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--- ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA 
DO DIA 19 DE JUNHO DE 2007. ------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre.------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento de Administração e Finanças, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Declaração de Interesse Público -----------------------------------------------------------------  
 – Quinta de Vale de Fornos – Proposta Nº 34 / P / 2007 --------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: reconhecimento do interesse público------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a IGAMPE, Gestão e Administração, Lda. é proprietária da Quinta de Vale 
de Fornos, onde se ergue um conjunto de edifícios inserido num território com grande valor 
arquitectónico, patrimonial e paisagístico, que importa preservar e valorizar; --------------------------- 
--- Considerando que a Quinta de Vale de Fornos está integrada na Rota do Vinho e da Vinha do 
Ribatejo, promovendo nas suas instalações prova de vinhos e fornecimento de refeições no 
âmbito das acções de promoção turística desenvolvidas pela região de turismo de Santarém e 
que sendo das primeiras unidades de turismo do concelho importa acompanhar e valorizar;------- 
--- Considerando que a IGAMPE, Gestão e Administração, Lda. é sócia fundadora da Associação 
da Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo que tem como objecto “a promoção dos vinhos do 
Ribatejo, divulgação e valorização da actividade vinícola entendida como produto turístico e 
cultural”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a “Associação da Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo”, foi uma iniciativa 
da Região de Turismo de Santarém que, ao convidar a Quinta de Vale de Fornos para sócia 
fundadora, reconheceu implicitamente o interesse público desta quinta no contexto do turismo 
regional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que a área onde se implantam as instalações está, de acordo com a Planta de 
Ordenamento do PDM, contida em solos agrícolas não integrados na Reserva Agrícola Nacional; 
--- Considerando que, através do processo 33/07 AARERB, a IGAMPE, Gestão e Administração, 
Lda. pretende licenciar a actividade de restauração e bebidas;--------------------------------------------- 
--- Considerando que, o nº 1 do artigo 23º do regulamento do Plano Director Municipal, admite a 
“(…) construção de instalações (…) de reconhecido interesse público” em propriedades contidas 
naquela classe de espaço;------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das competências previstas na alínea l) do nº 2 
do artigo 64º, bem como na alínea q) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada, propor à Assembleia Municipal a declaração do interesse público da instalação do 
estabelecimento de restauração e bebidas na Quinta de Vale de Fornos, freguesia de Azambuja, 
não produzindo quaisquer efeitos em termos fiscais e no cálculo das taxas devidas pela 
realização da operação urbanística prevista no processo 33/07 AARERB.” ----------------------------- 
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--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta já tinha sido presente em sessão de Câmara 
e foi retirada por sugestão do Sr. Vereador António Nobre para se juntar a informação dos 
serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A proposta visa a alteração de uso das instalações da Quinta de Vale de Fornos, um 
empreendimento turístico de importância regional, integrada na Rota da Vinha e do Vinho do 
Ribatejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Segundo o nº 1 do artigo 23º do Regulamento do Plano Director Municipal – PDM, é possível 
a alteração de uso desde que seja reconhecido, pela Câmara e pela Assembleia Municipal, o 
interesse público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Informou que está presente o Director do Departamento de Urbanismo, Arquitecto Marques 
dos Santos, para qualquer esclarecimento que se entenda necessário.---------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo não encontrar explicação para o 
reconhecimento de interesse público de um estabelecimento de restauração e bebidas. Depois 
de apreciar os documentos, ficou convicto de estar perante uma actividade turística e assim 
sendo, há um ponto específico no artigo 23º do Regulamento do PDM, que prevê essa 
actividade. Solicitou esclarecimentos sobre o porquê da inclusão no nº 1 do artigo 23º do 
Regulamento do PDM.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Arquitecto esclareceu que a execução de unidades de turismo em espaço rural são 
enquadradas no artigo 39º, mas só quando há lugar a novas construções e quando destina-se 
prioritariamente a unidades de turismo com dormidas e com uma parte urbana. A actividade de 
restauração e bebidas, neste caso, é enquadrada como actividade acessória, em que se fará 
apenas a mudança de uso, complementar ao trabalho agrícola e de comercialização, que já se 
faz na Quinta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O artigo em causa, enquadra as alterações com a Reserva Agrícola Nacional – RAN, através 
