câmara. ------------------------- 
--- Afirmou reputar como omisso na proposta, uma programa concreto de recuperação financeira 
do projecto, demonstrações financeira de solidez da proposta, que garantam a regularização de 
todas as situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Referiu ainda a discrepância entre o montante assumido pela putativa concessionária e o 
valor apresentado na proposta. O novo concessionário refere no seu ofício que assumirá o 
pagamento da dívida sem juros.------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Entende que esta proposta não tem viabilidade, a Câmara corre o risco de não conseguir 
cobrar o crédito e adoptar um papel de lassidão para com uns munícipes e de aplicação 
duríssima da Lei, com outros (por exemplo na falta de pagamento de água).--------------------------- 
--- Considera que a Câmara deve pôr termo à presente concessão, lançar novo concurso, no 
qual teria mais cuidado e maior exigência de requisitos para com o novo concessionário, de 
modo a não acontecer este tipo de situações. ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que desde a tomada de posse deste executivo na Câmara, foram 
lançadas quatro hastas públicas (exceptuando a do Jardim Urbano que se encontra a decorrer): 
Páteo Valverde e bar da Biblioteca, Praia do Tejo, Pavilhão Municipal e Piscinas Municipais. De 
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entre estas não houve nenhuma que resultasse. No bar da Praia do Tejo não foi paga uma única 
renda, a Câmara deu por terminada a concessão; no bar do Pavilhão Municipal o concessionário 
pagou duas ou três rendas, tendo a Câmara dado por terminada a concessão; no bar das 
Piscinas Municipais, teve que haver redução da renda e durante as obras de cobertura da 
piscina, houve suspensão do pagamento da mesma. Geralmente as hastas públicas não têm 
funcionado e se a Câmara der por finda a concessão do Páteo Valverde, nunca mais recuperará 
a dívida de 64.350,00€ porque haverão uma série de entidades (bancos, ALD, fornecedores) 
que irão tentar recuperar as suas dívidas. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Não considera haver concorrência desleal, pois o novo concessionário pagará todas as 
dívidas em atraso e com tempo regularizará todos os compromissos assumidos com a Câmara.- 
--- A avaliação do mobiliário tem regras muito concretas, os equipamentos têm facturas com o 
valor pago e com a data de aquisição, depois existem as tabelas de amortização que darão 
automaticamente o valor respectivo, que terminado o relatório será presente para aprovação da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Não há desvirtuamento do concurso público pois todas as condições continuam a manter-se, 
o próprio contrato permite a prorrogação do prazo por mais cinco anos, o que considera legítimo 
para uma empresa que irá assumir uma dívida de 64.350,00€, irá fazer obras de adequação à 
legislação vigente, que entrou em vigor após a construção do Páteo Valverde. Este investimento 
nunca poderá ser amortizado até ao final da actual concessão.-------------------------------------------- 
--- A Câmara irá apurar a dívida de água do Páteo Valverde para ser integrada nas contas e no 
caso do bar da Biblioteca, os consumos, de água e energia, estão incluídos nos consumos 
gerais da Biblioteca Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Com a garantia bancária a Câmara pretende ver o comportamento do novo concessionário 
durante os doze meses, ou seja, se a Câmara verificar ao fim de uns meses que existem 
dificuldades financeiras para o concessionário cumprir as suas obrigações, suspenderá 
imediatamente a concessão, ficando com a garantia para fazer face a parte da dívida existente. - 
--- Sobre a discrepância de valores é uma questão de interpretação, pois os 64.350,00€ são 
com juros incluídos, ou seja, 57.200,00€ (sem juros), tal como refere o ofício da Agropecuária os 
Catembeiros, mas para dissipar qualquer dúvida, a proposta a aprovar refere: “Que seja 
reconhecida a dívida de 64.350,00 euros à data de hoje (…)”. --------------------------------------------- 
--- A dívida a terceiros seria preocupação para a Câmara se opta-se pela resolução da 
concessão, neste caso, apenas dirá respeito ao novo concessionário. ----------------------------------- 
--- Considera que a proposta visa causar a menor perturbação ao normal funcionamento do 
Páteo Valverde e recuperar uma dívida no valor de 64.350,00€ pela qual a Câmara insistiu e 
ameaçou o anterior concessionário a cumprir a sua obrigação, assumindo o melhor para os 
interesses da Câmara e da Vila.------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu não entender que a discrepância de valores seja um 
problema de interpretação, pois no seu entender o concessionário apenas pretende pagar 
57.200,00€, expressando rigorosamente que são sem juros. Considera que da proposta deveria 
constar uma relação dos bens existentes, mencionando os que são pertença do concessionário 
e os que pertencem ao município. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o parecer da jurista da Câmara, no seu entender apenas procura robustecer a 
