
MOÇÃO

O Sr. Presidente apresentou a Moção que a seguir se transcreve:
--- “A Casa do Povo de Aveiras de Cima informou formalmente a Câmara de que o seu Grupo
de Teatro obteve o 1º lugar nos dois Concursos de Teatro organizados pelo INATEL a nível
nacional.
--- A C.M.A. felicita o Grupo de Teatro da C.P.A.V, que deu, assim, mais uma prova das grandes
tradições teatrais em Aveiras de Cima, e saúda todos os que contribuíram para esse êxito.”
Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por unanimidade.

ORDEM DO DIA

1. PROPOSTAS
1.1. Proposta Nº 20 / V.P. / 2005
O Sr. Vice-presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que o trabalho em parceria das entidades públicas e privadas a nível concelhio e
o planeamento integrado são estratégias de combate à pobreza e à exclusão social;
Considerando que a Resolução de Conselho de Ministros 197/97, de 18 de Novembro que cria
o  Programa  Rede  Social  constitui  um  importante  suporte  legislativo  para  o  reforço  das
dinâmicas de inclusão;
Considerando  que  a  referida  Resolução  do  Conselho  de  Ministros  prevê  a  constituição  do
Conselho Local de Acção Social;
--- Tenho a honra de propor:
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja aprove a actual composição do Conselho de Acção
Social de Azambuja (CLASAZ).”
--- Constituição do CLASAZ
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Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / V.P. / 2005 aprovada por unanimidade.-----------

1.2. Proposta Nº 69 / P / 2005 
O  Sr.  Presidente  apresentou  a  Proposta e  o Contrato  de  Empréstimo  que  a  seguir  se
transcrevem:
--- Proposta
--- “Considerando a Proposta nº 62/P/2005, aprovada pelo Executivo Municipal em 16 de Junho
de 2005, relativa à contratação de financiamento para projectos municipais candidatos ao III
QCA, nomeadamente a Candidatura “Reordenamento Urbano da Rua Pedro Alves Jaleco – Vila
Nova de S. Pedro”.
--- Proponho a aprovação do contrato de abertura de crédito em anexo.”
--- Contrato de Empréstimo 
--- “Entre o Município de Azambuja, adiante designado por Município, pessoa colectiva de base
territorial nº 506 821 480, e
--- a Caixa Geral de Depósitos,  S.A., adiante designada por Caixa, sociedade anónima, com
sede em Lisboa na Avª. João XXI, 63, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob nº 2900/930902, pessoa colectiva nº 500 960 046, com o capital social de 2 950 000
000 Euros,
--- é celebrado o presente contrato, com a referência 9015/001848/987/0019, o qual se regerá
pelas seguintes:
--- Cláusulas Contratuais
--- 1. Natureza do Empréstimo – Abertura de crédito.
--- 2. Montante Global do Empréstimo – Até € 136.937,63 (Centro e trinta e seis mil, novecentos
e trinta e sete euros e sessenta e três cêntimos), uma parte do qual poderá ser co-financiado
com fundos directamente mutuados pelo BEI à Caixa, sem quaisquer reflexos, no entanto, nas
condições financeiras ou outras desta operação para o Município.
---  3.  Finalidade  –  Financiamento  de  investimentos  objecto  de  candidatura  ao  Programa
Operacional da Região de Lisboa e vale do Tejo, Eixo 1 – Medida 1.2 – Valorização Ambiental e
Patrimonial:



--- Reordenamento Urbano da Rua Pedro Alves Jaleco – Vila Nova de S. Pedro.
--- 4. Prazo Global – 20 anos, a contar da data do contrato.
--- 5. Período de Utilização e Diferimento – Os primeiros 24 meses do prazo.
--- 6. Utilização:
---  6.1.  A libertação de verbas do empréstimo,  será  feita,  por  parcelas e processar-se-á de
acordo com as despesas de investimento realizadas e as necessidades de financiamento do(s)
projecto(s).
--- 6.2. A prova da aplicação das verbas utilizadas poderá ser feita por iniciativa do Município ou
a pedido da Caixa, nos 60 dias subsequentes.
--- 7. Forma de Utilização – As libertações de fundos serão efectuadas mediante pedido escrito
da  Câmara  Municipal  para  cada  parcela,  dirigido  à  DBI  –  Direcção  de  Banca  Institucional
(Avenida João XXI, 63 – 4º Piso 1000-300 Lisboa). As respectivas verbas serão creditadas na
conta  de  Depósitos  à  Ordem  n.º  0129/000202/530,  constituída  em nome  do  Município  na
Agência da Caixa em Azambuja.
--- 8. Taxa de Juro – O empréstimo vence juros a uma taxa nominal variável correspondente à
média da “Euribor a 6 meses (base 360 dias)”, em vigor nos últimos três dias úteis anteriores ao
início de cada período de referência, acrescida de um “spread” de 0,123%, sendo no primeiro
período de contagem de juros de 2,23866%, a que corresponde a Taxa Anual Efectiva (TAE) de
2,25118%, calculada nos termos do D.L. nº 220/94, de 23/08.
--- 9. Pagamento de Juros e Reembolso do Capital
--- 9.1. No período de utilização e diferimento, os juros, calculados dia a dia sobre o capital em
dívida, serão pagos em 4 prestações semestrais, ocorrendo a primeira seis meses após a data
do contrato.
---  9.2.  Após  período  de  utilização  e  diferimento,  o  capital  e  os  juros  serão  pagos  em 36
prestações semestrais, postecipadas e sucessivas, ocorrendo a primeira 30 meses após a data
do contrato.
--- 10. Reembolso Antecipado – Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte do
capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então em
curso.
--- 11. Forma dos Pagamentos – Todos os pagamentos que forem devidos pelo Município nos
termos do presente contrato serão efectuados por débito na conta referida na cláusula 7. que
aquele se obriga a provisionar  antecipadamente com os fundos suficientes,  ficando a Caixa
autorizada a proceder aos movimentos necessários na data do vencimento.
---  12.  Mora  –  Em caso  de  mora,  a  Caixa  poderá  cobrar  sobre  o  capital  exigível  e  juros
correspondentes aos períodos mínimos legalmente previstos juros calculados à taxa de juro
contratual,  que em cada dia em que se verificar a mora estiver em vigor, acrescida de uma
sobretaxa até 4% ao ano.
--- 13. Capitalização de Juros – A Caixa terá a faculdade de, a todo o tempo, capitalizar juros
remuneratórios  correspondentes  a  um período  não  inferior  a  três meses e  juros moratórios
correspondentes a um período não inferior a um ano, adicionando tais juros ao capital em dívida
e passando aqueles a seguir todo o regime deste.
--- 14. Garantia
--- 14.1. Para garantia do capital, juros e demais encargos do empréstimo, o Município consigna
à Caixa as receitas municipais conforme previsto no nº 7 do artº 24º da Lei das Finanças Locais
(Lei 42/98, de 06/08).