do reconhecimento de interesse público. Desde que se iniciou a revisão do PDM, a Câmara 
sempre entendeu que as Quintas históricas do Concelho são situações importantes a preservar, 
valorizar e incentivar à manutenção da actividade agrícola. Por tudo isto, considera-se este 
estabelecimento de interesse público. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que o interesse público tem uma particularidade de 
excepção e não considera que, neste caso, hajam elementos patrimoniais importantes a 
valorizar ou promover. Continua a entender que o nº 7 do art. 23 do Regulamento, permite 
resolver a questão, pois não é obrigatória a implementação da actividade turística através do 
Núcleo de Desenvolvimento Turístico – NDT.------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente referindo que nos termos do Regulamento do PDM, há alguma 
abertura para situações como esta serem deliberadas pela Câmara e pela Assembleia 
Municipal. A fundamentação do reconhecimento de interesse público é também matéria 
subjectiva, que depende de inúmeras circunstâncias, nomeadamente, das características dos 
Municípios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre ripostou dizendo que não pode haver interpretações das 
regras urbanísticas e ambientais, quando há crise ou não, a Lei é sempre a mesma, não pode 
ser interpretada consoante as necessidades de quem a lê. ------------------------------------------------- 
--- Sobre a presente proposta, não coloca obstáculos para a realização da actividade no referido 
local, apenas considera que, se deve dar a designação de actividade turística.------------------------     
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 34 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
 – Lar para Idosos – Proposta Nº 36 / P / 2007-------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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--- “Assunto: Reconhecimento do interesse público para a construção de Lar para Idosos. --------- 
--- Considerando o processo de envelhecimento populacional e a carência de equipamentos 
desta natureza no alto concelho; ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a importância da promoção de equipamentos destinados à prestação de 
serviços à comunidade, no âmbito da assistência social que, sendo da competência dos serviços 
públicos, são muitas vezes, assegurados pela iniciativa privada; ------------------------------------------ 
--- Considerando a proximidade à povoação de Alcoentre e ausência de propriedades 
disponíveis nas áreas urbanas envolventes – nomeadamente nesta povoação – com área, 
configuração, exposição solar, características orográficas e paisagísticas como a apresentada; -- 
--- Considerando a localização privilegiada e as características da propriedade quanto à sua 
especial adequabilidade para a implantação do empreendimento com as características 
apresentadas, no que diz respeito à amplitude dos espaços exteriores de fruição;-------------------- 
--- Considerando que através do processo 4/ 05 EUC a requerente, Lar e Casa de Repouso Vila 
Mendes, Lda., pretende licenciar o equipamento tendo solicitado o reconhecimento do interesse 
público do equipamento; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que a propriedade onde se pretende implantar o equipamento está, de acordo 
com a Planta de Ordenamento do PDM, contida em solos agrícolas não integrados na Reserva 
Agrícola Nacional; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que, o nº 1 do artigo 23º do regulamento do Plano Director Municipal, admite a 
“(…) construção de instalações (…) de reconhecido interesse público” em propriedades contidas 
naquela classe de espaço.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal, tendo em conta as atribuições dos municípios quanto à acção social, 
como refere a alínea h) do nº 1 do artigo 13º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, as competências 
da Câmara previstas nomeadamente na alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro e por último as competências da Assembleia Municipal previstas na alínea q) do nº 1 
do artigo 53º da referida Lei, delibere propor à Assembleia Municipal a declaração do interesse 
público da instalação de Lar para Idosos, no Casal da Simoa, Alcoentre, freguesia de Alcoentre.” 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta também foi retirada para se anexar 
informação dos serviços. Diz respeito à construção de um lar para a 3ª idade, em Alcoentre, que 
só é possível através do reconhecimento de interesse público, por inexistência de unidades com 
esta valência, numa zona envelhecida do Concelho. Esta infra-estrutura tem parecer positivo da 
Segurança Social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- A Sra. Vereadora Ana Ferreira questionou se haverá implantação de raiz ou será 
licenciamento de infra-estruturas já existentes.----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que neste caso, os equipamentos serão todos a construir. --------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, após analisar a informação dos serviços, tomou 
conhecimento que, o prédio, onde está prevista a localização da construção, inclui área de RAN. 