proposta de deliberação, pois denota uma total ausência de qualquer normativa legal 
relacionada com concursos públicos e com concessões. ---------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente leu excertos do ofício da Agropecuária os Catembeiros que referem: “ (…) a) 
A Firma Páteo Valverde – Restaurantes, Lda., se encontra em dívida a essa Câmara de rendas 
no valor de € 57.200,00, acrescidos de juros no valor total de € 64.350,00.” e “ Propomos o 
seguinte: assumir o pagamento do montante das rendas em dívida a essa Câmara no valor de € 
57.200,00 (sem juros) (…)”, considera poder interpretar o texto de duas formas, ou que a firma 
não pretende pagar os juros ou que reconhece o valor sem juros mas, em ambos os casos, a 
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deliberação de Câmara salvaguarda esta situação pois refere: “Que seja reconhecida a dívida 
de 64.350,00 euros à data de hoje (…)”. Se a intenção da firma, os Catembeiros for assumir 
apenas o valor de 57.200,00€, na próxima sessão apresentará a anulação desta deliberação e 
lançará nova hasta pública.------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A relação de bens irá ser feita, tendo a Câmara tomado as devidas precauções (mudança de 
todas as fechaduras) para que não haja o risco de desaparecer equipamento. ------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que, depois de consultar o processo no GAP – 
Gabinete de Apoio ao Presidente, constatou terem havido seis concorrentes, por isso considera 
haverem mais pessoas interessadas em assumir a gestão do Restaurante. ---------------------------- 
--- Verifica que houve total relaxe da Câmara no tratamento desta situação, adiando uma 
situação que carecia de uma tomada de posição firme e rápida, para não chegar a este ponto.--- 
--- Reafirma ter havido um claro favorecimento da Câmara, pois o Restaurante teve todo o 
tempo a funcionar sem pagar rendas, água e electricidade.------------------------------------------------- 
--- Questionou o porquê da demora da ligação do contador de água ao Restaurante, pois esteve 
quase um ano a consumir água sem pagar.--------------------------------------------------------------------- 
--- Repetiu a afirmação do Sr. Presidente de que não há dúvidas sobre matéria do consumo de 
água e luz no bar da Biblioteca, paga a Câmara. -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente reconheceu que não se pode levar as coisas à letra, pois o bar da Biblioteca 
teria que ter contadores de água e luz próprios. O bar é totalmente deficitário, funciona como um 
pequeno apoio à Biblioteca. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A dívida de água, foi baseada na estimativa de consumo depois de ligado o contador, por 
todos os meses em que o Restaurante esteve em funcionamento. A demora ficou a dever-se ao 
atraso do concessionário em pedir a colocação do contador de água.------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos acrescentou que, a concessão começou em Outubro de 
2004, a colocação do contador foi pedida em Setembro de 2005 e desde essa altura não houve 
oportunidade de fazer a média e receber o que estava em dívida. ---------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que a dívida de água será inserida no apuramento das contas. ---         
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 51 / P / 2007 aprovada por maioria, com três 
votos a favor e três votos contra (o Sr. Presidente exerceu voto de qualidade).------------------------ 
--- Os Srs. Vereadores do PSD apresentaram a Declaração de Voto que a seguir se transcreve: - 
--- Declaração de Voto ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Os Vereadores do PSD declaram votar contra a Proposta 51/P/2007, referente à concessão 
do Restaurante/ Bar do Páteo Valverde e do Bar da Biblioteca Municipal, porque: -------------------- 
--- 1. Perante a situação a que se chegou, entendemos que se devia proceder à resolução do 
contrato e ao lançamento de novo concurso. ------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A razão anterior é ainda reforçada porque se pretende desde já fazer uma prorrogação do 
contrato por mais cinco anos, sem sequer existir uma avaliação real das capacidades do novo 
adjudicatário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3. Não é prestada uma garantia, nomeadamente bancária, sobre o montante total das rendas 
em dívida e respectivos juros.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Não estão calculados eventuais montantes em dívida por fornecimento de água, nem 
previsto o seu pagamento.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5. Discordamos frontalmente que a Câmara aceite equipamento, que nem sequer é 
discriminado, como forma de pagamento parcial da dívida da adjudicatária.---------------------------- 
--- 6. Entendemos como inadmissível que, a ser aceite equipamento, ele seja avaliado por uma 
Comissão maioritariamente constituída pelos adjudicatários actual e futuro. Só uma entidade 
externa, por exemplo um revisor oficial de contas, poderia fornecer uma avaliação credível. 
