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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 31 DE JULHO DE 2006. ------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e dez minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro Pratas, 
Marília Oliveira Inácio Henriques e José Eduardo da Serra Pereira, pelo Grupo do PSD, os Srs. 
Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da CDU, 
a Sra. Vereadora Sónia Pratas Henriques Botas. ------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que, na presente sessão, o Sr. Vice-presidente será substituído 
pela Sra. Vereadora Marília Oliveira Inácio Henriques, o Sr. Vereador Marco Leal pelo Sr. 
Vereador José Eduardo da Serra Pereira e o Sr. Vereador António Nobre pela Sra. Vereadora 
Sónia Pratas Henriques Botas --------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. João Vieira, do STAL, informando ter tomado conhecimento que a Câmara irá 
apreciar uma proposta referente ao concurso para concessão da exploração e gestão dos 
serviços de água a uma empresa privada. Considera que o STAL devia ter sido consultado, uma 
vez que haverá alterações ao quadro de pessoal dos trabalhadores afectos a este serviço. 
Solicitou que seja facultado o caderno de encargos e que todo o processo seja suspenso até 
que, com conhecimento de causa, o STAL possa-se pronunciar acerca do assunto. -----------------  
--- Manifestou ainda a sua preocupação acerca de um processo disciplinar resultante da 
aplicação do Teste de Alcoolémia, pede ao executivo que tenha bom-senso uma vez que 
preparam o despedimento do funcionário. ----------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Almeida para agradecer o empenho que Departamento de Urbanismo na 
alteração da variante, uma vez que a decisão da estradas de Portugal teve por base as 
sugestões e alternativas apontadas pela Câmara. Leu o último parágrafo da carta que pretende 
enviar à Câmara: “(…) como é evidente que a alternativa implica o abandono da solução final, 
era para isto que, durante dois anos e meio, eu e outros andámos a lutar portanto estamos 
contentes. Vale a pena lutar pelos nossos interesses quando justos e com razão sem colidir com 
os interesses honestos de outros.” -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. António José Morais, do STAL referindo ter visitado o Arquivo Municipal, que se 
encontra numa situação lastimável, em termos que higiene e segurança. O funcionário, Sr. 
António Rebelo, afecto ao serviço depara-se com graves problemas de saúde causados pelas 
condições precárias em que trabalha diariamente. Por isso solicita à Câmara que tome 
providências urgentes para resolução do problema, pois também os documentos arquivos não 
estão salvaguardados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que, relativamente ao Arquivo Municipal, a Câmara está a tratar 
da mudança de instalação para o POM – Parque Oficinal Municipal, estando neste momento a 
tratar da adaptação das instalações e aquisição de equipamento. O funcionário em causa tem 
sido posto ao corrente das pretensões da Câmara, através de reuniões com o Sr. Vereador 
Pratas e com a Sra. Directora de Departamento. --------------------------------------------------------------  
--- Relativamente ao concurso para concessão de exploração e gestão dos serviços públicos de 
distribuição de água e de drenagem de águas residuais, as cláusulas do caderno de encargos 
serão, em primeira instância, apreciados em sessão de Câmara, posteriormente serão sujeitas a 
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apreciação da Assembleia Municipal e só depois, abrir-se-á todo o processo, inclusivamente, às 
estruturas sindicais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Quanto ao perigo para a situação do pessoal afecto ao serviço de águas, está expressamente 
escrito no caderno de encargos que terão três alternativas à sua escolha, isto é, a sua futura 
condição será manifestamente exclusiva da sua vontade sobre esta matéria. Primeira alternativa: 
manterem-se na Câmara, sendo algumas categorias reclassificadas e as funções reajustadas. 
Segunda alternativa: pedirem, por iniciativa própria, a rescisão do contrato com a Câmara e 
ingressarem nos quadros da empresa concessionária, que terá a obrigatoriedade de os receber. 