O nº 1 do art. 22 do Regulamento do PDM diz que: “(…) nos espaços agrícolas integrados na 
RAN, o regime de uso e alteração do solo é o definido no decreto-lei nº 196/99”, que por sua 
vez, implica a que haja parecer da entidade responsável, ou seja, do Ministério da Agricultura. --- 
--- O Sr. Arquitecto referiu que no local existem dois tipos de solo, espaço agrícola não integrado 
na RAN e uma pequena bolsa de RAN, mas só tem que haver pedido de parecer ao Ministério 
da Agricultura se o projecto estiver em cima da zona classificada como RAN, o que não é o 
caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que, pelas dificuldades em determinar a linha onde 
passa uma e outra zona, entende que neste caso, deve ser solicitado parecer à Direcção 
Regional de Agricultura, para que não haja lugar a “mal entendidos”. ------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente disse que, conforme informação dos serviços: “(…) 1. O terreno está 
classificado como Espaço Agrícola não integrado na RAN (…) possuindo no entanto uma 
pequena bolsa de Reserva Agrícola Nacional junto ao limite nascente. (…) Assim é dado 
parecer técnico favorável condicionado ao parecer do SNB e ao reconhecimento por parte da 
Câmara Municipal (…)”, considera que, posto isto, a construção não será no limite da RAN 
porque é estritamente proibido construir, será no espaço não integrado na RAN. ---------------------    
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 36 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e um voto contra (Grupo da CDU). ---------------------------- 
Ponto 2  – Ratificação de Despacho – Proposta Nº 35 / P / 2007 ------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que, sob Proposta 66/P/2003 foi deliberado pela Câmara e Assembleia 
Municipal a cedência de uma área de 130m², desafectada do domínio público para o domínio 
privado do Município, por forma a eliminar duas casas em ruína junto à Biblioteca Municipal de 
Azambuja e viabilizar construção cujo projecto permitisse preservar a identidade daquele edifício 
entretanto recuperado, de elevado valor histórico e arquitectónico; --------------------------------------- 
--- Considerando que, em sequência, deu entrada nos Serviços, Processo de Licenciamento 
51/06/CEM que, após diversos modelos, deu origem ao projecto de arquitectura que, sob o ponto 
de vista estético e urbano, melhor se enquadra no conjunto do edifício entretanto construído 
(Farmácia Dias da Silva) e o edifício da Biblioteca Municipal;----------------------------------------------- 
--- Considerando que, ao ser analisado o pedido de prorrogação de prazo, entretanto 
apresentado, se constatou que o deferimento efectuado sobre o processo 51/06/CEM, embora 
corresponda à solução arquitectónica que melhor se enquadra no local e obedeça ao estipulado 
no Regulamento do PDM não cumpre parâmetros definidos na Proposta nº 66/P/2003. ------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. A ratificação do deferimento efectuado sobre o Processo de Licenciamento 51/06/CEM, 
com alteração dos parâmetros constantes da Informação nº 28/DU/GD/07 do Director de 
Departamento de Urbanismo;--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A prorrogação do prazo aprovado por mais doze meses; --------------------------------------------- 
--- 3. Que esta proposta seja submetida a ratificação da Assembleia Municipal. ----------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito, a um pedido de ratificação de um 
despacho da Câmara e da Assembleia Municipal, que decorre de uma falta de cruzamento de 
informação entre os serviços municipais. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Em 2003 foi aprovada uma proposta para desafectação do domínio público municipal de uma 
parcela de terreno com 130 m², que foi cedido aos Srs. António José Santos Mercachita, Julieta 
Fuzeiro dos Santos e Pedro José Fuzeiro dos Santos, proprietários de duas casas degradadas, 
situadas ao lado da Biblioteca Municipal, com a perspectiva do projecto para recuperação das 
casas preservar a fachada da Biblioteca. Foram iniciados os diversos projectos, apresentados 
pelos proprietários. Entretanto foi construído o prédio onde se situa a Farmácia Dias da Silva e 
das reuniões dos Técnicos dos proprietários com os Técnicos da Câmara, foi feito um pedido de 
prorrogação do prazo e quando se consultou o projecto deferido, não observava as condições 
prescritas no protocolo de 2003. Por isso, agora propõe que a Câmara ratifique o despacho de 
deferimento, que altera as condições do protocolo nos termos da informação do Sr. Director do 
DU e a prorrogação do prazo por mais doze meses.---------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se o acréscimo de pisos será na parte traseira, de 