--- 14.2. Das receitas consignadas, a Caixa fica autorizada a receber, directamente do Estado,
as verbas correspondentes aos Fundos Municipais, até ao limite das importâncias vencidas e
não pagas, conforme decorre do art.º 8º da Lei 42/98.
--- 15. Refinanciamento – O Município aceitará colaborar com a Caixa, no caso de esta lhe vir a
solicitar a transformação do presente financiamento em empréstimo obrigacionista, mantendo-
se as condições financeiras e prazos e desde que dessa alteração não resultem quaisquer
encargos para o Município.
--- 16. Acompanhamento do Investimento – O produto do empréstimo deverá ser utilizado para
financiamento do(s) projecto(s) indicado(s) na cláusula 3. podendo a Caixa solicitar todos os
elementos  indispensáveis  à  prova  da  sua  aplicação,  devendo  evitar-se  situações  de  duplo
financiamento.
--- 17. Despesas – Ficam de conta da Empresa todas as despesas originadas pela celebração
do contrato e outras que venham a ter lugar na vigência do mesmo, nomeadamente eventuais
despesas judiciais.
---  18.  Incumprimento/Exigibilidade  Antecipada  –  A  Caixa  poderá  resolver  o  contrato  ou
considerar antecipadamente vencida toda a dívida e exigir o seu imediato pagamento, no caso
de incumprimento de qualquer obrigação assumida pelo Município.
--- 19. Eventual Integração em Linha de Crédito – Na eventualidade do projecto objecto deste
financiamento, se mostrar elegível para financiamento complementar bonificável, no âmbito das
Linhas  de  Crédito  criadas  pelo  DL  144/2000,  de  15/07  e  regulamentadas  por  protocolo
celebrado com as CCDR´s em 26/10/2000, poderá, a pedido desse Município, e uma vez obtida
a aprovação da CCDR, proceder-se ao financiamento do mesmo no quadro da referida Linha de
Crédito.  
--- 20.  Lei  Aplicável  e Foro – Ao presente  contrato e aos que o completarem ou alterarem,
aplicar-se-á  a  lei  portuguesa,  sendo  competente  para  dirimir  qualquer  pleito  emergente  do
mesmo, o foro da Comarca de Lisboa.
--- 21.  Formalidades – A produção de efeitos financeiros deste contrato  fica dependente da
obtenção  das  necessárias  deliberações  dos  Órgãos  Municipais  competentes  e  do  Visto  do
Tribunal de Contas.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 69 / P / 2005 e o Contrato de Empréstimo aprovados
por unanimidade.
1.3. Proposta Nº 70 / P / 2005
O  Sr.  Presidente  apresentou  a  Proposta e  o  Contrato  de  Empréstimo que  a  seguir  se
transcrevem:
--- Proposta
“Considerando a Proposta nº 63 /P/2005, aprovada pelo Executivo Municipal em 16 de Junho de
2005, relativa à contratação de financiamento para projectos municipais candidatos ao III QCA,
nomeadamente a Candidatura “Reabilitação Urbana da Zona Nascente de Azambuja e Jardim
da Arieira”.
--- Proponho a aprovação do contrato de abertura de crédito em anexo.”
--- Contrato de Empréstimo 
--- “Entre o Município de Azambuja, adiante designado por Município, pessoa colectiva de base
territorial nº 506 821 480, e
--- a Caixa Geral de Depósitos,  S.A., adiante designada por Caixa, sociedade anónima, com
sede em Lisboa na Avª. João XXI, 63, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob nº 2900/930902, pessoa colectiva nº 500 960 046, com o capital social de 2 950 000
000 Euros,



--- é celebrado o presente contrato, com a referência 9015/001847/187/0019, o qual se regerá
pelas seguintes:
--- Cláusulas Contratuais
--- 1. Natureza do Empréstimo – Abertura de crédito.
--- 2. Montante Global do Empréstimo – Até € 430.042,50 (quatrocentos e trinta mil, quarenta e
dois  euros  e  cinquenta  cêntimos),  uma parte  do qual  poderá  ser  co-financiado  com fundos
directamente mutuados pelo BEI à Caixa, sem quaisquer reflexos, no entanto, nas condições
financeiras ou outras desta operação para o Município.
---  3.  Finalidade  –  Financiamento  de  investimentos  municipais  ao  abrigo  do  QCA  III  –
Candidatura ao Programa Operacional Regional da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Eixo 2 –
Medida 2.1 – Qualificação das Cidades e Reabilitação Metropolitana – Componente Territorial –
Reabilitação Urbana da Zona Nascente de Azambuja e Jardim da Arieira:
--- Construção da Rotunda Nascente Envolvente e Faixa Paralela à EN 3 da Vila de Azambuja –
€ 354.086,30;
--- Construção de Jardim no Loteamento da Quinta da Arieira, em Azambuja – € 48.551,10;
--- Dezanove Contentores Subterrâneos para Recolha de RSU – € 27.405,10.
--- 4. Prazo Global – 20 anos, a contar da data do contrato.
--- 5. Período de Utilização e Diferimento – Os primeiros 24 meses do prazo.
--- 6. Utilização:
---  6.1.  A libertação de verbas do empréstimo,  será  feita,  por  parcelas e processar-se-á de
acordo com as despesas de investimento realizadas e as necessidades de financiamento do(s)
projecto(s).
--- 6.2. A prova da aplicação das verbas utilizadas poderá ser feita por iniciativa do Município ou
a pedido da Caixa, nos 60 dias subsequentes.
--- 7. Forma de Utilização – As libertações de fundos serão efectuadas mediante pedido escrito
da  Câmara  Municipal  para  cada  parcela,  dirigido  à  DBI  –  Direcção  de  Banca  Institucional
(Avenida João XXI, 63 – 4º Piso 1000-300 Lisboa). As respectivas verbas serão creditadas na
conta  de  Depósitos  à  Ordem  n.º  0129/000202/530,  constituída  em nome  do  Município  na
Agência da Caixa em Azambuja.
--- 8. Taxa de Juro – O empréstimo vence juros a uma taxa nominal variável correspondente à
média da “Euribor a 6 meses (base 360 dias)”, em vigor nos últimos três dias úteis anteriores ao
início de cada período de referência, acrescida de um “spread” de 0,123%, sendo no primeiro
período de contagem de juros de 2,23866%, a que corresponde a Taxa Anual Efectiva (TAE) de
2,25118%, calculada nos termos do D.L. nº 220/94, de 23/08.
--- 9. Pagamento de Juros e Reembolso do Capital
--- 9.1. No período de utilização e diferimento, os juros, calculados dia a dia sobre o capital em
dívida, serão pagos em 4 prestações semestrais, ocorrendo a primeira seis meses após a data
do contrato.
---  9.2.  Após  período  de  utilização  e  diferimento,  o  capital  e  os  juros  serão  pagos  em 36
prestações semestrais, postecipadas e sucessivas, ocorrendo a primeira 30 meses após a data
do contrato.
--- 10. Reembolso Antecipado – Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte do
capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então em
curso.
--- 11. Forma dos Pagamentos – Todos os pagamentos que forem devidos pelo Município nos
termos do presente contrato serão efectuados por débito na conta referida na cláusula 7. que