Terceira alternativa: manterem-se como funcionários públicos, com todos os direitos e regalias 
mas optar por serem requisitados pela empresa concessionária. A escolha destas alternativas 
será da exclusiva vontade de cada um dos funcionários e está expresso no caderno de 
encargos, sendo a entidade concessionária obrigada a aceitar a vontade de todos os 
funcionários.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. João Vieira questionando, na primeira alternativa, para que categoria, serão 
reclassificados os funcionários e na terceira alternativa, a requisição poderá ser até ao máximo 
de três anos, depois da extinção de categorias no quadro de pessoal, para onde irão os 
trabalhadores. Depois das reuniões tidas com o Sr. Vereador, sempre considerou que o 
documento seria entregue aos sindicatos antes de ser presente a votação da Câmara e da 
Assembleia Municipal, de forma a poder ser melhorado por algumas possíveis sugestões.--------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que ouvir os sindicatos não é fazer tudo o que dizem, pois há 
atribuições que só à Câmara dizem respeito. ------------------------------------------------------------------- 
--- Reiterou que está expresso no caderno de encargos que, manifestada a vontade dos 
trabalhadores, a Câmara executará a sua vontade. A reclassificação dos funcionários será a 
adaptação da categoria às novas funções que irão exercer, processo recorrente entre os 
funcionários da administração pública. ---------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre a nova escola de Azambuja, referiu 
ter havido dúvidas se seria básica ou básica integrada e agora tem sérias dúvidas sobre a sua 
conclusão no próximo ano lectivo. Reiterou a sua preocupação com o facto de, quando a escola 
estiver concluída já estará sobrelotada e a sede do concelho necessitará de outra escola. --------- 
--- Sobre a AdO questionou se continua o acumular de dívidas (tal como na altura em que foi 
feito empréstimo para regularizar a situação) ou se as prestações mensais têm sido 
regularmente pagas. Questionou ainda, se a AdO têm cumprido o calendário para execução das 
obras previstas para o concelho, porque estranha que a empresa gaste dinheiro (possivelmente 
das obras) em publicidade, como a que está colocada à entrada das freguesias. --------------------- 
--- Apesar de não ter conhecimento sobre o procedimento adoptado para a recolha de 
informações para a agenda cultural, chamou a atenção para o facto das festas de Vila Nova de 
São Pedro e de Manique do Intendente, não virem mencionadas.----------------------------------------- 
--- Questionou quais os procedimentos que as pessoas que sofrem danos em viaturas por causa 
de buracos nas estradas, devem ter junto da Câmara porque normalmente essas pessoas têm 
receio de sofrer represálias. Considera que alguns pontos críticos desta situação são: a rotunda 
de Vale do Brejo, Arrifana, estrada do campo, curva do esteiro e junto à casa branca, praia do 
Tejo e campo de aviação.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manifestou o seu desapontamento com a apresentação feita pelo NAER acerca do novo 
aeroporto de Ota, considerou que todo esclarecimento foi demasiado técnico, tendo ficado 
muitas dúvidas por esclarecer. Verificou a construção de muitas infra-estruturas mas estranhou 
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a falta de acessos ao aeroporto, pressupondo que a Câmara se encarregará de pressionar o 
Governo para que toda a rede viária do concelho seja ampliada e remodelada. ----------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, sobre a nova escola de Azambuja estão acordados o local, 
a entrega da obra a EMIA e que será uma escola básica (com 12 salas para o 1º ciclo e 4 para 
jardim-de-infância). Neste momento a EMIA enviou convites a empresas projectistas, para se 
fazer, primeiro, o estudo geotécnico e de sondagens, depois o estudo prévio (que terá que ser 
aprovado pela DREL), depois o projecto de estudo e por fim o lançamento do respectivo 
concurso. Por tudo isto, pelo tempo que todo este processo demorará, será impossível por a 
escola em funcionamento ainda no corrente ano.-------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a AdO estão em discussão a comparticipação no capital social, a venda e avaliação de 
infra-estruturas que transitarão para a AdO, só chegando a acordo se poderá regularizar toda a 
situação. A Câmara não contraiu um empréstimo, avançou para uma situação de factoring, 
comum na generalidade dos municípios. Tomou nota da chamada de atenção relativamente aos 
gastos com publicidade e irá transmitir a preocupação à AdO. --------------------------------------------- 
--- Os eventos divulgados na agenda cultural vieram a conhecimento da Câmara, pois nas 
diversas reuniões com as colectividades e juntas de freguesia, pede-se sistematicamente que 
dêem conhecimento dessas actividades aos serviços do DISC, de modo a poderem ser 
publicitadas trimestralmente na agenda cultural. --------------------------------------------------------------- 
--- Lançou um desafio ao Sr. Vereador, para que traga à Câmara alguém que tenha sofrido 
represálias por ter apresentado despesas, por danos causados em veículos, pois de todos os 
processos que decorrem na Câmara, nunca teve conhecimento que algum munícipe tivesse 
sofrido represálias.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Com as obras da nova ponte, acredita que a estrada do campo sofrerá pequenas reparações, 
de modo a ficar transitável. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre a sessão de esclarecimentos do NAER, admite que estava ansioso por ver um 
“concelho virtual”, com a infra-estrutura e tudo o que daí advém (comércio, indústria, turismo, 
etc.), mas este foi apenas o 1º passo. Informou que as Câmaras de Alenquer e Azambuja e o 
NAER lançaram um concurso para um estudo de oportunidades, em termos de desenvolvimento 
estratégico e económico decorrente da instalação do novo aeroporto. Relativamente às 
acessibilidades existem dados adquiridos como: uma variante entre Carregado e Vila Nova da 
Rainha, alargamento da estrada Azambuja/ Vila Nova da Rainha, troço alternativo a desembocar 
numa rotunda a construir em Vila Nova da Rainha e ligação entre as estradas nacionais 1 e 365 
(Alenquer, Alcoentre e Aveiras de Cima). ------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador Pratas informando que nos 5 meses de actividade, a Unidade de 
Atendimento ao Público atendeu 14.969 munícipes, o que considera ser um serviço muito bem 
prestado. Informou ainda que, decorrentes da estruturação do cemitério na EN3, Azambuja, 
existem 131 covados a ser utilizados e 432 para venda. ----------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando se em termos de previsões, se 
pode apontar a entrada em funcionamento da nova escola de Azambuja, para 2007/ 08. ----------- 
--- Questionou ainda se as infra-estruturas a passarem para a AdO irão permitir à Câmara ter 
maior participação no capital social ou para acerto de contas para regularização das contas. 