modo a não afectar a frontaria e a parte lateral do edifício da Biblioteca. -------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu afirmativamente.--------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 35 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3 – Concessão da Instalação e Exploração do Quiosque Cafetaria/ Bar no Jardim 

Urbano de Azambuja – Proposta Nº 37 / P / 2007-----------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a Câmara Municipal de Azambuja, na sua reunião de 22 de Janeiro de 
2007, deliberou aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos do Concurso Público 
para a Concessão e Exploração do Quiosque Cafetaria/ Bar no Jardim Urbano de Azambuja 
(anexo A);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando a informação sobre a análise de propostas em anexo (anexo B); ------------------- 
--- Considerando o facto de ter sido apresentada uma única proposta (anexo C) que respondeu 
às exigências patentes no Programa de Concurso. ----------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nos termos da alínea d) do nº 1 do art. 64º da LAL, que seja aprovada a “Concessão da 
Instalação e Exploração do Quiosque Cafetaria/ Bar no Jardim Urbano de Azambuja”, à proposta 
apresentada por António Eduardo pena da Silva Serra.” ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta diz respeito à adjudicação da hasta pública 
para a concessão da instalação e exploração do quiosque cafetaria/ bar no Jardim Urbano de 
Azambuja. Foi aprovado em reunião, o lançamento da hasta pública, na zona limitada pelo 
antigo cinema, com as condições que constituem o caderno de encargos. Houve apenas um 
concorrente, que obedece a todos os critérios da hasta pública, ao qual propõe a adjudicação.--- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 37 / P / 2007 aprovada por maioria, com seis 
votos a favor (Grupos do PS e do PSD) e uma abstenção (Grupo da CDU).---------------------------- 
Ponto 4 – Hasta Pública do Moinho Pequeno --------------------------------------------------------------  
 – Aprovação de Orçamento e Adjudicação Definitiva – Proposta Nº 39 / P / 2007 ---  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Hasta pública de um prédio denominado Moinho Pequeno sito na freguesia de 
Alcoentre, no Município de Azambuja----------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- as deliberações da Câmara Municipal nºs 33/P/2003, 56/P/2003 e 57/P/2004; --------------------- 
--- o parágrafo 4 do artigo 13º do programa da hasta pública (Proposta 57/P/2004)------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação do orçamento previsto na alínea a) do nº 2 do art. 8º do Programa da Hasta 
Pública (conforme informação técnica em anexo)-------------------------------------------------------------- 
--- a adjudicação definitiva da “Hasta Pública de um prédio urbano denominado Moinho Pequeno 
sito na freguesia de Alcoentre, no Município de Azambuja” à empresa Promocasa – Cooperativa 
de habitação CRL, pelo valor de 650.100,00€.”----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que a presente proposta refere-se à hasta pública do Moinho 
Pequeno, em Alcoentre e consequente reconstrução do Palácio Frederico Arouca, em Centro de 
Dia (1º andar) e Centro Cultural (rés-do-chão). Houve a adjudicação da hasta por 650.100,00€ à 
Cooperativa Promocasa, daí propor-se a adjudicação definitiva pelo mesmo valor, depois da 
decomposição dos preços unitários apresentados pela Promocasa, a diferença ronda os 3%, 
que segundo os critérios da Câmara, são perfeitamente aceitáveis. -------------------------------------- 
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--- Outra situação, já apresentada pelo Presidente da Promocasa, tem que ver com a diferença 
entre os 425.000€ e os 650.100€, que têm que ver com os preços unitários dos trabalhos da 2ª 
fase e para os quais ainda não há concordância entre os serviços e a Promocasa.------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que questionou o valor exacto da 2ª fase e 
solicitou esclarecimentos acerca da intervenção do Sr. Presidente da Promocasa, na reunião de 
ontem, em que afirmou várias vezes que todos os orçamentos, para trabalhos a mais, foram a 
conhecimento e autorização dos serviços da Câmara. ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente explicou que a hasta pública do Moinho Pequeno, foi no valor de 650.100€ 
com a obrigatoriedade do adjudicatário fazer a recuperação/ reconstrução do Palácio Arouca. O 
adjudicatário apresentou um orçamento para a 1ª fase de trabalhos (edificação) no valor de 
452.000€. A 2ª fase dos trabalhos (arranjos exteriores e pré instalação de ar condicionado) não 
tem a concordância dos serviços porque os valores apresentados pela Promocasa são muito 
superiores, à diferença de 3%. A Câmara autorizou os trabalhos com a perspectiva dos preços 
