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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 19 DE JUNHO DE 2006. ------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e vinte minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Neves Ramos e os Srs. Vereadores José Manuel Isidoro 
Pratas, Marco António Martins Leal Pereira e Marília Oliveira Inácio Henriques, 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. ----------------------------------------- 
--- COMUNICAÇÃO SOCIAL – Estiveram presentes representantes dos jornais “ Fundamental”, 
“Vida Ribatejana”, “Correio de Azambuja” e “ O Mirante”, e da “Rádio Ribatejo”. ---------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Dra. Irene 
Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que o Sr. Vice-presidente será substituído, na presente sessão, 
pela Sra. Vereadora Marília Henriques. --------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Daniel Claro, que na qualidade de secretário da ACISMA, pretende esclarecer 
dúvidas levantadas na última sessão de Câmara, sobre o processo de aluguer das tendas para a 
Feira de Maio. Foram levantadas dúvidas legítimas mas ao serem utilizados termos como 
“suspeição” e “falta de transparência” considera que tem que haver um esclarecimento por parte 
da ACISMA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A ACISMA é uma organização multipartidária, nos seus dirigentes e sócios, estão 
representados todos os partidos com assento na Assembleia da República, mas não é uma 
organização política e nesse sentido o seu objectivo passa por trabalhar no processo de 
desenvolvimento do concelho, em todas as suas vertentes. Institucionalmente a ACISMA 
colabora com a Câmara mas colaboração não significa cumplicidade, significa defesa dos 
interesses do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O processo de aluguer das tendas para a Feira de Maio poderia ter seguido duas vias, a 
elaboração de um protocolo com a Câmara, não estando em desacordo com esta via porque 
para a ACISMA é completamente indiferente, mas não é pela inexistência de um protocolo que 
há falta de transparência até porque um protocolo não evita a falta de transparência, se houver 
essa intenção. Há semelhança do ano passado, a Comissão da Feira de Maio deliberou que a 
ACISMA trataria do processo de aluguer das tendas para o Pavilhão de Artesanato e das 
Actividades Económicas. Foram consultadas mais ou menos 10 empresas, das quais apenas 5 
responderam. Foi realizada uma reunião com a empresa que apresentou o valor mais baixo, com 
a presença de um Vereador e dos Técnicos de Turismo da Câmara e foi adjudicada a montagem 
das tendas. A ACISMA informou a Comissão da Feira do valor da adjudicação, não prestou 
informação à Câmara porque no ano passado existiram trabalhos a mais e teve-se que pagar o 
valor adicional em relação ao valor orçamentado, talvez esta tenha sido uma decisão errada. Ao 
valor orçamentado juntou-se o pagamento à Sra. das limpezas, tendo informado também a 
Comissão da Feira, que pelo facto da Câmara não poder assegurar a limpeza dos pavilhões, a 
ACISMA estaria em condições de arranjar uma pessoa, devidamente remunerada, para garantir 
a limpeza dos Pavilhões, não houve por parte da Comissão qualquer objecção. ----------------------  
--- A ACISMA assumiu todas as despesas administrativas, nomeadamente, telefone, 
correspondência e faxes enviados. Para acabar de vez com qualquer tipo de suspeição e falta de 
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transparência, a ACISMA está à disposição para apresentar todo o dossier deste processo aos 
Srs. Vereadores que assim o entendam.-------------------------------------------------------------------------  
--- Talvez fosse importante que, nos Boletins Municipais onde vêm os subsídios atribuídos às 
Associações do concelho, viesse especificado em relação à ACISMA, ao que se deve a 
atribuição desses subsídios, pois há vários anos que a ACISMA não pede (em dinheiro) um 
cêntimo para a sua actividade associativa, nem a Câmara oferece um cêntimo (em dinheiro) para 
a actividade associativa da ACISMA. Todo o dinheiro que a ACISMA recebeu da Câmara está 
documentado, em facturas e recibos e pago a fornecedores ou a entidades, exactamente pela 
mesma quantia, tendo em muitos casos, a ACISMA comparticipado com dinheiros próprios. ------  
--- Interveio o Sr. Gil Coutinho solicitando a colocação de um contentor do lixo, na Rua João 
Redinha dos Santos, em Casais de Baixo, uma vez que o contentor mais próximo fica a, 