Sobre a publicidade apenas chamou a atenção porque existem imensas infra-estruturas, que 
estão inacabadas ou por fazer e está-se a gastar dinheiro dos contribuintes em publicidade. ------ 
--- Reafirmou que as pessoas têm receio de sofrer represálias, não que a Câmara as faz e por 
esse receio é impossível que as pessoas dêem a cara. ------------------------------------------------------ 
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--- O Sr. Presidente respondeu não ter garantias para apontar uma data para conclusão da nova 
escola básica de Azambuja, visto ainda haver muita coisa para fazer que não depende 
directamente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------          
--- APROVAÇÃO DE ACTAS--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Concessão de Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de 

Água e de Drenagem de Águas Residuais – Proposta nº 60 / P / 2006 ----------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Face aos padrões médios europeus e à qualidade de vida exigida pelos munícipes de 
Azambuja, a distribuição de água e o saneamento de efluentes domésticos Município de 
Azambuja continuam a requerer meios significativos, apesar do esforço de investimento feitos 
nos últimos anos, com recurso a fundos comunitários. ------------------------------------------------------- 
--- 2. A gestão dos sistemas encontra-se submetida às regras da Administração pública, com as 
consequentes limitações estruturais de recrutamento de pessoal, quadros e regime salarial, 
aquisição de bens e serviços e lançamento de empreitadas. ----------------------------------------------- 
--- 3. Particularmente, na área do saneamento de águas residuais, as necessidades de 
instalação de redes de colectores no Concelho de Azambuja são elevadas e exigem um grande 
esforço a curto prazo, por forma a atingir rapidamente os níveis de atendimento médios 
nacionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. A alteração desta situação deve ser ponderada à luz da nova legislação do sector. A 
“mudança” dos Serviços da Câmara para Serviços Municipalizados ou para uma Empresa 
Municipal também se pode mostrar limitada, nomeadamente ao nível financeiro, uma vez que os 
financiamentos estarão sempre balizados pela capacidade de endividamento do Município. ------- 
--- 5. Por outro lado, o modelo de “Gestão Delegada” tem-se mostrado como o mais eficaz, 
permitindo ultrapassar as dificuldades acima descritas e, paralelamente, mantém assegurado o 
interesse público, o controlo pelas Câmaras Municipais, a melhoria dos padrões de qualidade, a 
valorização do património (sempre municipal) e, especialmente a responsabilização da “entidade 
gestora” para que o serviço prestado aos munícipes seja sempre de qualidade.----------------------- 
--- 6. O Governo Português elaborou e colocou em discussão pública e, nesse âmbito ouviu a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, um Plano Estratégico de Abastecimento de 
Água e de Saneamento de Águas Residuais para o período de 2007-2013 (PEAASAR 2007-
2013). O mencionado PEAASAR reforça a necessidade de garantir a sustentabilidade dos 
serviços, criando estruturas de tarifário socialmente aceites mas que cubram os custos dos 
respectivos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 7. O PEAASAR 2007-2013 refere ainda, no seu capítulo 8.1., relativo a “condições de acesso 
aos financiamentos e prioridades na sua afectação” que “Definem-se assim, como prioridades 
para a aprovação de financiamentos: “projectos na vertente em “baixa” por terem concessionado 
o serviço, desde que demonstrem que da estrita aplicação de todos os pressupostos a satisfazer 
para o acesso ao financiamento resulta uma tarifa média superior à espectável para o seu nível 
de desenvolvimento económico e social;------------------------------------------------------------------------- 
--- 8. Ou seja, caso a tarifa média venha a ser superior à espectável para o nível de 
desenvolvimento económico e social da Azambuja, o município poderá recorrer a fundos 
comunitários, desde que tenha uma Concessão que apresente critérios de sustentabilidade do 
serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 9. Equacionadas as situações acima descritas, entende-se que a concessão dos serviços de 
água e de saneamento de efluentes domésticos, atribuída mediante concurso público 
internacional, é a solução mais eficaz, apresentando as seguintes vantagens:------------------------- 
--- Padrões de qualidade do serviço imposto pela Câmara; ------------------------------------------------- 
--- Garantias de defesa do interesse público, tanto na melhoria do serviço prestado como na 
manutenção do tarifário praticado;--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Garantia do controlo político e de decisão estratégica por parte da Câmara;------------------------ 
--- Meios eficazes de fiscalização da Concessão por parte da Câmara; ---------------------------------- 
--- Garantias de que, no final da Concessão, todos os equipamentos revertem para a Câmara 
com um período de vida útil aceitável; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Garantia de financiamento dos investimentos a realizar futuramente;--------------------------------- 
--- Gestão operacional assegurada por empresas especializadas e com forte capacidade técnica 
e tecnológica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara delibere propor à Assembleia Municipal a autorização para o lançamento de 
Processo de Concurso relativo a “Concurso público internacional para a concessão da 
exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição de água e de drenagem de águas 