unitários serem alvo de um estudo técnico que os tornassem aceitáveis. Reconhece que os 
Técnicos da Câmara não deviam ter aceite os orçamentos apresentados. ------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre considerando que a Câmara terá dificuldades em 
convencer a Promocasa da bondade da sua tese porque esta metodologia (hastas públicas) já 
mereceu críticas da Inspecção-geral de Finanças. A obra está concluída, a Promocasa tem o 
direito à contrapartida (terreno) e só espera que haja bom-senso e equilíbrio na resolução deste 
problema de ordem financeira.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 39 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
 – Recepção Provisória Parcial – Proposta Nº 40 / P / 2007 -------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Assunto: Hasta pública de um prédio denominado Moinho Pequeno sito na freguesia de 
Alcoentre, no Município de Azambuja----------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- as deliberações da Câmara Municipal nºs 33/P/2003, 56/P/2003 e 57/P/2004; --------------------- 
--- a adjudicação definitiva aprovada pela Câmara (Proposta 39/P/2007)-------------------------------- 
--- a informação da Divisão de Obras Municipais nº 914/2007/DIOM de 12/06/2007 (em anexo).-- 
--- Proponho que a Câmara delibere a Recepção Provisória Parcial, aplicável aos trabalhos 
inicialmente previstos de Construção do Centro de Dia de Alcoentre, sito no Palácio Frederico 
Arouca, no valor de 425.000,00€.” --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que, na sequência da proposta anterior, esta diz respeito à 
recepção provisória parcial dos trabalhos inicialmente previstos, no valor de 425.000€, o que 
permite libertar 90% da garantia bancária sobre este valor. ------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre afirmando que esta proposta não está de acordo com 
a pretensão da Promocasa, pois existe um indeferimento na libertação da garantia bancária, 
face à execução/ conclusão de todos os trabalhos. Considera que deveria ter havido lugar a 
audiência prévia do interessado, sob pena de haver questionamento formal à proposta. No 
entanto, não se opõe à aprovação do orçamento nestes termos. ------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu ter comunicado à Promocasa o Valor da garantia bancária, a 
libertar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 40 / P / 2007 aprovada por unanimidade. ----------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------  
Ponto 5 – EMIA – Alteração aos Estatutos e Reformulação do Contrato-Programa – 

Proposta Nº 38 / P / 2007 -------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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--- “Considerando que pela Câmara Municipal de Azambuja e a EMIA – Empresa Municipal de 
Infra-estruturas de Azambuja, E.M., foi, em 10 de Outubro de 2004 celebrado um contrato-
programa tendo em vista desenvolver diversas obras de relevante interesse para o Município de 
Azambuja; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que as referidas obras, sendo de rentabilidade não demonstrada, tornam 
indispensável o recurso e o reforço da disponibilização de financiamentos privados que 
possibilitem, em regime de parceria, a conclusão das infra-estruturas no sentido de proporcionar 
a sua melhor utilização, exploração, rentabilidade e valorização; ------------------------------------------  
--- Considerando que essa parceria deverá responder as exigências precisas no sentido do 
aproveitamento da capacidade financeira e do saber e experiência dos privados na realização de 
empreendimentos multidisciplinares com a finalidade de minimizar as carências infraestruturais 
do Município de Azambuja; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando a necessidade de adequação dos actuais estatutos da EMIA decorrentes não 
só de eventuais novas atribuições mas também do novo regime jurídico do Sector Empresarial 
do Estado, aprovado pela Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro;---------------------------------------------- 
--- Considerando o Parecer Jurídico da F.D.R. – Flaminio Roza, Pinto Duarte, Corte-Real & 
Associados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Que a Câmara proponha à Assembleia Municipal mandatar o Presidente da Câmara para, 
em sede de Assembleia-Geral da EMIA, propor as seguintes alterações aos Estatutos da EMIA:- 
--- Artigo 2º (Natureza Jurídica): Onde se lê, “Lei 58/98, de 18 de Agosto”, propõe-se a mudança 
de redacção para “Lei 53-F/2005, de 29 de Dezembro”. ----------------------------------------------------- 
--- Artigo 4º (Objecto social): propõe-se alterar o artigo do objecto social para:------------------------- 