aproximadamente, 500 metros. Lembrou ainda que falta alcatroar a referida rua. ---------------------  
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente distribuiu um quadro sinóptico das empreitadas da AdO – Águas do Oeste, 
solicitado na última reunião pelo Sr. Vereador António Nobre e pediu a presença da Eng. Carla 
Sande, de forma a esclarecer qualquer dúvida. ---------------------------------------------------------------- 
--- No que diz respeito ao abastecimento de água estão em construção o reservatório, a conduta 
adutora e dois furos, em Azambuja, estando prevista a sua conclusão no próximo mês de Julho; 
a obra do reservatório de Vila Nova da Rainha está em curso; o abastecimento a Arrifana 
aguarda ligação da EDP para conclusão dos trabalhos, posteriormente a AdO irá proceder à 
construção do reservatório e a Câmara à construção do troço entre o novo reservatório e a rede 
de distribuição; o abastecimento a Alcoentre, sofreu uma alteração substancial, deixará de ser 
abastecimento através de furos e passará a ser feito através do reservatório da Silheira; a 
medição do caudal entregue à Câmara não se encontra a ser efectuado com recurso a 
contadores da AdO, uma vez que estes não se encontram instalados e em funcionamento. ------- 
--- No que diz respeito ao saneamento, as etar`s de Vila Nova da Rainha, Maçussa e Azambuja 
encontram-se em funcionamento, sendo que em Azambuja existe a necessidade de intervenção 
do empreiteiro com vista à correcção de anomalias; o sistema interceptor de saneamento de 
Alcoentre está em fase de conclusão e a conclusão da etar está prevista para Fevereiro de 2007; 
o projecto de saneamento em Vila Nova de São Pedro está em elaboração pela AdO; a etar de 
Aveiras aguarda a conclusão dos trabalhos pelo empreiteiro e o abastecimento de águas 
residuais (a executar pela AdO) e o emissário de descarga da etar está em fase de conclusão da 
empreitada; o emissário de Aveiras tem necessidade de tamponamento dos bypass existentes e 
de ligações do emissário às redes em baixa através de empreitada da AdO; o emissário de 
Aveiras – ligação a Vale Coelho e Vale do Brejo e o saneamento de Casais de Baixo, Casais de 
Britos, Zona Industrial de Azambuja e Vila Nova da Rainha está em elaboração de projecto pela 
AdO. Este é o ponto de situação e os prazos de execução já foram largamente ultrapassados. ---    
--- O Sr. Presidente apresentou as Moções que a seguir se transcrevem:------------------------------- 
--- Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “A situação do nosso País atravessa um momento crucial, que resulta da acumulação de 
atrasos estruturais conjugada com a crescente globalização e competitividade de países e 
regiões.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Saúda-se, nestas circunstâncias, várias iniciativas em desenvolvimento pelo actual Governo 
que indiciam a vontade de promover reformas estruturais que permitam ao País desenvolver-se 
e tornar-se competitivo à luz da evolução da sociedade moderna, anulando constrangimentos e 
enfrentando interesses corporativos que muito têm contribuído para colocar Portugal na cauda 
da Europa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Existe, no entanto, um sector de actividade do Estado onde o edifício legal e legislativo, bem 
como a prática da Administração Pública se tem revelado como inibidora dos processos de 
desenvolvimento e modernização, funcionando com um contra poder relativo a esses objectivos: 
trata-se de toda a panóplia de leis, regulamentos e práticas da Administração Central no âmbito 
do Ordenamento do Território, Defesa do Ambiente e regime de licenciamentos centralizados 
que, para além de constituírem um entrave ao desenvolvimento e contribuem, paradoxalmente, 
para uma degradação das formas de ocupação e utilização do solo e da qualidade ambiental.---- 
--- Constituem, também, pela enorme confusão de que são geradoras um factor inibidor da 
actividade municipal e constituem uma prática atentória da autonomia do Poder Local, 
consagrada constitucionalmente. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- No caso específico de Azambuja, esta situação tem sido responsável pela perda de várias 
oportunidades de investimento, cujos promotores optam por países vizinhos em que a situação é 
mais clara e flexível. Aliás, parece-nos atentório de qualquer intenção de desenvolvimento do 
País o simples facto de, como tem vindo a denunciar à Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, a aprovação de um Plano de Pormenor demorar cerca de 4 a 5 anos e a revisão 