residuais de Azambuja”, de acordo com os elementos processuais anexos.” --------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou estarem presentes o Director do DIOM, Eng. Pedro Bourgard e a 
Eng.ª Carla Sande, que trabalharam exaustivamente na elaboração de todo este processo e 
serão as melhores pessoas para esclarecer qualquer dúvida. ----------------------------------------------   
--- Esclareceu que este processo visa a concessão da exploração e gestão dos serviços 
públicos de água e de drenagem de águas residuais por 30 anos, renováveis. ------------------------ 
--- Este concurso concede a exploração e gestão dos sistemas em baixa com a obrigatoriedade 
do concessionário cumprir o mapa de investimentos que permitirá, até 2011, uma cobertura 
significativa em todo o concelho, no que diz respeito ao abastecimento e distribuição de água e 
à captação e drenagem de águas residuais. -------------------------------------------------------------------- 
--- O programa de concurso e o caderno de encargos são extremamente exigentes, pois 
obrigam a que as empresas concorrentes já tenham um fornecimento global com mais de 
80.000 consumidores, tenham experiência comprovada nesta área e qualidade do serviço 
prestado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara decidiu tomar esta opção política porque apesar dos grandes investimentos 
realizados, ao nível da estrutura de abastecimento de água e ao nível da rede de esgotos, no 
concelho, nos últimos anos, quer através de investimento municipal, quer por recurso a fundos 
comunitários, ainda existe muito que fazer urgentemente, de modo a oferecer aos munícipes de 
Azambuja melhor qualidade de vida.------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos primeiros sete anos, haverá um fortíssimo investimento nas redes, exigido pelos critérios 
rigorosíssimos, 70% do peso de avaliação diz respeito a tarifa média (decorrente da Lei Quadro 
da Água e do PEAASAR) e a auto-suficiência financeira. ---------------------------------------------------- 
--- Outra obrigatoriedade diz respeito aos fundos comunitários, se houver recurso a fundos 
comunitários no próximo QCA, reverterá a favor do município, se houver recurso a fundos 
comunitários a fundo perdido, no âmbito das redes de água e esgotos, reverterão a favor dos 
consumidores do município.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos adiantando que o PSD é contra a privatização 
do sistema de água, uma vez que é um bem essencial a todas as pessoas. No seu entender a 
Câmara assumiu um descuido em relação ao abastecimento de água de forma a justificar a sua 
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pretensão em vender este serviço, agravado pelo facto de não ter qualquer avaliação do próprio 
património.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Esta concessão comprometerá muitos mandatos, ao longo dos 30 anos por isso será 
comprometer o futuro das gerações vindouras.----------------------------------------------------------------- 
--- Defende que os munícipes deviam expressar a sua opinião, através de referendo ou consulta 
pública, depois da Câmara apresentar um estudo económico-financeiro onde informasse do 
estado, condição e valor do património a concessionar, investimento obrigatório do 
concessionário, qualidade do serviço e tarifas a praticar depois da concessão, entre muitas 
outras informações.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe que a proposta seja retirada, seja realizado o já referido estudo, seja consultada a 
população através de referendo e só depois seja feita a discussão e votação da proposta.--------- 
--- Interveio a Sra. Vereadora Sónia Botas anunciando que a posição da CDU nesta matéria vai 
ao encontro da posição do PSD. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o segundo considerando da proposta referiu que existem municípios que gerem, com 
sucesso e qualidade, os serviços públicos de água.----------------------------------------------------------- 
--- Quarto considerando, as leis do orçamento aprovadas em 2002, têm normas restritivas do 
endividamento municipal. A lei em vigor refere no “artigo 33, nº 7, 1) excepciona os 
investimentos de remodelação e construção de redes de saneamento básico”.------------------------ 
--- Quinto considerando, “Gestão Delegada”, pela experiência de alguns concelhos antevê-se 
que os custos aos consumidores acresçam quando for entregue a gestão do sistema de água à 
concessionária privada mas que nem por isso melhorem. --------------------------------------------------- 
--- Em relação ao papel fiscalizador a desempenhar pela Câmara, questionou se depois de 
assinado contrato, terá a Câmara autonomia para fazer exigências ao concessionário. ------------- 
--- Por fim manifestou preocupação com o prazo da concessão, 30 anos irão hipotecar o futuro 
do concelho, nesta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que, apesar do processo ter sido distribuído com 15 dias de 
antecedência, os Srs. Vereadores não o estudaram convenientemente, pois grande parte das 
respostas estão no processo de concurso e caderno de encargos. --------------------------------------- 
--- Respondeu que, cada uma das empresas concorrentes terá que apresentar um estudo 
económico que suporte as propostas apresentadas, através de parâmetros apresentadas e 
exigidos pela Câmara no processo de concurso e caderno de encargos, por isso a Câmara terá 
alguns estudos económico-financeiros para apreciar e escolher o que mais se enquadra nos 
termos do concurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Esta é a Lei do Orçamento do Estado em vigor, mas a Câmara não pode estar sujeita a 