aquele se obriga a provisionar  antecipadamente com os fundos suficientes,  ficando a Caixa
autorizada a proceder aos movimentos necessários na data do vencimento.
---  12.  Mora  –  Em caso  de  mora,  a  Caixa  poderá  cobrar  sobre  o  capital  exigível  e  juros
correspondentes aos períodos mínimos legalmente previstos juros calculados à taxa de juro
contratual,  que em cada dia em que se verificar a mora estiver em vigor, acrescida de uma
sobretaxa até 4% ao ano.
--- 13. Capitalização de Juros – A Caixa terá a faculdade de, a todo o tempo, capitalizar juros
remuneratórios  correspondentes  a  um período  não  inferior  a  três meses e  juros moratórios
correspondentes a um período não inferior a um ano, adicionando tais juros ao capital em dívida
e passando aqueles a seguir todo o regime deste.
--- 14. Garantia
--- 14.1. Para garantia do capital, juros e demais encargos do empréstimo, o Município consigna
à Caixa as receitas municipais conforme previsto no nº 7 do artº 24º da Lei das Finanças Locais
(Lei 42/98, de 06/08).
--- 14.2. Das receitas consignadas, a Caixa fica autorizada a receber, directamente do Estado,
as verbas correspondentes aos Fundos Municipais, até ao limite das importâncias vencidas e
não pagas, conforme decorre do art.º 8º da Lei 42/98.
--- 15. Refinanciamento – O Município aceitará colaborar com a Caixa, no caso de esta lhe vir a
solicitar a transformação do presente financiamento em empréstimo obrigacionista, mantendo-
se as condições financeiras e prazos e desde que dessa alteração não resultem quaisquer
encargos para o Município.
--- 16. Acompanhamento do Investimento – O produto do empréstimo deverá ser utilizado para
financiamento do(s) projecto(s) indicado(s) na cláusula 3. podendo a Caixa solicitar todos os
elementos  indispensáveis  à  prova  da  sua  aplicação,  devendo  evitar-se  situações  de  duplo
financiamento.
--- 17. Despesas – Ficam de conta da Empresa todas as despesas originadas pela celebração
do contrato e outras que venham a ter lugar na vigência do mesmo, nomeadamente eventuais
despesas judiciais.
---  18.  Incumprimento/Exigibilidade  Antecipada  –  A  Caixa  poderá  resolver  o  contrato  ou
considerar antecipadamente vencida toda a dívida e exigir o seu imediato pagamento, no caso
de incumprimento de qualquer obrigação assumida pelo Município.
--- 19. Eventual Integração em Linha de Crédito – Na eventualidade do projecto objecto deste
financiamento, se mostrar elegível para financiamento complementar bonificável, no âmbito das
Linhas  de  Crédito  criadas  pelo  DL  144/2000,  de  15/07  e  regulamentadas  por  protocolo
celebrado com as CCDR´s em 26/10/2000, poderá, a pedido desse Município, e uma vez obtida
a aprovação da CCDR, proceder-se ao financiamento do mesmo no quadro da referida Linha de
Crédito.  
--- 20.  Lei  Aplicável  e Foro – Ao presente  contrato e aos que o completarem ou alterarem,
aplicar-se-á  a  lei  portuguesa,  sendo  competente  para  dirimir  qualquer  pleito  emergente  do
mesmo, o foro da Comarca de Lisboa.
--- 21.  Formalidades – A produção de efeitos financeiros deste contrato  fica dependente da
obtenção  das  necessárias  deliberações  dos  Órgãos  Municipais  competentes  e  do  Visto  do
Tribunal de Contas.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 70 / P / 2005 e o Contrato de Empréstimo aprovados
por unanimidade.

1.4.Proposta Nº 13 / V-J.M.P./ 2005 



O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando:
---  a homologação  da candidatura  ao Município  “As TIC no Pré-Escolar  de Azambuja”  pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior/Pos_Conhecimento (Programa Operacional
Sociedade) no âmbito da medida 4.3 “Promover a utilização da Internet de Banda Larga” do
Eixo “Massificar o acesso à Sociedade do Conhecimento”;
---  a  necessidade  de  abertura  de  uma conta  bancária  destinada  à  realização  de  todos  os
movimentos financeiros relativos à comparticipação do Programa;
--- que, de acordo com o n.º 2.9.10.1.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro (Plano
oficial  de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL),  a abertura de contas bancárias é
sujeita  a  prévia  deliberação  do  órgão  executivo,  devendo  as  mesmas  ser  tituladas  pela
autarquia  e  movimentadas  simultaneamente  pelo  tesoureiro  e  pelo  presidente  do  órgão
executivo ou por outro membro deste órgão em que ele delegue.
--- Proponho a abertura de uma conta bancária para o efeito na Caixa Geral de Depósitos.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / V-J.M.P. / 2005 aprovada por unanimidade.