de um Plano Director Municipal cerca de 9 anos. -------------------------------------------------------------- 
--- Não há, de facto, processo de desenvolvimento que resista a estes prazos. O 
desenvolvimento do País faz-se no território, não nos Gabinetes da Administração Pública. ------- 
--- Nestas condições, a Câmara Municipal de Azambuja exorta o Governo a levar com urgência a 
cabo a reforma da legislação e procedimentos no âmbito do Ordenamento do Território e 
Ambiente que, em nosso entender, deverá passar por: ------------------------------------------------------ 
--- 1. A descomplexibilização de toda a legislação, regulamentação e práticas no âmbito do 
ordenamento do território e ambiente. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A constituição de um quadro legal hierarquizado em que os instrumentos de Planeamento e 
Ordenamento sejam decididamente hierarquizados e, consequentemente, da competência 
exclusiva de diversos órgãos da hierarquia do Estado. ------------------------------------------------------- 
--- Nestas condições, por exemplo:-------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) A elaboração e revisão dos PDM´s, desde que enquadrados por Planos Regionais de 
Ordenamento seriam da competência exclusiva das Assembleias Municipais. ------------------------- 
--- b) Os Planos de Pormenor e de Urbanização, desde que enquadrados em PDM, seriam 
também da exclusiva competência da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------- 
--- c) Os licenciamentos compatíveis com aqueles instrumentos seriam, também da competência 
exclusiva dos Municípios. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. A revisão urgente e profunda da Reserva Agrícola Nacional, particularmente da Reserva 
Ecológica Nacional, dotando-a com mecanismos que possam permitir a sua vivência pelos 
utilizadores numa perspectiva produtiva e construtiva. ------------------------------------------------------- 
--- 4. A definição imediata de que, nos Municípios que não tem Reserva Ecológica Nacional 
publicada, se aplique exclusivamente as Normas Transitórias, independentemente das restrições 
que a este nível existam em PDM´s. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 5. A definição clara dos prazos à Administração Central e Local, em todos os actos de 
licenciamento ou parecer, valendo o deferimento tácito ou o parecer positivo uma vez 
ultrapassado o prazo, com a consequente responsabilização dos intervenientes.” -------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu ter sistematicamente defendido estas posições, junto da 
Administração Central, da CULT, da ANMP, do Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território e junto do Sr. Primeiro-ministro e por isso solicita o apoio dos Srs. Vereadores para que 
a Moção seja aprovada para dar mais força a esta luta para impedir que estes mecanismos, a 
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legislação e a prática da Administração Pública, em termos de Ordenamento do Território e 
Ambiente, sejam entraves ao desenvolvimento do país. ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre, sobre o assunto levantado pelo representante da ACISMA 
referiu nunca ter dito que a ACISMA foi encontrada em alcance, limitou-se a fazer uma critica ao 
responsável pela não contratualização do acordo. Há um número significativo de munícipes do 
concelho que, sistematicamente, critica a regularidade financeira da Feira de Maio, apesar da 
evolução em tornar mais transparente a contabilidade da Feira e afim de evitar essas criticas, 
talvez fosse melhor haver uma contratualização de direitos e obrigações entre o Município e 
outras entidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente ao teor da Moção, apesar de discordar com alguns considerandos, respeita a 
opinião do Sr. Presidente. Não compreende que nos dias de hoje se fale em “interesses 
corporativos” quando o direito corporativo desapareceu no dia 25 de Abril de 1974 mas 
compreende que a legislação do urbanismo é extraordinariamente complexa, apesar do Governo 
ter simplificado alguns licenciamentos. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou qual tem sido a política da Câmara nos últimos 25 anos. Em matéria de parques 
industriais, vendeu tudo o que havia para vender, entregou tudo a iniciativas privadas ficando 
sem instrumentos para qualquer tipo de intervenção.--------------------------------------------------------- 