mudanças na Lei que depois inviabilizem este tipo de situações. ------------------------------------------ 
--- O concessionário é obrigado, entre outras coisas, à reposição dos equipamentos no fim do 
seu tempo de vida útil e à manutenção das taxas (só actualizáveis em função dos índices de 
inflação) e todas estas questões serão objecto de fiscalização por parte da Câmara. ---------------- 
--- Desafiou a Sra. Vereadora Sónia Botas a exemplificar os municípios que gerem o sistema 
com êxito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Esclareceu que este processo não pode ser designado por privatização porque a 
responsabilidade será sempre da Câmara, talvez que forma indirecta mas com imposições, 
normas, obrigações e fiscalização para que o período de concessão decorra conforme o 
programa de concurso e caderno de encargos. ---------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos afirmando que não concorda com o facto de 
serem as empresas possíveis concessionárias a impor os seus estudos à Câmara, entende que 
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a Câmara deveria ter um estudo próprio onde constariam as melhores soluções para o 
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considera que a Câmara, de uma forma encapotada, está a proceder nos mesmos moldes 
da Opel, pois está a “obrigar” os trabalhadores dos serviços de água a optar por soluções que 
não lhes permite antever o futuro, pois existem inúmeras questões que não conhecem resposta, 
tais como, as funções que desempenharão se ficarem na Câmara (concerteza serão 
desadequadas à sua categoria profissional), o que acontecerá no final dos três anos, se optarem 
por serem requisitados pela empresa concessionária.-------------------------------------------------------- 
--- Os serviços de água da Câmara poderiam estar melhor estruturados, pois há casos em que 
os trabalhadores não têm equipamento adequado para resolverem as roturas e há outros casos 
mais flagrantes, em que há funcionários a receberem 18 mil euros/ ano em horas 
extraordinárias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Afirmou não compreender o porquê de neste concurso, por um período de 30 anos 
renováveis, nos termos a estabelecer em contrato, os concorrentes nacionais terão que pagar 
uma caução provisória no valor de 500.000€ e os concorrentes internacionais não terão que 
pagar qualquer caução. Considera esta forma de tratamento desigual e injusta para com as 
empresas nacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa iniciar o processo do concurso público 
internacional para a concessão da exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição de 
água e de drenagem de águas residuais de Azambuja, que será tantas quantas vezes forem 
necessárias presente em sessão de Câmara e Assembleia Municipal.----------------------------------- 
--- Sobre o pagamento de cauções, referiu que se é como o Sr. Vereador diz, há um lapso, pois 
o ponto 7.1 diz que, só serão admitidos a concurso concorrentes que prestem, a favor da 
Câmara Municipal de Azambuja, uma caução provisória no valor de 500.000€, no seu entender, 
independentemente de serem empresas nacionais ou internacionais.------------------------------------ 
--- Interveio a Sra. Vereadora Sónia Botas referindo o exemplo do Município de Alenquer, que 
entregou a gestão do sistema de água e as facturas aos consumidores duplicaram o seu valor; 
do Município de Almada, em que a gestão continua camarária e a funcionar na perfeição e do 
Município do Cartaxo, em que a tarifa é camarária e é metade da praticada no concelho de 
Azambuja, cerca de 30 cêntimos o m³ de água.---------------------------------------------------------------- 
--- Questionou qual a actuação da Câmara se a empresa concessionária não cumprir o 
estabelecido e a Câmara, com o seu papel fiscalizador, considerar que as tarifas ou serviços 
não são de qualidade. Se rescindir contrato com a empresa a Câmara terá que indemnizar a 
empresa. Sendo esta a preocupação da CDU, as formas possíveis para resolução do contrato. -- 
--- Questionou ainda se, aquando da campanha eleitoral, o PS informou as populações do 
concelho da sua pretensão em concessionar o serviço de água. ------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente referiu que a Sra. Vereadora escolheu mal os exemplos pois, no Município 
de Alenquer houve uma melhoria significativa da qualidade do serviço prestado. O Município do 
Cartaxo tem um regime especial porque as captações de água da EPAL localizam-se no seu 
concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Esclareceu ainda que, à população do concelho preocupa a relação qualidade/ preço do 
abastecimento de água e não se a Câmara vai fazer uma concessão. ----------------------------------- 
--- Reiterou que esta proposta visa iniciar o processo de concurso e que muitas mais propostas 
sobre esta matéria serão presentes aos Srs. Vereadores de modo a estarem informados, 
discutirem e votarem cada passo até à concessão. ----------------------------------------------------------- 
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--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando qual a base para os valores 
apresentados, a serem pagos pelo concessionário à Câmara, uma vez que não existe qualquer 
estudo económico-financeiro e para os índices percentuais de aumento dos preços. ---------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que os valores a serem pagos à Câmara, são valores mínimos 