--- “Artigo 4º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto social ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Empresa tem como objecto promover, apoiar e desenvolver actividades de carácter 
cultural, social, educativo, desportivo, recreativo, comercial, turístico e de protecção ambiental no 
município de Azambuja, através, entre outras formas, da concepção, construção, gestão, 
manutenção, exploração e dinamização de equipamentos e infra-estruturas municipais, 
designadamente saneamento básico, reparação de vias de comunicação, construção e 
reparação de edifícios, execução de arruamentos, assim como todas as obras que sejam de 
carácter municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Em complemento das actividades previstas no número anterior, a Empresa poderá exercer 
directamente ou em colaboração com terceiros actividades acessórias ou subsidiárias do seu 
objecto principal ou relativas a outros ramos de actividade conexos, incluindo a prestação de 
serviços, que não prejudiquem a prossecução do objecto e que tenham em vista a melhor 
utilização dos seus recursos disponíveis. ------------------------------------------------------------------------ 
--- 3. A Empresa poderá participar na constituição ou adquirir participações em associações, 
federações, cooperativas, fundações, sociedades comerciais ou outras pessoas colectivas e 
participar em qualquer tipo de parcerias adequadas ao desenvolvimento dos seus fins,”------------ 
--- Artigo 20º (Delegação de poderes respeitantes à prestação de serviços públicos): Onde se lê, 
“números 2 e 3 do Artigo 6º da Lei 58/98, de 18 de Agosto”, propõe-se a mudança de redacção 
para “Artigo 17º da Lei 53-F/2005, de 19 de Dezembro”:----------------------------------------------------- 
--- Artigo 32º (Estatuto do Pessoal): onde se lê: “Artigo 37º da Lei 58/98, de 18 de Agosto”, 
propõe-se a mudança para “Artigo 46º da Lei 53-F/2005, de 29 de Dezembro.” ----------------------- 
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--- 2. Que a Câmara proponha à Assembleia Municipal mandatar o Presidente da Câmara para 
propor à Assembleia-Geral da EMIA a celebração de novo contrato-programa, nos termos da 
Minuta apresentada em anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente iniciou a sua intervenção lembrando que a EMIA teve um papel 
preponderante na educação (ampliação da EB1 de Aveiras de Cima e construção do JI de 
Manique do Intendente), nos espaços públicos (várias estradas) e vários projectos ao nível da 
requalificação urbana, que nunca poderiam ter sido executados, sem recurso à empresa 
municipal de capitais mistos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entretanto aconteceram situações supervenientes de três categorias: imperativos de ordem 
legal (que decorrem da alteração à Lei das Finanças Locais e à Lei do Sector Empresarial do 
Estado); pretensões políticas para que a capacidade de intervenção da EMIA ultrapasse a actual 
(gestão dos próprios equipamentos através do estabelecimento de parcerias com privados) e o 
pacote de financeiro negociado pela EMIA com as entidades bancárias (renegociado no sentido 
da dilação dos prazos de financiamento até 20 anos e redução do spread associado aos 
financiamentos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Neste sentido propõe-se a alteração aos estatutos e um novo contrato-programa com a EMIA 
que revogará o anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos sugerindo que a proposta seja retirada, uma vez 
que, nem todos os Vereadores tiveram tempo suficiente, para estudar um assunto de tamanha 
importância. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou não se opor à retirada da proposta porque devido à 
sua complexidade, seria melhor haver mais tempo para apreciação. ------------------------------------- 
--- Referiu que, estas filosofias de desorçamentação introduzidas pelo actual Governo, 
conhecidas pelas dificuldades do país em questões de natureza orçamental por via do Pacto de 
Estabilidade, que implica uma reformulação das políticas de despesa pública dos estados da 
União Europeia. Portugal desde há seis anos, entrou num período recessivo que contribui para 
agravar a situação, este esforço reflectiu-se nas autarquias que tentaram vias que 
possibilitassem o financiamento das suas actividades, já que as receitas não são suficientes 
para essas actividades. No caso do Município de Azambuja, a situação financeira era boa, uma 
vez que em mandatos anteriores não houve investimento significativo, havendo “terreno virgem” 
para ser explorado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entende esta filosofia como perigosa dos pontos de vista político (não só vai hipotecar o 
futuro, como vai criar dificuldades de alternância com os lastros financeiros), social (gera 
desigualdades, não só na transferência de rendimentos como na distribuição de bens públicos) 