1.5. Proposta nº 14 / VML / 2005 
O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Proposta de Protocolo que a seguir se
transcrevem:
--- Proposta
“Considerando que:
--- A Câmara Municipal de Azambuja tem vindo a desenvolver na área da Intervenção Sócio-
Cultural  uma  actividade  crescente  que  se  operacionaliza  frequentemente  na  promoção  de
espectáculos na diversas áreas artísticas;
--- A promoção desses espectáculos exige em matéria  de Direitos de autorização prévia do
respectivo Autor ou do Organismo que legalmente o representa (Artºs 9º, nº 2, 67º e 68º do
Código  aprovado  pelo  Dec.  Lei  63/85,  de  14  de  Março  alterado  pela  Lei  45/85,  de  17  de
Setembro).
--- A Sociedade Portuguesa de Autores é uma cooperativa dotada de personalidade jurídica nos
termos do art.º 1º do Dec. Lei nº 10860, de 22 de Junho 1925 e reconhecida pessoa colectiva
de utilidade pública por despacho do Sr. Primeiro Ministro, de 3 de Julho de 1984, sendo gerida
pelos próprios autores para a defesa dos seus direitos autorais.
--- Tenho a honra de propor:
--- A proposta de Protocolo entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Sociedade Portuguesa
de Autores afim de salvaguardar todas as condicionantes legais à promoção de espectáculos e
de Direitos de Autor.”
--- Proposta de Protocolo
--- “Entre a Sociedade Portuguesa de Autores, c.r.l., pessoa colectiva de utilidade pública, com
sede em Lisboa, na Av. Duque de Loulé, 31, representada pelo Presidente da sua Direcção, Sr.
Manuel Augusto Coentro de Pinho Freire, doravante designada pelas iniciais SPA;
--- E a Câmara Municipal de ________, pessoa colectiva nº _________, representada pelo seu
Presidente, Sr. _____________________, doravante designada por CM_,
--- É acordado o seguinte protocolo de natureza e âmbito culturais, com incidência em matéria
de direitos de autor:
--- 1. O objecto do presente protocolo é o estreitamento das relações culturais entre as duas
entidades subscritoras e a enunciação das bases de uma colaboração recíproca no âmbito da



intervenção cultural de ambas, bem como a regulação dos direitos de autor correspondentes à
utilização, pela CM_, de obras literárias e artísticas cujos autores são representados pela SPA.-
--- 2. A colaboração entre as duas entidades traduzir-se-á, nomeadamente, na disponibilização
à  CM_,  pela  SPA,  de  todos  os  elementos  e  informações  de  que  aquela  carecer  para  as
manifestações culturais que promove, seja qual for a respectiva modalidade, e pela participação
da SPA, quando solicitada, nessas manifestações.
---  3.  A  SPA  divulgará,  junto  dos  seus  membros,  o  programa  das  actividades  culturais
desenvolvidas pela CM_, quer nelas participe ou não.
--- 4. A CM_ dará conhecimento antecipado à SPA de todas as manifestações que promover e
em  que  sejam  utilizadas  obras  literárias  e  artísticas  de  autores  por  esta  representados,
utilização  essa  que  é  por  este  protocolo  genericamente  autorizada,  nos  termos  e  com  as
reservas seguintes:
--- a) No caso de execução, ao vivo ou através de gravações, de obras musicais, com ou sem
letra, em lugares públicos, de exibições de videogramas e filmes e da transmissão de emissões
de rádio e televisão, nesses lugares, quaisquer que sejam o seu conteúdo e o meio empregado,
e bem assim da reprodução gráfica de obras literárias e das artes plásticas, a SPA concederá à
CM_ uma redução de 20% (vinte por cento) sobre os preços constantes das respectivas tabelas;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- b) A CM_ entregará à SPA, com a pormenorização possível (títulos das obras e nomes dos
autores), a programação dos espectáculos musicais realizados ao vivo, e bem assim dos filmes
e videogramas exibidos;
--- c) No caso de representação de obras dramáticas, dramático-musicais e coreográficas, a
mesma depende de autorização prévia dos respectivos autores,  que deverá ser solicitada à
SPA com a antecedência  mínima de um mês,  diligenciando  esta  pela  sua obtenção  e pela
fixação de condições pecuniárias mais favoráveis que as habituais.
---  5.  A  CM_,  fará  constar  nas  suas  publicações,  Boletim  Municipal  e/ou  Agenda  Cultural,
referência ao contacto do representante da SPA para o respectivo concelho.
--- 6. A CM_ comunicará às entidades organizadoras de qualquer tipo de eventos de âmbito
cultural, Festas e/ou Arraiais Populares, por si patrocinados, a necessidade de assegurarem o
pagamento  dos  direitos  autorais  devidos  pela  realização  de  bailes,  concertos  e  variedades
integrados naquele. Estas comunicações poderão ser directas ou através de editais.
--- 7.  A CM_,  autoriza que o representante  da SPA, no caso de ser funcionário autárquico,
possa exercer as funções inerentes ao cargo, durante o seu horário e local de trabalho.
--- 8. De um modo geral, as duas entidades subscritoras comprometem-se a envidar em comum
todos  os  esforços  para  a  divulgação  das  obras  literárias  e  artísticas  nacionais  e  dos  seus
autores.”
Uma vez posta a votação foram a Proposta n.º 14 / VML / 2005 e a Proposta de Protocolo
aprovadas por unanimidade.

1.6. Proposta nº 71 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se transcrevem:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Proposta
“Considerando que é competência da Câmara Municipal  de Azambuja deliberar  e  apoiar  ou
comparticipar pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de
natureza Cultural, Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18
de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;



Considerando que, à Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de Protocolos
com entidades legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados –
cfr. art. 67º Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- Proponho:
--- A atribuição ao Grupo Desportivo de Azambuja de um apoio financeiro para as obras de
beneficiação das suas instalações, nos termos e condições do protocolo em anexo.”
--- Protocolo
---“ Entre,
--- a Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, com sede na Praça do
Município,  nº  19,  2050-315  Azambuja,  aqui  representada  pelo  Presidente  de  Câmara  Dr.
Joaquim António Sousa Neves Ramos, com poderes para o acto,
--- e
--- o Grupo Desportivo de Azambuja,  adiante designado por G.D.A.,  com sede no Bairro da
Ónia, zona 1 rua 3, 2050 Azambuja, aqui representada pelos seus directores Alexandre José
Gomes  Grazina,  Carlos  Alberto  Ferreira  Alves  e  Carlos  Manuel  da  Costa  Lourenço,  com
poderes para o acto,
--- Circunstâncias:
--- I. O G.D.A. é uma Instituição Centenária ao serviço do Desporto, em diversas vertentes, de
cujas fileiras saíram vários campeões, em diversas modalidades;
--- II. O G.D.A. tem uma intervenção notável ao nível do Desporto, tendo actualmente mais de
200 praticantes nas modalidades de Andebol, Ténis de Mesa, Karaté, Tae-Kwondo, Hip-Hop,
Tiro com arco, Badmington e Futsal;
--- III. O G.D.A. iniciou um processo de melhoria das suas instalações tendo em vista, nesta
fase,  a  construção  de  um  ginásio,  remodelação  de  instalações,  reforço  da  cobertura  e
construção de nova bancada, as quais são, parcialmente, objecto de projecto em apreciação na
Câmara;
---  IV.  O  processo  em  curso  insere-se  na  estratégia  municipal  de  dinamização  da  prática
desportivo, particularmente no que se refere à população mais jovem.
--- Cláusulas:
--- Primeira
--- (Objecto)
---  1.  A  Câmara  atribui  ao  G.D.A.  um apoio  financeiro  de  50.000  euros,  pagável  em  três
prestações anuais e sucessivas de 16.666,66 euros cada, com início em 2006 e termo em 2008;
--- Segunda
--- (Finalidade)
--- O G.D.A. compromete-se e obriga-se a afectar e aplicar integralmente o apoio financeiro às
obras que pretende executar identificada na Circunstância III;
---  Com a  aprovação  do  projecto  o  protocolo  poderá  ser  revisto,  mediante  deliberação  da
Câmara.
--- Terceira
--- (Obrigações)
---  O  G.D.A.  compromete-se  e  obriga-se  a  facultar  a  título  gratuito  e  quando  solicitado,  a
utilização  do  campo de  futebol  para  actividades  e  iniciativas  de  cariz  desportivo  e  cultural,
desenvolvidas ou patrocinadas pela Câmara.
--- O G.D.A.  compromete-se e obriga-se apresentar  todos os anos à Câmara o relatório  da
actividade desenvolvida no âmbito da promoção do desporto.