para a concessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os índices percentuais, reportou ao ponto 10.5.6 de refere que “IA= factor de 
actualização”, que é calculado com base no “SAp e São = índice ponderado de mão-de-obra no 
distrito de Lisboa, respectivamente à data em que decorrer a revisão e à data em que ocorreu a 
última revisão”. Há fórmulas de revisão de preço que entram em linha de conta com índices de 
cariz nacional publicados pelo Instituto Nacional de Estatística – INE. Interessa ainda saber que: 
Tr= Tv.P, em que Tr é a tarifa média revista, Tv é a tarifa média em vigor antes da revisão e P é 
a estrutura de parâmetros e respectivos pesos de ponderação para a revisão. ------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que o problema é que todas estas 
equações não chegam a valor nenhum em concreto porque há imensos valores desconhecidos, 
que ficarão à mercê das propostas apresentadas pelas empresas concorrentes, pois consultou o 
INE que também não conseguiu apresentar um valor concreto.-------------------------------------------- 
--- Interveio a Sra. Vereadora Marília Henriques que na qualidade de munícipe, utente e 
principalmente moradora no Alto Concelho, onde a situação é mais degradante, considera que o 
abastecimento de água e a drenagem de águas residuais carecem de resolução urgente. --------- 
--- Tem consciência da responsabilidade desta opção mas vendo que a situação dos 
funcionários está salvaguardada, a incapacidade financeira da Câmara em termos de 
endividamento e que esta continuará a ser o único responsável e imporá obrigações e restrições 
ao futuro concessionário e que terá um papel fiscalizador de toda a sua actividade, considera 
que esta é a única solução, apesar de reconhecer que o interesse da empresa será o lucro, mas 
terá que respeitar as condições e os parâmetros impostos pela Câmara. ------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que de todo este princípio de processo 
conclui apenas duas coisas, que é inconclusivo e que os munícipes do concelho serão os únicos 
que não ganharão nada e que possivelmente perderão com esta concessão.-------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 60 / P / 2006 aprovada por maioria com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
--- O Grupo do PSD apresentou a declaração de voto que a seguir se transcreve:-------------------- 
--- Declaração de voto----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Azambuja votam contra a proposta nº 
60/P/2006 por considerem que: ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Por princípio, sectores essenciais para o serviço público não devem ser concessionados, 
salvo em circunstâncias muito excepcionais;-------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Mesmo considerando-se a hipótese de se vir a efectuar uma concessão destes serviços, 
essa situação só deve ser feita após um rigoroso estudo económico do sector que permita, entre 
outras coisas, saber que valores de água são consumidos pela Câmara e ter uma avaliação 
séria dos recursos e património;------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3. Dada a importância da questão para o futuro do concelho, entende o PSD Azambuja que o 
tema deve ser objecto de referendo ou, no mínimo, de consulta e discussão pública em todas as 
freguesias do Município;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Muito do que está subjacente a esta concessão, por 30 anos, parece ter mais por objectivo 
a resolução de problemas imediatos da Câmara, nomeadamente quando se estabelecem 
valores mínimos a receber que passam de 200.000€ no primeiro ano (a pagar de imediato) para 
20.000€ a partir do quinto ano e seguintes;---------------------------------------------------------------------- 
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--- 5. Ficam ainda por explicar diversos aspectos que são remetidos para o contrato de 
concessão, do qual não se apresenta sequer um contrato-tipo em que figurem os aspectos 
primordiais a salvaguardar pela Câmara.” ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Geminação com o Concelho de Mosteiros/ Cabo Verde – Atribuição de Apoio – 

Proposta nº 51 / P / 2006 --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que ao Município de Azambuja e à Câmara Municipal compete participar em 
acções de cooperação no âmbito da Comunidade de Língua Portuguesa – cfr. art. 31º da Lei 
159/99 de 14 de Setembro;------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que é Competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre a 
participação do Município em acções de cooperação descentralizada – cfr. al. F) do art.64º da lei 
nº 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ------------------------- 
--- Considerando o pedido realizado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mosteiros, 
por ocasião das comemorações do Dia do Município, que se junta;--------------------------------------- 
--- Considerando que o Município de Azambuja possui relações de amizade especiais com o 
Município de Mosteiros, em Cabo Verde, decorrentes da geminação existente entre ambos, e 
que apesar dos constrangimentos financeiros da autarquia deve prevalecer o espírito de 
solidariedade para com aqueles que têm dificuldades maiores do que as sentidas entre nós.------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja aprove corresponder ao pedido de colaboração com a 
oferta de 500 t´shirts impressas, no valor de € 1.667,95 (IVA e despesas de envio incluídos).” ---- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta visa a colaboração com o município de 
Mosteiros, Cabo Verde, através da oferta de t´shirts alusivas à comemoração do seu dia do 