e económica (gera desequilíbrios sem contribuir para obstar os mesmos). Das alterações que se 
procuram introduzir, a maior diz respeito ao objecto social da EMIA, que visa o aparecimento de 
uma nova administração, que será contrária à filosofia da sua criação. Frisou ainda a introdução, 
no objecto social, da actividade comercial, para além das actividades de carácter cultural social, 
educativo, desportivo, recreativo, turístico e de protecção ambiental.------------------------------------- 
--- Esta proposta não elide a polémica sobre a intervenção da Assembleia Municipal em matéria 
de autorização de financiamento, apesar do parecer entender que para efeitos desta natureza, a 
Assembleia deva ser ouvida e tenha intervenção, para além dos poderes de fiscalização.---------- 
--- Outro problema que coloca tem que ver com a participação minoritária da EMIA, no capital 
social da sociedade anónima.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considera que o seguinte parágrafo do parecer: “De modo a assegurar que a EMIA/ Câmara 
disporá dos montantes necessários ao pagamento das rendas dos estabelecimentos e 
equipamentos disponibilizados pela S.A., o Município de Azambuja deverá disponibilizar uma 
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comfort letter que sirva de “garantia” à SA junto das entidades financiadoras da Parceria.”, faz 
com que o Município seja garante de todos os financiamentos a serem obtidos por esta 
sociedade anónima. A seguir-se esta recomendação, que no seu entender é de legalidade 
discutível, uma vez que a Lei das Finanças Locais proíbe os municípios de darem garantias 
pessoais, como a carta de conforto, tem dúvidas sobre este financiamento indirecto obtido pelo 
Município, com uma carga societária e administrativa muito pesada. ------------------------------------- 
--- Esta triplicação de esforços (Município, EMIA e SA) vai onerar os investimentos pretendidos e 
considera que o cumprimento de promessas de campanha não pode hipotecar o futuro do 
concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para terminar entende que o PS deve ponderar muito bem a aventura, para qual querem 
incorrer o Município, pois o que pedem é um cheque em branco, não há nada que informe sobre 
o que se pretende fazer em termos societários, calendarização das intervenções, previsão dos 
financiamentos e o papel da SA em termos urbanísticos. ---------------------------------------------------- 
--- A CDU está disponível para analisar outras formas de financiamento directo, para algumas 
obras, mas não pode aceitar uma proposta que vai contra os interesses dos munícipes, 
correndo o risco de entrar em “aventuras financeiras” que podem prejudicar o futuro do 
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal questionando o que é que estes novos estatutos vão 
alterar, em termos de financiamento, nos casos da EB1 de Alcoentre e da EBI de Azambuja. ----- 
--- O Sr. Presidente referiu ter tido, abertura suficiente para retirar, adiando a discussão e 
votação das propostas, sempre que os Srs. Vereadores assim o solicitam, por considerarem 
terem tido pouco tempo para as apreciarem. Neste caso não irá retirar a proposta, porque tem 
que seguir para deliberação da Assembleia Municipal e porque a EMIA tem em mãos, projectos 
muito importantes, por exemplo, os enunciados pelo Sr. Vereador Marco Leal, que estão 
dependentes desta resolução. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a intervenção do Sr. Vereador António Nobre, afirmou ser a favor do serviço público 
que planeia, que programa, que fiscaliza mas que não executa, o Estado é mau executante.------ 
--- Considera condenável que as autarquias vendam receitas futuras para resolver problemas de 
tesouraria, porque no plano ético, entende que as gerações futuras irão pagar custos presentes 
não reprodutivos. Mas neste caso a Câmara está a assumir compromissos que serão 
suportados pelas gerações futuras mas que serão aplicados em equipamentos que essas 
gerações irão usufruir, há gestão de futuro em termos equitativos de custos e benefícios.---------- 
--- Há situações que não aparecem nesta fase do processo mas que estão acauteladas, como 
por exemplo, o estabelecimento de um pacto para que seja incluída uma clausula de golden 
share, que permite à instituição pública, apesar de minoritária em termos de capital, ser 
preponderante em termos de decisão e estratégia.------------------------------------------------------------ 
--- Com a alteração da Lei das Finanças Locais, a capacidade de endividamento das autarquias 
foi reduzida drasticamente e os financiamentos para o objectivo não estão isentos e apenas o 
que não releva para a capacidade de endividamento dos municípios são: investimentos 
complementares a fundos comunitários e os investimentos destinados à reabilitação urbana. 