--- O G.D.A. compromete-se e obriga-se a respeitar todas as disposições legais aplicáveis na
realização  da  obra,  e  bem  assim,  aquelas  que  dizem  respeito  ao  fim  específico  a  que  o
equipamento/infra-estrutura se destina.
--- Quarta
--- (Incumprimento)
--- Caso o G.D.A. não realize as acções inerentes ao presente Protocolo, a Câmara terá direito
a  reaver,  por  qualquer  via,  a  quantia  disponibilizada  com  base  no  incumprimento  do
protocolado.”
Uma vez posta a votação foram a Proposta n.º 71 / P / 2005 e a Minuta de Protocolo aprovadas
por unanimidade.

1.7. Proposta nº 72 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se transcrevem:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Proposta
“Considerando que é competência da Câmara Municipal  de Azambuja deliberar  e  apoiar  ou
comparticipar pelos meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de
natureza Cultural, Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18
de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- Considerando que, à Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de Protocolos
com entidades legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados –
cfr. art. 67º Lei nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- Proponho:
---  A  atribuição  ao Aveiras  de Cima Sport  Clube  de um apoio  financeiro  para  as obras  de
beneficiação do campo de futebol, nos termos e condições do protocolo em anexo.”
--- Protocolo de Colaboração
---“ Entre,
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, com sede na Praça do
Município,  nº  19,  2050-315  Azambuja,  aqui  representada  pelo  Presidente  de  Câmara  Dr.
Joaquim António Sousa Neves Ramos, com poderes para o acto,
--- e
---  Aveiras  de  Cima  Sport  Clube,  adiante  designado  por  Clube,  e  aqui  representado  pelos
membros da Direcção os Senhores Luís Ferraz Varino, Pedro Miguel Ramos Vieira e António
Fernando Correia Santos, com poderes para o acto,
--- Circunstâncias:
--- I. O Aveiras de Cima Sport Clube é uma Associação com uma intervenção significativa ao
nível do desporto, nomeadamente, na vertente do futebol;
---  II.  Para  além  de  diversas  intervenções  da  sua  equipa  principal  de  futebol  ao  nível  de
campeonatos distritais, iniciou uma prática ao nível da escola de futebol, infantis e iniciados que
se insere na estratégia que tem vindo a ser desenvolvida pela Câmara: fomentar o desporto
como prática saudável,  incutindo nas camadas mais jovens a sua prática em detrimento do
carácter competitivo;
--- III.  Para dar sequência a esta estratégia,  no entanto,  necessita o Aveiras de Cima Sport
Clube de introduzir diversas melhorias no seu Campo e nas estruturas de apoio, por forma a
serem criadas condições mínimas para esta prática desportiva.
--- Cláusulas:
--- Primeira



--- (Objecto)
--- 1. A Câmara atribui ao Clube um apoio financeiro de 50.000 euros (cinquenta mil euros),
pagável em três prestações anuais e sucessivas de 16.666,66 euros cada, com início em 2006
e termo em 2008;
--- Segunda
--- (Finalidade)
--- O Clube compromete-se e obriga-se a afectar e aplicar integralmente o apoio financeiro às
obras de beneficiação do seu campo de futebol.
--- Terceira
--- (Obrigações)
---  O  Clube  compromete-se  e  obriga-se  a  facultar  a  título  gratuito  e  quando  solicitado,  a
utilização  do  campo de  futebol  para  actividades  e  iniciativas  de  cariz  desportivo  e  cultural,
desenvolvidas ou patrocinadas pela Câmara.
---  O Clube  compromete-se  e  obriga-se  apresentar  todos  os  anos  à  Câmara o  relatório  da
actividade desenvolvida no âmbito da promoção do desporto.
--- O Clube compromete-se e obriga-se a respeitar todas as disposições legais aplicáveis na
realização  da  obra,  e  bem  assim,  aquelas  que  dizem  respeito  ao  fim  específico  a  que  o
equipamento/infra-estrutura se destina.
--- Quarta
--- (Incumprimento)
--- Caso o Clube não realize as acções inerentes ao presente Protocolo, a Câmara terá direito a
reaver, por qualquer via, a quantia disponibilizada com base no incumprimento do protocolado.”
--- Posta a votação, foram a Proposta n.º 72 / P / 2005 e a Minuta de Protocolo aprovadas por
unanimidade.

1.8. Proposta nº 73 / P / 2005 
---  O  Sr.  Presidente  apresentou  a  Proposta  e  a Minuta  de  Protocolo  que  a  seguir  se
transcrevem:
--- Proposta
“Considerando que:
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural,
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- a Câmara Municipal  de Azambuja é permitida a celebração de Protocolos com entidades
legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º Lei nº
169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
---  o  trabalho  meritório  que  a  Banda  Filarmónica  do  Centro  Cultural  Azambujense  tem
desenvolvido no âmbito da divulgação musical, constituindo-se como um importante veículo de
divulgação da cultura do Concelho;
--- a referida Associação tem em desenvolvimento um projecto de ensino de música a jovens,
que requer um investimento significativo no sentido de serem criadas as condições para um
efectivo desempenho de tal objectivo.
--- Proponho:
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 15.422,40€, ao Centro Cultural Azambujense
para a compra de fardas para a Banda de Música, nos termos e condições do protocolo em
anexo.”