Município a realizar em meados de Agosto. A oferta das t´shirts será no valor de 1.667,95€, com 
despesas de envio incluídas.----------------------------------------------------------------------------------------   
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 51 / P / 2006 aprovada por unanimidade. ----------- 
--- O Sr. Presidente fez um breve intervalo. --------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3  – Certidão de Aprovação de Localização – Proposta nº 59 / P / 2006 ------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Certidão de aprovação de localização de armazenagem temporária de resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos Batistas, Reciclagem de Sucatas, SA-------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A prerrogativa prevista na alínea a) do nº 1 do artigo 3º da Portaria 961/98, de 10 de 
Novembro, em que compete à Câmara Municipal deliberar sobre a atribuição de Certidão de 
aprovação da localização que ateste a compatibilidade da sua localização com o respectivo 
plano municipal de ordenamento do território; ------------------------------------------------------------------ 
--- Que a instalação é concretizada no interior das actuais instalações da requerente e se 
reveste de carácter provisório;-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O conteúdo da Informação Técnica de 2006/06/12. ------------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal delibere a emissão de certidão de Aprovação de Localização, com 
base na disposição legal acima mencionada.” ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa dar continuidade ao processo de 
licenciamento, solicitado por Batistas, Reciclagem de Sucatas para aprovação da localização de 
armazenagem temporária de resíduos eléctricos e electrónicos, segundo parecer dos serviços, a 
localização em espaço industrial será compatível com este tipo de actividade. ------------------------ 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 59 / P / 2006 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU). -------------- 

Ponto 4  – Programa de Apoio a Pessoas Carenciadas ------------------------------------------------- 
 – Proposta nº 23 / VP / 2006-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- J.A.C.M residente numa freguesia do concelho de Azambuja, de 57 anos de idade, portador 
de alguma debilidade mental, habita em casa própria;-------------------------------------------------------- 
--- Que sobrevive economicamente com apoio de alguns familiares, visto os seus pais já terem 
falecido; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a habitação possui algumas anomalias nomeadamente ao nível do telhado, que 
apresenta alguma degradação, causando infiltrações para dentro da habitação; ---------------------- 
--- Com apoio do Município, este Munícipe beneficia das condições de habitabilidade. -------------- 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Pessoas Carenciadas, com 
material no valor de 1.158,23 € (valor com IVA incluído), que tem pagamento no Código do 
Plano 02.03.03-01.02-02.01.21.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta, do Sr. Vice-presidente, visa a atribuição de 
1.158,23€ em material, para melhoramento das condições habitacionais de uma família 
integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. ------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 23 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
 – Proposta Nº 24 / VP-LS / 2006--------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- M.O.D. residente numa freguesia do concelho de Azambuja, de 64 anos de idade, habita em 
casa própria com filho, nora e neto menor de idade; ---------------------------------------------------------- 
--- A habitação não reúne o mínimo de condições de habitabilidade; ------------------------------------- 
--- A habitação está a ser alvo de obras em colaboração com a Junta de Freguesia de Vila Nova 
da Rainha e com o Instituto de Segurança Social de Vila Franca de Xira (RSI);------------------------ 
--- Será necessário a colocação de portas, janelas e vigas de madeira para a colocação de forro; 
--- Propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A situação seja integrada no Programa de Atribuição de Apoio a Pessoas Carenciadas, com 
material no valor de 1.041,39 € (valor com IVA incluído), que tem pagamento no Código do 
Plano 02.03.03-01.02-02.01.21.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido da anterior, neste caso o valor 
em material será de 1.041,39€.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 24 / VP-LS / 2006 aprovada por unanimidade.----- 
Ponto 5  – Feira de Maio – Apresentação de Contas – Proposta nº 12 / V-JMP / 2006--------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que o Município de Azambuja é quem suporta financeiramente a Feira de Maio; ------------------ 
--- o Protocolo existente entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Associação Cultural 
“Poisada do Campino”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as “Normas para a realização da Feira de Maio”, em vigor;---------------------------------------------- 
--- a transferência efectuada para a realização da Feira de Maio, no valor de 80.000,00€, nos 
termos do Orçamento em vigor, (AP 07 03 03, CO 06 04 07 01); ------------------------------------------ 
--- o apuramento de contas relativas à Feira de Maio de 2006;--------------------------------------------- 
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--- que o montante de patrocínios para a Feira de Maio, recebidos pela C. M. Azambuja 