Ainda assim, deveria também ser colocado um texto à parte, a pagar por esta via. ------------------- 
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--- 7. Por outro lado, nos documentos disponibilizados não encontramos nenhum acordo da firma 
que agora se propõe a assumir a concessão sobre o pagamento do montante total em dívida 
(rendas e juros).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Cedência de Viatura à Junta de Freguesia de Azambuja – Proposta Nº 13 / 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:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Foi roubada do parque de estacionamento da Junta de Freguesia de Azambuja uma viatura 
de carga daquela autarquia, conforme certidão de denúncia que se junta à presente proposta; --- 
--- A viatura roubada dava apoio aos serviços de jardinagem, higiene e limpeza da Vila, levados 
a cabo pela Junta de Freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- A necessidade da Junta assegurar a prestação de serviços à Freguesia, aos quais estava 
afecta a referida viatura;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O pedido de apoio dirigido pelo Presidente da Junta de Freguesia de Azambuja ao Presidente 
da Câmara, conforme ofício anexo;-------------------------------------------------------------------------------- 
--- A existência no património do Município de uma viatura apta a desempenhar a função a que 
estava afecta a viatura furtada. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara delibere aprovar a celebração do Protocolo de Colaboração entre o Município 
e a Freguesia de Azambuja, para a cedência de uma viatura, que junto se anexa.”------------------- 
--- Minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Azambuja e Junta de 
Freguesia de Azambuja--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “O Município de Azambuja, adiante designado por Município, representado no acto pelo 
Presidente da Câmara, Joaquim António Ramos, e ----------------------------------------------------------- 
--- A Freguesia de Azambuja, adiante designada por Junta, aqui representada pelo Presidente 
da Junta, Sr. António Amaral, --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O furto de uma viatura de carga da Junta de Freguesia de Azambuja; ------------------------------- 
--- A morosidade que necessariamente implica a reposição de uma viatura pela Junta; ------------- 
--- A necessidade da Junta continuar a assegurar a prestação de serviços à Freguesia, aos 
quais estava afecta a referida viatura; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- A existência no património do Município de uma viatura disponível e apta a desempenhar a 
função a que estava afecta a viatura furtada, ------------------------------------------------------------------- 
--- acordam celebrar o presente Protocolo, que se rege pelos seguintes termos: ---------------------- 
--- 1. O Município cede à Freguesia o uso da viatura Pick-up 4X4, com matrícula 42-03-UZ, pelo 
período estritamente necessário à aquisição, pela Junta de uma viatura própria.---------------------- 
--- 2. A Junta obriga-se a afectar o veículo à manutenção dos espaços verdes da freguesia de 
Azambuja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. A Junta obriga-se a fazer uma utilização cuidada e diligente da viatura, comprometendo-se 
a utilizá-la apenas por intermédio dos seus funcionários ou agentes, não cedendo o uso a 
terceiros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. A Junta responsabiliza-se por quaisquer danos ocorridos na viatura ou causados pela sua 
utilização no património de terceiros, durante o período de vigência do presente protocolo. -------- 
--- 5. O Município garante o pagamento dos prémios de seguro e das despesas relacionadas 
com a inspecção periódica do veículo.”--------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que a presente proposta visa a cedência 
temporária de uma viatura à Junta de Freguesia de Azambuja, através de protocolo, uma vez 
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que a viatura pertencente à Junta foi furtada e a Câmara dispõe de uma viatura própria para o 