--- Protocolo de Colaboração
--- Celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e o Centro Cultural Azambujense
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e representada pelo seu
Presidente, senhor Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto, e o 
--- Centro Cultural Azambujense, adiante designado por Associação, e aqui representado pela
sua Presidente, D. Maria Virgínia Estorninho, 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. Dos contactos efectuados pela Câmara juntos das Colectividades para avaliar das suas
necessidades, e após análise dos pedidos apresentados por estas, foi deliberado conceder o
subsídio de carácter extraordinário, nos termos da Proposta n.º       , aprovada em            de
de 2005;
--- IV. O teor da Proposta n.º         ;
--- acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas:
--- Primeira
--- A Câmara disponibiliza a verba de 15.422,40€ (quinze mil quatrocentos e vinte e dois euros e
quarenta cêntimos) para ser aplicada na aquisição de fardas para a Banda de Música.
--- Segunda
--- A Associação compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada na aquisição
dos fardamentos para a referida Banda.
--- Terceira
--- Caso a Associação não aplique a verba indicada,  ao presente  Protocolo,  a Câmara terá
direito a reaver a quantia disponibilizada, com base no incumprimento do protocolado.”
Uma vez posta a votação foram a Proposta n.º 73 / P / 2005 e o Protocolo de Colaboração
aprovados por unanimidade.

1.9. Proposta n.º 74 / P / 2005 
---  O  Sr.  Presidente  apresentou  a  Proposta  e  a Minuta  de  Protocolo  que  a  seguir  se
transcrevem:
--- “Considerando que:
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural,
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- a Câmara Municipal  de Azambuja é permitida a celebração de Protocolos com entidades
legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º Lei nº
169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- Proponho:
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.500€, à Filarmónica Recreativa de Aveiras
de Cima para obras de beneficiação do telhado da sede, nos termos e condições do protocolo
em anexo.”
--- Protocolo de Colaboração
--- Celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Filarmónica Recreativa de Aveiras de
Cima



--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e representada pelo seu
Presidente, senhor Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto, e a 
---  Filarmónica  Recreativa  de  Aveiras  de  Cima,  adiante  designado  por  Associação,  e  aqui
representado pelo seu Presidente, Senhor António José Patrício Abreu, 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. Dos contactos efectuados pela Câmara juntos das Colectividades para avaliar das suas
necessidades, e após análise dos pedidos apresentados por estas, foi deliberado conceder o
subsídio de carácter extraordinário, nos termos da Proposta n.º       , aprovada em            de
de 2005;
--- IV. O teor da Proposta n.º         ;
--- acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas:
--- Primeira
--- A Câmara disponibiliza a verba de 2.500€ (dois mil e quinhentos euros) para ser aplicada na
reparação do telhado da Sede.
--- Segunda
--- A Associação compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada na realização
da obra.
--- Terceira
--- Caso a Associação não aplique a verba indicada,  ao presente  Protocolo,  a Câmara terá
direito a reaver a quantia disponibilizada, com base no incumprimento do protocolado.”
Uma vez posta a votação foram a Proposta n.º 74 / P / 2005 e o Protocolo de Colaboração
aprovados por unanimidade.

1.10. Proposta nº 75 / P / 2005 
O Sr. Vice-presidente ausentou-se da sala não tendo participado na apreciação da proposta por
fazer parte dos corpos dirigentes da Associação. 
---  O  Sr.  Presidente  apresentou  a  Proposta  e  a Minuta  de  Protocolo  que  a  seguir  se
transcrevem:
“Considerando que:
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural,
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- a Câmara Municipal  de Azambuja é permitida a celebração de Protocolos com entidades
legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º Lei nº
169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- o trabalho meritório que a Banda Filarmónica da Associação dos Bombeiros Voluntários de
Alcoentre  tem  desenvolvido  no  âmbito  da  divulgação  musical,  constituindo-se  como  um
importante veículo de divulgação da cultura do Concelho;
--- a referida Associação tem em desenvolvimento um projecto de ensino de música a jovens,
que requer um investimento significativo no sentido de serem criadas as condições para um
efectivo desempenho de tal objectivo.



--- Proponho:
--- A atribuição de um apoio financeiro, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Alcoentre, no valor de 7.833,17€, para compra de fardas para a Banda de Música, nos termos e
condições do protocolo em anexo.”
--- Protocolo de Colaboração
---  Celebrado  entre  a  Câmara  Municipal  de  Azambuja  e  a  Associação  dos  Bombeiros
Voluntários de Alcoentre
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e representada pelo seu
Presidente, senhor Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto, e a 
---  Associação  Humanitária  dos Bombeiros  Voluntários  de Alcoentre,  adiante  designado  por
Associação, e aqui representado pelo seu Presidente,  senhor Luís Manuel Abreu de Sousa,
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. Dos contactos efectuados pela Câmara juntos das Colectividades para avaliar das suas
necessidades, e após análise dos pedidos apresentados por estas, foi deliberado conceder o
subsídio de carácter extraordinário, nos termos da Proposta n.º       , aprovada em            de
de 2005;
--- IV. O teor da Proposta n.º         ;
--- acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas:
--- Primeira
--- A Câmara disponibiliza a verba de 7.833,17€ (sete mil oitocentos e trinta e três euros e
dezassete cêntimos) para ser aplicada na aquisição de fardas para a Banda de Música.
--- Segunda
--- A Associação compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada na aquisição
dos fardamentos para a referida Banda.
--- Terceira
--- Caso a Associação não aplique a verba indicada,  ao presente  Protocolo,  a Câmara terá
direito a reaver a quantia disponibilizada, com base no incumprimento do protocolado.”
Uma vez posta a votação foram a Proposta n.º 75 / P / 2005 e o Protocolo de Colaboração
aprovados por unanimidade.