--- Desafiou o Sr. Presidente a dizer publicamente que as áreas industriais onde está instalada a 
GM, nunca terão outra finalidade senão a indústria e se houver a tentativa de alterar o fim 
dessas áreas de terreno, que a Câmara se oponha e recuse licenciar qualquer outra actividade.- 
--- Discorda que as Assembleias Municipais tenham este tipo de competências porque não tem 
estrutura para o efeito (são o parente pobre dos Municípios) e muitas vezes os próprios 
Deputados eleitos, deparam-se com imensas dificuldades para exercerem os mandatos.----------- 
--- Uma solução para este problema pode passar pela regionalização porque se houvesse 
descentralização do Estado, poderia encontrar-se uma solução mais agilizada e 
democraticamente mais aceitável. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que a Assembleia Municipal (AM), é o órgão deliberativo do 
Município, como tal, tudo o que é fundamental para a vida dos munícipes deve ser apreciado 
pela AM. Estes assuntos surgirão sob proposta do órgão executivo, que é dotado de todos os 
meios técnicos que permite apresentar à AM os projectos e iniciativas que se traduzem numa 
melhoria das condições no concelho. Não vê nenhum inconveniente que, uma vez aprovados os 
planos regionais de ordenamento do território, sejam as AM a decidir, sob proposta da Câmara, 
devidamente fundamentada e com todos os pareceres necessários, sobre o que é melhor para o 
concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre os terrenos da Opel, não sabe qual o compromisso que o Sr. Vereador quer que tome, 
uma vez que os terrenos são industriais, estando a sua vocação claramente definida.---------------  
--- Considera um grande constrangimento o Município não ser proprietário de terrenos industriais 
mas houve situações em que o Município saiu em desvantagens, devido à REN, por exemplo, 
houve um grupo que pretendia fazer um parque temático na zona do Palácio das Obras Novas e 
houve outro grupo que manifestou intenção de fazer um complexo turístico (com base em 
campos de golfe), na zona norte do concelho, o que contribuiria para o desenvolvimento do Alto 
Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos concordando que tem que haver um processo de 
agilização na revisão dos Planos de Pormenor (PP) e do Plano Director Municipal (PDM) mas 
tem dúvidas se deverão ser os órgãos do Município (Câmara e Assembleia Municipais), com a 
estrutura e funcionamento actuais, a aprovar estes processos, tal como aconteceu em 1995, 
quando o PS, apesar de todos os alertas, aprovou o presente PDM, na Assembleia Municipal. 
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Perante os ensinamentos do passado, tem sérias dúvidas se esta será a melhor opção. 
Concorda que alguma coisa tem que ser feita, numa perspectiva, de que os investimentos, locais 
e nacionais, tendem a desaparecer.------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que o Sr. Vereador corre o risco de , em 2017, daqui a 11 anos, estar 
a dizer que em 1995 o PS aprovou o PDM, apesar de concordar que foi um erro aprovar o PDM 
naquelas circunstâncias, pressionado pela possibilidade de candidatar-se a Fundos 
Comunitários mas há que tentar arranjar mecanismos para corrigir os erros.--------------------------- 
--- Ainda sobre a intervenção do Sr. Vereador António Nobre, vai dar uma definição de 
“interesses corporativos”, não são os interesses legítimos dos trabalhadores, são interesses que 
se movimentam e manifestam ilegitimamente e que fazem a mobilização de determinadas 
classes para a preservação de determinados privilégios ilegítimos. --------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por maioria, com quatro votos a favor (Grupo 
do PS) e três abstenções (Grupos do PSD e da CDU).------------------------------------------------------- 
--- Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A grave crise social e laboral despoletada pela anunciada intenção de deslocação da OPEL 
Portuguesa atingiu um dos seus clímaxes na última semana, embora in extremis se tenha aberto 
uma janela de negociação despoletada pela intervenção directa do Senhor Primeiro-ministro. ---- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja, que tem desde o início da crise acompanhado de forma 
activa toda esta situação realça, uma vez mais, as consequências dramáticas para o Concelho e 
para a Região que decorrerão dum eventual encerramento da fábrica da OPEL.---------------------- 
--- Não pode deixar a Câmara Municipal de Azambuja de realçar, no entanto, o comportamento 