efeito pretendido (jardinagem, higiene e limpeza). -------------------------------------------------------------   
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 13 / V-JMP / 2007 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3  – Atribuição de Apoios Financeiros--------------------------------------------------------------- 
 – Livro sobre a Obra Social do Pároco António de Barros Cardoso – Proposta Nº 

46 / P / 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, é da competência da Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar no apoio 
a actividades de interesse municipal de natureza social e cultural, entre outras, – al. b) do nº 4 do 
artigo 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro.---------------  
--- Considerando o serviço excepcional prestado pelo Pároco António de Barros Cardoso à 
Comunidade através do Centro de Dia, Lar de 3ª Idade, Jardim Infantil e Casa Mãe “O Pombal”.- 
--- Considerando a proposta da Visão Cultural, que junto se anexa. -------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um patrocínio à Visão Cultural, no valor de 2.250,00 (dois mil duzentos e 
cinquenta euros), para a edição de um Livro sobre a Obra Social do Pároco António de Barros 
Cardoso.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa, no âmbito das comemorações do 
40º aniversário da acção pastoral do Pároco António Cardoso ao serviço das comunidades de 
Aveiras de Cima, Aveiras de Baixo e Vale do Paraíso, a atribuição de um patrocínio no valor de 
2.250,00€ para a edição de um livro que espelha toda a sua obra social. -------------------------------  
--- O Sr. Vereador António Nobre acrescentou que pela dedicação, nestes quarenta anos, do 
Pároco António Cardoso e pela forma como marcou o modo de vida destas freguesias, 
principalmente de Aveiras de Cima, esta proposta merece toda a sua concordância. ---------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu concordar com tudo o que foi dito sobre a obra do 
Pároco António Cardoso, o seu trabalho em Aveiras de Cima é meritório que r do ponto de vista 
social, quer empresarial. Concorda que seja documentado em livro toda a sua obra. ---------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 46 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha – Proposta Nº 47 / P / 2007 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que é da competência da Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio 
a actividades de interesse municipal de natureza social e cultural, entre outras – cfr. al. b) do nº 
4 do artigo 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -------- 
--- Considerando o trabalho meritório que a União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha 
tem desenvolvido no âmbito do exercício da prática desportiva constituindo-se como um 
importante veículo de fomento do desporto junto das camadas mais jovens da freguesia e 
consequentemente do nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição a título extraordinário de apoio financeiro no valor de 5.000,00 (cinco mil euros) 
destinado a participar nas inscrições de atletas nas diversas modalidades desportivas, que a 
colectividade pratica.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito à atribuição de um 
subsídio, à UDR de Vila Nova da Rainha, no valor de 5.000,00€, destinados a comparticipar nas 
inscrições de atletas no futebol federado.------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre fez referência ao facto de outros apoios solicitados (por 
exemplo, a cobertura do telhado) ainda não terem sido justificados à Câmara. Nesta proposta 
não há qualquer referência ao número de atletas a inscrever e que tipo de despesas serão 
realizadas que justifiquem o montante do apoio. No seu entender a presente proposta não está 
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devidamente justificada, podendo a Câmara incorrer num apoio para o qual não se encontre 
justificativo cabal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos disse ter acompanhado de perto este processo em anos 
anteriores, informando que, eram bastantes os atletas a inscrever, nos mais diversos escalões. 