Estes não podem ultrapassar, em termos de compromissos a médio e longo prazo (empréstimos 
bancários), 100% das receitas próprias do município e em termos de endividamento líquido, 
125%.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A actividade comercial da SA vai no sentido de, por exemplo, em Aveiras de Cima, ter que 
adquirir os terrenos e para minorar os custos da intervenção, fazer infra-estruturas que possam 
se comercializadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Esta SA estará sujeita às regras de urbanismo e o reescalonamento da dívida e das 
condições globais de financiamento até 10 milhões de euros, ainda não está apurado. O anexo 
à proposta diz respeito às transferências máximas, com base no montante de 10 milhões de 
euros e uma taxa de juros de 5%. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que na minuta do novo contrato-
programa, o nº 3 da clausula quarta, refere que: “Caso os montantes referidos no número 
anterior se revelarem insuficientes, a CMA compromete-se a reforçar as referidas verbas, até 
atingir o montante que se vier a apurar ser o da efectiva cobertura de todos os custos.” ------------  
--- Afirmou concordar com o Sr. Vereador António Nobre quando diz que esta proposta é passar 
um cheque em branco porque não se sabem os parceiros, a EMIA estará em minoria e as 
golden share são muito complicadas, tanto que o estado Português está a ser posto em Tribunal 
pela Comissão Europeia.---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O parecer refere que ”(…) têm obrigatoriamente por objecto a exploração de actividades de 
interesse geral, a promoção do desenvolvimento local e regional e a gestão de concessões, 
sendo proibida a criação de empresas para o desenvolvimento de actividades de natureza 
exclusivamente administrativa ou de intuito predominantemente mercantil.”, o que no seu 
entender acontecerá no “miolo” de Aveiras de Cima. --------------------------------------------------------- 
--- O concurso público para apuramento dos sócios vai ao encontro da posição defendida pelo 
PSD aquando da criação da EMIA.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Afirmou ter dificuldades em votar favoravelmente esta proposta, agravada pelo facto de não 
ter tido tempo suficiente para uma apreciação legal. ---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, realmente houve divergências aquando da escolha dos 
parceiros da EMIA, mas esta alteração tem que ver com a obrigação legal de ser através de 
concurso público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara está a estudar um modelo viável, em termos de Lei das Finanças Locais e do 
Sector Empresarial do Estado, para a prossecução de determinados objectivos. Todas as 
situações, entre as quais se enquadra a ultrapassagem de todos os limites, têm que ser 
justificados perante a Câmara e a Assembleia Municipal, por isso não considera que seja um 
cheque em branco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Este modelo foi aprovado nas Câmaras do Cartaxo e Santarém, por exemplo, porque esta é 
a única forma das Câmaras não ficarem bloqueadas, na sua actuação e na capacidade de 
resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando qual o ponto de situação do accionista 
da EMIA que incorreu em insolvência e como se operou a sua substituição, uma vez que nunca 
foi apresentada proposta à Câmara, no sentido de aprovar a sua substituição. ------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que, actualmente, a Assembleia-geral da EMIA é constituída pelo 
próprio (em representação da Câmara), pelo Sr. Sérgio Torrão (em representação das 
Construções Torrão) e pelo administrador judicial da Acoril (em representação da Acoril), sendo 
que quando for decretada a falência da empresa e houver permissão, as Construções Torrão 
comprarão a quota da Acoril.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 37 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
Ponto 6 – Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Informação Nº 7 / P / 2007 ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA ----------------------------------------------------------------------- 
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--- 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 vinte 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 