1.11. Proposta nº 76 / P / 2005 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se transcrevem:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que:
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural,
Desportiva e Recreativa, – cfr. al) b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- a Câmara Municipal  de Azambuja é permitida a celebração de Protocolos com entidades
legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. art. 67º Lei nº
169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro;
--- Proponho:



---  A  atribuição  de  um  apoio  financeiro,  no  valor  de  29.524€,  à  Associação  Desportiva  e
Recreativa Alencalense para as obras de beneficiação da sede da Associação, nos termos e
condições do protocolo em anexo.”
--- Protocolo de Colaboração
--- Celebrado entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Associação Desportiva e Recreativa
Alencalense
--- A Câmara Municipal de Azambuja, adiante designada por Câmara, e representada pelo seu
Presidente, senhor Dr. Joaquim António Ramos, com poderes para o acto, e a 
--- Associação Desportiva e Recreativa Alencalense, adiante designado por Associação, e aqui
representado pelo seu Presidente, senhor Arlindo José Borges Rodrigues, 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. Dos contactos efectuados pela Câmara juntos das Colectividades para avaliar das suas
necessidades, e após análise dos pedidos apresentados por estas, foi deliberado conceder o
subsídio de carácter extraordinário, nos termos da Proposta n.º       , aprovada em            de
de 2005;
--- IV. O teor da Proposta n.º         ;
--- acordam em celebrar o presente Protocolo que se rege pelas seguintes Cláusulas:
--- Primeira
--- A Câmara disponibiliza a verba de 29.524€ (vinte e nove mil quinhentos e vinte e quatro
euros) para ser aplicada nas obras da Sede da Associação.
--- Segunda
--- A Associação compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada na realização
das obras.
--- Terceira
--- Caso a Associação não aplique a verba indicada,  ao presente  Protocolo,  a Câmara terá
direito a reaver a quantia disponibilizada, com base no incumprimento do protocolado.”
Uma vez posta a votação foram a Proposta n.º 76 / P / 2005 e o Protocolo de Colaboração
aprovados por unanimidade.

1.12. Proposta nº 21 / VP.LS / 2005 
O Sr.  Vice-presidente  apresentou  a  Proposta  e as Minutas  de Protocolo  que  a seguir  se
transcrevem:
--- Proposta
“Considerando que:
--- É atribuição das autarquias locais promover o bem-estar social das populações;
--- Nos termos da alínea a), do n.º 4, do art.º 64º da Lei das Autarquias Locais é da competência
da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes,
que promovam no Município fins de interesse público;
--- Propõe-se:
--- A atribuição dos subsídios em baixo mencionados, às IPSS´s do Concelho de Azambuja:
--- Centro Social e Paroquial de Azambuja ………………….. 16.450,00€
--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo ………….... 5.100,00€



--- Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima ………….. 15.025,00€
--- Centro Social e Paroquial de Alcoentre ……………….. 8.075,00€
--- Santa Casa da Misericórdia de Azambuja ……………. 13.000,00€
--- Casa do Pombal – A Mãe ………………………………. 2.900,00€
--- Cerci – Flor da Vida:
--- Renda do C.A.O. ………………………………………… 17.054,66€
--- Motorista …………………………………………………… 7.790,00€
--- Gasóleo ……………………………………………………. 3.000,00€
--- Total (distribuídos de acordo com os protocolos já anteriormente estabelecidos) 88.394,66€.”
--- Protocolo
--- “ENTRE,
--- A CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA,  adiante designada por CÂMARA, representada
neste acto pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,
--- e
--- O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AZAMBUJA, adiante designada por CENTRO, aqui
representada pelo seu Presidente, Cónego João de Sousa Canilho.
CONSIDERANDO QUE, 
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações.
---  II.  A  Câmara deliberou aprovar  em reunião de …..  de …..  de  2005  a proposta  n.º  …../
V.P.L.S./2005, que se anexa para os devidos efeitos.
--- Assim, é celebrado o presente PROTOCOLO que se rege pelos termos seguintes:
--- 1. A CÂMARA entrega ao CENTRO o montante de 16.450,00 Euros, a título de subsídio.
--- 2. O CENTRO compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada, à actividade
desenvolvida.
--- 3. O CENTRO compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado a utilização das
suas instalações para actividades e iniciativas de cariz social.”
--- Protocolo
--- ENTRE,
--- A CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA,  adiante designada por CÂMARA, representada
neste acto pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,
--- e
---  O  CENTRO  SOCIAL  E  PAROQUIAL  DE  AVEIRAS  DE  BAIXO,  adiante  designada  por
CENTRO, aqui representada pelo seu Presidente, Padre António José de Barros Cardoso.
 CONSIDERANDO QUE,
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações.
---  II.  A  Câmara deliberou aprovar  em reunião de …..  de …..  de  2005  a proposta  n.º  …../
V.P.L.S./2005, que se anexa para os devidos efeitos.
--- Assim, é celebrado o presente PROTOCOLO que se rege pelos termos seguintes:
--- 1. A CÂMARA entrega ao CENTRO o montante de 5.100,00 Euros, a título de subsídio.
--- 2. O CENTRO compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada, à actividade
desenvolvida.
--- 3. O CENTRO compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado a utilização das
suas instalações para actividades e iniciativas de cariz social.”
--- Protocolo
--- “ENTRE,
--- A CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA,  adiante designada por CÂMARA, representada
neste acto pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,



--- e
---  O  CENTRO  SOCIAL  E  PAROQUIAL  DE  AVEIRAS  DE  CIMA  adiante  designado  por
CENTRO, aqui representada pelo seu Presidente, Padre António José de Barros Cardoso.
CONSIDERANDO QUE, 
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações.
---  II.  A  Câmara deliberou aprovar  em reunião de …..  de …..  de  2005  a proposta  n.º  …../
V.P.L.S./2005, que se anexa para os devidos efeitos.
--- Assim, é celebrado o presente PROTOCOLO que se rege pelos termos seguintes:
--- 1. A CÂMARA entrega ao CENTRO o montante de 15.025,00 Euros, a título de subsídio.
--- 2. O CENTRO compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada, à actividade
desenvolvida.
--- 3. O CENTRO compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado a utilização das
suas instalações para actividades e iniciativas de cariz social.”
--- Protocolo
--- “ENTRE,
--- A CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA,  adiante designada por CÂMARA, representada
neste acto pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,
--- e
--- O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALCOENTRE, adiante  designado por CENTRO,
aqui representada pelo seu Presidente, Padre Paulo Jorge Ferregatão Neves Figueira.
CONSIDERANDO QUE, 
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações.
---  II.  A  Câmara deliberou aprovar  em reunião de …..  de …..  de  2005  a proposta  n.º  …../
V.P.L.S./2005, que se anexa para os devidos efeitos.
--- Assim, é celebrado o presente PROTOCOLO que se rege pelos termos seguintes:
--- 1. A CÂMARA entrega ao CENTRO o montante de 8.075,00 Euros, a título de subsídio.
--- 2. O CENTRO compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada, à actividade
desenvolvida.
--- 3. O CENTRO compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado a utilização das
suas instalações para actividades e iniciativas de cariz social.
--- Protocolo
--- “ENTRE,
--- A CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA,  adiante designada por CÂMARA, representada
neste acto pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,
--- e
--- A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZAMBUJA, adiante designada por INSTITUIÇÃO,
aqui representada pelo seu Provedor, Armando Moura Aparício.
CONSIDERANDO QUE, 
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações.
---  II.  A  Câmara deliberou aprovar  em reunião de …..  de …..  de  2005  a proposta  n.º  …../
V.P.L.S./2005, que se anexa para os devidos efeitos.
--- Assim, é celebrado o presente PROTOCOLO que se rege pelos termos seguintes:
--- 1. A CÂMARA entrega à INSTITUIÇÃO o montante de 13.000,00 Euros, a título de subsídio.-
---  2.  A  INSTITUIÇÃO compromete-se  a  afectar  na  totalidade  a  quantia  acima indicada,  à
actividade desenvolvida.
--- 3. A INSTITUIÇÃO compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado a utilização
das suas instalações para actividades e iniciativas de cariz social.”