Concorda com o facto de que a proposta deveria ser melhor fundamentada.---------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu ter informação verbal do Sr. Presidente da Direcção da 
Associação, que o número de atletas a inscrever são: seniores 24, femininos 16 e iniciados 60, 
sendo o valor total das inscrições de 10.520,00€.--------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 47 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – CCD – Centro Cultura e Desporto do Pessoal da C.M.A. – Proposta Nº 48 / P / 

2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que é competência da Câmara “deliberar sobre a concessão de apoio 
financeiro, ou outro a instituições legalmente constituídas pelos funcionários do Município, tendo 
por objecto o desenvolvimento de actividades culturais, recreativas e desportivas”, bem como, 
“deliberar sobre a atribuição de subsídios a instituições legalmente existentes, criadas ou 
participadas pelo município ou criadas pelos seus funcionários, visando a concessão de 
benefícios sociais aos mesmos e respectivos familiares” (cfr. al. o) do nº 1 do art. 64º da LAL); --- 
--- Considerando o pedido realizado pelo CCD – Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da 
Câmara Municipal de Azambuja, que junto se anexa;--------------------------------------------------------- 
--- Considerando que se encontra esclarecida a dúvida existente sobre a aplicabilidade às 
autarquias locais do art. 156º da Lei nº 53-A/2006 (LOE), de 29 de Dezembro, conforme 
informação em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando, por último, o carácter meritório da existência e a actividades desenvolvida pelo 
CCD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que, nos termos das alíneas o) e p) do nº 1 do art. 64º da LAL, a Câmara Municipal de 
Azambuja aprove a concessão de um apoio no montante de 40.000,00€ (quarenta mil euros) ao 
CCD – Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja.” -------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a atribuição de um apoio financeiro 
no valor de 40.000,00€ ao CCD – Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de 
Azambuja. Houve dúvidas relativamente à interpretação da Lei do Orçamento do Estado sobre a 
atribuição do subsídio, daí estarem anexos à proposta dois pareceres, da CCDRLVT e do 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. Este subsídio tem o mesmo valor, 
há vários anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, a atribuição de subsídios camarários a entidades 
resultantes da auto organização dos seus trabalhadores, tem sido polémica ao nível do Tribunal 
de Contas que critica estes apoios por não serem competência da Câmara, o que no seu 
entender é discriminatório. A presente proposta não informa a orgânica do CCD, uma vez que o 
parecer diz respeito a benefícios sociais aos funcionários, assim sendo considera o parecer 
desenquadrado da restante proposta. Em termos jurídicos é difícil fundamentar esta concessão 
de apoio, entendendo que se deverá arranjar outra solução pois a proposta pode não ser 
validada aquando da autenticação das contas mas também não concorda com a discriminação a 
este tipo de associações. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que o CCD é uma estrutura autónoma à Câmara com 
personalidade jurídica constituída. Entre outras funções, apoia os trabalhadores em áreas como 
a educação e a saúde e desenvolve actividades recreativas e culturais.--------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que o PSD irá votar favoravelmente esta proposta 
apesar que existirem algumas interrogações. Questionou ainda quem paga os custos com a 
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água, luz e com a funcionária afecta ao bar, uma vez que considera estranho que o bar dê 
prejuízo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente reconheceu ser um pouco estranho e sugeriu acrescentar na proposta uma 
recomendação da Câmara para que o CCD equilibre as contas de exploração do bar. --------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 48 / P / 2007 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
 – Associação dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre------------------------------------  
 – Proposta Nº 17 / V-JMP / 2007 -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O pedido solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre 
nos termos do ofício em anexo; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que as referidas instalações já têm cerca de 10 anos de construção e que até à presente 
data nunca foram alvo de qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara aprove a atribuição de uma quantia de 9.460,00 euros acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor ou seja, 11.446,60€ à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alcoentre para a remodelação e manutenção da cobertura do quartel de Bombeiros de 
Alcoentre, conforme descrito no orçamento anexo.”----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta diz respeito à atribuição de um apoio no 
valor de 11.446,60€ aos Bombeiros Voluntários de Alcoentre para remodelação e manutenção 
da cobertura do quartel. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Na última reunião foram suscitadas questões relativamente à atribuição de subsídios, em que 
a Câmara informou que estava a proceder à análise do orçamento e dos pedidos de apoio 
solicitados para estabelecer prioridades. Estes dois pedidos de apoio foram considerados 
prioritários.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, pela urgência da intervenção é inaceitável que os 
Bombeiros aguardem um ano pela atribuição do subsídio. -------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 