ascendeu 30.250,00€; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que as despesas totais foram no montante de 109.867,78€; -------------------------------------------- 
--- que entra as receitas e as despesas há uma diferença de 21.555,13€;------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do art. 64º da LAL, seja efectuada a transferência de 
21.555,13€, para a Associação Cultural “Poisada do Campino – Feira de Maio.” ---------------------- 
--- O Sr. Vereador Pratas esclareceu que a presente proposta apresenta o mapa de despesas e 
receitas, desde 2002, da Feira de Maio. Referiu que desde 2005 os patrocínios são entregues à 
Câmara, devido à aprovação da Lei do Mecenato. Enalteceu que nos últimos anos tem-se gasto 
menos dinheiro com a Feira. Para se saldar as contas de 2006 falta pagar 21.555,13€, que 
agora se propor transferir para a Associação Cultural “Poisada do Campino” – Feira de Maio. ----  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / V-JMP / 2006 aprovada por maioria com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 6  – Processo Disciplinar – Proposta Nº 13 / V-JMP / 2006------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de Azambuja é o órgão competente para aplicar a funcionários ou 
agentes penas disciplinares, conforme o disposto no artigo 18º e artigo 67º, nº 1, ambos do 
Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Que a Câmara aprove a aplicação à infracção disciplinar praticada a pena aposentação 
compulsiva, nos termos e com os fundamentos do Relatório que junto se anexa.” -------------------- 
--- O Sr. Vereador Pratas esclareceu que a funcionária em causa, durante trinta e tal anos, 
sempre desempenhou as suas funções com desempenho e profissionalismo, mas por motivos 
que desconhece, talvez cansaço, deixou de ter esta atitude. Como não pode arrastar mais a 
situação, propõe que seja aplicada a pena de aposentação compulsiva, fundamentada nos 
relatórios anexos à proposta. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação secreta foi a Proposta n.º 13 / V-JMP / 2006 aprovada com quatro 
votos Sim e três votos em Branco.--------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7  – Atribuição de Apoios Financeiros -------------------------------------------------------------- 

– Proposta nº 24 / V-ML / 2007 ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, cfr. al) b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- que se realizou no passado dia 11 e 12 de Junho as Jornadas do Campeonato Nacional de 
Horseball, escalões Trophy e Challenge;------------------------------------------------------------------------- 
--- que as Jornadas prestigiaram o nome Concelho pelo modo como decorreram, como pela 
magnífica prestação da equipe Azambuja Horseball Team; ------------------------------------------------- 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 300€, ao Centro Hípico-Lebreiro de 
Azambuja, conforme documentação anexa.”-------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta, do Sr. Vereador Marco Leal, visa a atribuição 
de um apoio financeiro, no valor de 300€, ao Centro Hípico Lebreiro que se sagrou vice 
campeão nacional de Horseball. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 24 / VML / 2006 aprovada por unanimidade.----------  

– Proposta nº 25 / V-ML / 2007 ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Tendo em conta:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que é da responsabilidade da autarquia a manutenção e conservação de equipamentos dos 
Jardins-de-infância da rede pública e Escolas do 1º ciclo (Dec. Lei 159/99);---------------------------- 
--- Que é necessária a revisão e assistência anual aos extintores de incêndio colocados nestes 
equipamentos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que o Agrupamento de Escolas de Vale-Aveiras efectuou uma despesa de 499,73€ na 
manutenção supracitada (conforme cópias em anexo); ------------------------------------------------------ 
--- Tenho a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que a Câmara Municipal de Azambuja aprove a transferência de 499,73€ para o 
Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras. ---------------------------------------------------------------------- 
--- Este valor inscreve-se e tem cabimento na R.O. 06/02.02.20 do C.P. 06.01.05.” ------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta vem no sentido de se atribuir, ao 
Agrupamento de escolas Vale-Aveiras, apoio financeiro no valor de 499,73€ para suportar a 
revisão dos extintores, por questões de segurança.----------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta votação foi a Proposta n.º 25 / VML / 2006 aprovada por unanimidade.----------  
Ponto 8  – Informações ------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Informação N.º 5 / P / 06 -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “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 6 de Junho, que se anexam: ---- 
--- 5ª Alteração ao Orçamento da Despesa---------------------------------------------------------------------- 
--- 5ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais----------------------------------------------------------- 
--- 5ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos” ------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.2. GM Portugal ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Assunto: Fábrica de Azambuja – v/ ref. 47/GAP” ---------------------------------------------------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA --------------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada 
a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
   