--- Protocolo
--- “ENTRE,
--- A CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA,  adiante designada por CÂMARA, representada
neste acto pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,
--- e
--- A CASA MÃE, adiante designada por INSTITUIÇÃO, aqui representada pelo seu presidente,
Padre António José de Barros Cardoso.
CONSIDERANDO QUE, 
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações.
---  II.  A  Câmara deliberou aprovar  em reunião de …..  de …..  de  2005  a proposta  n.º  …../
V.P.L.S./2005, que se anexa para os devidos efeitos.
--- Assim, é celebrado o presente PROTOCOLO que se rege pelos termos seguintes:
--- 1. A CÂMARA entrega à INSTITUIÇÃO o montante de 2.900,00 Euros, a título de subsídio.
---  2.  A  INSTITUIÇÃO,  compromete-se a  afectar  na  totalidade  a  quantia  acima indicada,  à
actividade desenvolvida.
--- 3. No âmbito dessa colaboração a INSTITUIÇÃO, compromete-se atender e dar prioridade ás
propostas e situações de carácter social apresentadas pelo Gabinete de Saúde e Acção Social
da Autarquia.”
--- Protocolo
--- “ENTRE,
--- A CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA,  adiante designada por CÂMARA, representada
neste acto pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,
--- e
--- A CERCI – FLOR DA VIDA, adiante designada por INSTITUIÇÃO, aqui representada pelo
seu Presidente da Direcção, Carlos Alberto Afonso Neto.
CONSIDERANDO QUE, 
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações.
---  II.  A  Câmara deliberou aprovar  em reunião de …..  de …..  de  2005  a proposta  n.º  …../
V.P.L.S./2005, que se anexa para os devidos efeitos.
--- Assim, é celebrado o presente PROTOCOLO que se rege pelos termos seguintes:
--- 1. A CÂMARA entrega à INSTITUIÇÃO o montante de 17.054,66 Euros, a título de subsídio,
com a finalidade de apoiar no encargo económico com o aluguer das instalações do C.A.O., sito
no Edifício Areeira, nº 1, Bairro da Ónia, em Azambuja.
---  2.  A  INSTITUIÇÃO compromete-se a  afectar  na totalidade  a  quantia  acima indicada,  ao
pagamento do aluguer das instalações do C.A.O.
--- 3. A INSTITUIÇÃO compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado a utilização
das suas instalações para actividades e iniciativas de cariz social.”
--- Protocolo
--- “ENTRE,
--- A CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA,  adiante designada por CÂMARA, representada
neste acto pelo seu Presidente, Joaquim António Ramos,
--- e
--- A CERCI – FLOR DA VIDA, adiante designada por INSTITUIÇÃO, aqui representada pelo
seu Presidente da Direcção, Carlos Alberto Afonso Neto.
CONSIDERANDO QUE, 
--- I. É atribuição das Autarquias Locais promover o bem-estar social das populações.



---  II.  A  Câmara deliberou aprovar  em reunião de …..  de …..  de  2005  a proposta  n.º  …../
V.P.L.S./2005, que se anexa para os devidos efeitos.
--- Assim, é celebrado o presente PROTOCOLO que se rege pelos termos seguintes:
--- 1. A CÂMARA entrega à INSTITUIÇÃO o montante de 10.980 Euros, a título de subsídio,
com a  finalidade  de  apoiar  no  encargo  referente  à  remuneração  do  motorista  no  valor  de
7.790,00 euros e 3.000,00 euros referentes ao consumo de combustível.
--- 2. A INSTITUIÇÃO compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicadas.
--- 3. A INSTITUIÇÃO compromete-se a facultar a título gratuito e quando solicitado a utilização
das suas instalações para actividades e iniciativas de cariz social.”
Uma vez posta a votação foram a Proposta n.º 21 / VP.LS / 2005 e as Minutas de Protocolo
aprovadas por unanimidade.

1.13. Proposta nº 15 / VML / 2005 
O Sr. Vereador José Manuel Pratas ausentou-se da sala não tendo participado na apreciação
da proposta por fazer parte dos órgãos sociais da colectividade.
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que:
--- O Grupo de Teatro de Aveiras de Cima tem vindo a desenvolver, em termos do seu Plano de
Actividades e no que diz respeito ao teatro de Amadores, uma actividade com significado e
expressão, sendo visível em dois prémios que lhe foram atribuídos em Concursos Nacionais
promovidos pelo INATEL;
--- A Casa do Povo fez o investimento de adaptação/recuperação do auditório afim de dotar dos
meios necessários à promoção de espectáculos;
--- Tenho a honra de propor:
--- A atribuição dum apoio financeiro no valor de 2.120,50€ afim de proceder ao melhoramento
da Sala para equipamento específico para espectáculos teatrais.”
Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / VML / 2005 aprovada por unanimidade.

2. Informações
2.1. Informação N.º 9 / P / 05
--- “Assunto: Modificação ao orçamento
Considerando  o  teor  da  Proposta  n.º  32  /  P  /  2002  que  delega  no Presidente  da  Câmara
competência para a elaboração de Alterações ao Plano de Actividades Municipais,  ao Plano
Plurianual de Investimentos e ao Orçamento e, nos termos do nº 3, do art. 65º, do Decreto-lei nº
169/99,  de  18  de  Setembro,  com  as  alterações  introduzidas,  informo  a  Câmara  sobre  a
realização das seguintes modificações orçamentais, datadas de 28 de Junho, que se anexam:
--- 8ª Alteração ao Orçamento da Despesa
--- 8ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos
--- 5ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais”
--- A Câmara tomou conhecimento.
2.2. D.I.O.M. – Informação Nº 559/05, datada de 29 de Junho de 2005
--- “Assunto: “E 77/04 – Rede de drenagem de águas pluviais na Vila de Aveiras de Cima” –
rectificação valor da proposta.
--- A Câmara tomou conhecimento.