– Proposta Nº 19 / V-JMP / 2007 -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O pedido apresentado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre 
que junto se anexa à presente proposta;------------------------------------------------------------------------- 
--- O interesse e a utilidade dos equipamentos de protecção adquiridos para o desenvolvimento 
da actividade da Associação; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que compete à Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos 
legalmente existentes, que visem a prossecução de obras ou eventos de interesse municipal. ---- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Atribuir uma verba no montante de 3.725,34 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoentre para a aquisição dos equipamentos adquiridos por esta entidade.”------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas referiu que esta proposta é idêntica à anterior mas diz 
respeito à aquisição de equipamento no montante de 3.725,34€.------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse ser de bom grado que, em época de incêndios sejam 
atribuídos apoios mas, das necessidades apontadas pelos bombeiros aquando do seu 
aniversários, há necessidade de manutenção de viaturas, que ainda não foi contemplado pela 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que os pedidos a aguardar disponibilidade 
financeira da Câmara são duas ambulâncias, uma para os Bombeiros Voluntários de Alcoentre e 
outra para a Cruz Vermelha de Aveiras de Cima. A cooperação entre as associações desta 
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natureza é fundamental para colmatar este tipo de necessidades, pois a Câmara não tem 
estrutura financeira para atribuir um carro de combate a incêndios aos Bombeiros Voluntários de 
Alcoentre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.-----  
 – Corpo Nacional de Escutas – Aveiras de Cima – Proposta Nº 18 / V-JMP / 2007 - 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O pedido solicitado pelo Corpo nacional de Escutas – Agrupamento 524 de Aveiras de Cima 
que junto se anexa;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Protocolo celebrado entre o Município de Azambuja e o referido Agrupamento em 22 de 
Setembro que se junta, designadamente a cláusula segunda.---------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara aprove a atribuição de uma verba no valor de 1.542,75€ c/ IVA incluído, para 
aquisição de um motor para uma embarcação daquele Agrupamento.” ---------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu que esta proposta também aguardava verba 
e diz respeito à atribuição de apoio no valor de 1.542,75€ ao Grupo de Escuteiros de Aveiras de 
Cima.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 18 / V-JMP / 2007 aprovada por unanimidade.----- 
 – Aveiras de Cima Sport Clube – Proposta Nº 49 / P / 2007 -------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Aveiras de Cima Sport Clube mantém uma escola de formação na área do futebol que 
é frequentada por mais de uma centena de crianças e jovens; --------------------------------------------- 
--- Que o Clube tem custos com a inscrição de atletas que são incomportáveis com as suas 
capacidades financeiras e levaram a que o Município participasse com 5.000 euros a título de 
comparticipação das despesas na época de 2006/ 2007;---------------------------------------------------- 
--- Que o Aveiras de Cima Sport Clube efectuou pedido equivalente relativo à época 2007/ 2008;  
--- Que é função do Município promover a prática desportiva, nomeadamente na sua vertente 
formativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um apoio financeiro de 5.000€ (cinco mil euros) ao Aveiras de Cima Sport 
Clube a título de comparticipação nas despesas de inscrição dos atletas na época 2007/ 2008, 
nos termos dos seus Ofícios 17/07 de 17 de Maio e 45/07 de 21 de Julho.” ---------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta é um pedido recorrente do Aveiras de Cima 
Sport Clube, desta vez diz respeito à época 2007/ 2008 e à inscrição de 112 atletas.----------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 49 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Hospital Reynaldo dos Santos – Proposta Nº 50 / P / 2007 ------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Administração do Hospital de Reynaldo dos Santos fez um apelo no sentido de os 
Municípios abrangidos pela sua área de influência comparticiparem na aquisição de uma 
incubadora cuja necessidade é justificada pelas razões apresentadas na referida carta. ------------ 
--- Que o movimento assistencial na referida Unidade apresenta, no último triénio, um aumento 
de 20,9% de doentes saídos; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A solicitação de apoio do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital de 
Reynaldo dos Santos, no sentido de ser adquirida uma Incubadora a atribuir à Unidade de 
Neonatologia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A disponibilidade dos Municípios da área de influência do Hospital de Reynaldo dos Santos – 
Alenquer, Benavente, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira – em contribuir com igual 
importância para a referida aquisição. ---------------------------------------------------------------------------- 
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que o Executivo Municipal delibere atribuir um subsídio de 2.000,00€ (dois mil euros), ao 
Hospital de Reynaldo dos Santos, destinados à aquisição de uma Incubadora para a Unidade de 
Neonatologia.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta vem na sequência de um apelo do Sr. 
Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Reynaldo dos Santos, aos cinco 
municípios da sua área de influência, dada a necessidade urgente de aquisição de uma 
incubadora para a Unidade de Neonatologia. ------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu ter enorme dificuldade em votar favoravelmente 
esta proposta pois é o Sr. Ministro Correia de Campos que tem por obrigação a atribuição deste 
tipo de equipamento, ainda mais quando desactivou imensas maternidades. A Câmara está a 
substituir o poder central na dinamização do desporto (quando apoia no pagamento das 
inscrições, que deviam ser gratuitas de forma a promover a sua prática) e agora, também na 
saúde, a apoiar no pagamento de equipamento. --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que pela vida útil deste equipamento (desde 1977), já passaram 
muitos Ministros da Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse que esta é uma solução de recurso que visa resolver um 
problema concreto, não o repugna que os municípios façam uma oferta destas a uma Unidade 
de Saúde da sua influência mas não pode deixar de salientar, que numa época em que as 
políticas do Ministério da Saúde têm merecido uma justa indignação/ contestação da população 
de alguns concelhos do país, seja uma Unidade Central (depois do fecho das urgências 
nocturnas do Centro de Saúde de Azambuja) que tenha que optar por esta situação. --------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 50 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4 – Correcção das Propostas nº 14/P/2007 e nº 41/P/2007 – Proposta Nº 52 / P / 2007  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando as Propostas nº 14/P/2007 e 41/P/2007, nas quais a Câmara Municipal de 
Azambuja aprovou a realização de contratos adicionais com a Firma Costa & Leandro, Lda., 
respeitantes à empreitada “Construção do Jardim Urbano, em Azambuja”; ----------------------------- 
--- Considerando que aquando da organização do processo para envio ao Tribunal de Contas, 
constatou-se que o adjudicatário era, não a Firma Costa & Leandro, Lda. mas o consórcio 
formado por este a pela Firma Mendes – Transportes e Construções, S.A. ----------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que as adicionais constantes das Propostas nº 14/P/2007 e 41/P/2007 sejam adjudicadas a 
“Costa & Leandro e Mendes, Transportes e Construções em Consórcio”, conforme contrato em 
anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta é uma correcção a um erro administrativo, 
pois as propostas deveriam ter sido aprovadas em nome de Costa & Leandro e Mendes, 
Transporte e Construções em Consórcio.------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 52 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 5 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Informação N.º 8 / P / 07 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Assunto: Modificação ao orçamento -------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando o teor da Proposta n.º 5-A / P / 2005 que delega no Presidente da Câmara 
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, informo a Câmara sobre a 
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 12 de Julho, que se anexam:---- 
--- 3ª Alteração ao Orçamento da Receita ----------------------------------------------------------------------- 
--- 8ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 8ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------------- 
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--- 7ª Alteração ao Plano de Actividades.”------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. C.M.A. – DEJTL -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relatório ASE ano lectivo 2007/08 Município de Azambuja---------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.3. Espalha Ideias – Actividades de Tempos Livres ------------------------------------------------------ 
--- Relatório Final------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 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 dezanove 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. ------------------------------------------------------------------------------ 