exemplar dos trabalhadores da OPEL em todo este processo, caracterizada pela manutenção do 
ciclo produtivo sem, no entanto, deixar de defender intransigentemente os interesses dos 
trabalhadores e, por consequência, os interesses do Concelho e da Região.--------------------------- 
--- Nestas condições, a Câmara Municipal de Azambuja: ---------------------------------------------------- 
--- 1. Exorta todos os intervenientes – Governo Português, Administração da G.M. e 
Trabalhadores – a que seja posto todo o empenho nas negociações que decorrerão no sentido 
de permitir a manutenção da OPEL no Concelho, com base num modelo sustentável a curto, 
médio e longo prazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Dentro do que são as suas competências e capacidade de intervenção, a Câmara Municipal 
de Azambuja tudo fará para que tal objectivo seja alcançado. ---------------------------------------------- 
--- 2. Caso as negociações não conduzam a bom termo, a Câmara Municipal de Azambuja 
propõe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2.1. Que o Governo Português determine a reposição pela G.M., de todos os incentivos e 
benefícios fiscais com que a GM foi contemplada, quer no âmbito da Administração Central quer 
da Administração Local. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2.2. A abertura de um regime especial que envolva o Governo Português, a Agência 
Portuguesa de Investimentos e a Câmara Municipal de Azambuja no sentido de:--------------------- 
--- a) Criar estruturas específicas de apoio social aos trabalhadores da OPEL; ------------------------ 
--- b) Estabelecer programas de Reciclagem e Formação Profissional tendo em vista facilitar o 
emprego dos trabalhadores;----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Estudar e propor alternativas de instalação de unidades industriais que possam compensar 
o eventual fecho da OPEL.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Moção aprovada por unanimidade. ------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que, num dos seus passeios para verificar a 
evolução das obras do Palácio Frederico Arouca, em Alcoentre, reparou na colocação de uns 
candeeiros, que lhe eram familiares. Não sabe quem foi o autor da ideia mas considera que não 
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se enquadram, em nada, na tela original do edifício, como não se adequam ao estilo da zona 
onde foram implantados, a situação é inaceitável, pelo que pede que os candeeiros sejam 
retirados e que fiquem com quem os comprou a mais. Alcoentre não tem que ser repositório de 
erros alheios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Relativamente à Águas do Oeste, a informação fornecida está incompleta porque pediu um 
quadro comparativo entre o que foi aprovado em Assembleia Municipal (em termos de 
calendarização das intervenções da AdO) e o que foi e está a ser realizado. Questionou, em 
termos de prazos, quais os que já estão ultrapassados. ----------------------------------------------------- 
--- A Engenheira Carla Sande esclareceu que não tem presente a comparação entre a 
calendarização inicial e a actual mas pode fazer um levantamento do desfasamento das datas de 
conclusão das empreitadas. Acrescentou que existe de facto um grande desfasamento devido à 
imensidão da intervenção da AdO por vários municípios. ---------------------------------------------------- 
--- O Grupo do PSD apresentou a Moção que a seguir se transcreve:------------------------------------ 
--- Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O previsível encerramento da unidade da GM em Azambuja irá afectar não só os 
trabalhadores da empresa e suas famílias, mas também os de outras empresas suas 
fornecedoras e o município azambujense, em geral, traduzindo-se num factor de crise 
económica para o concelho que poderá acarretar graves problemas sociais.--------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja não pode ficar passiva, propondo-se contribuir activamente 
para dinamizar e revitalizar o tecido económico do concelho, devendo fazê-lo 
independentemente de vir a surgir uma solução que permita a continuidade da laboração dessa 
unidade fabril.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Caso esse encerramento venha a ser um facto, a Câmara Municipal de Azambuja considera 
ser dever do Governo intervir, nomeadamente começando de imediato a estudar medidas 
excepcionais de apoio à região, em geral, e ao concelho de Azambuja em particular, que 
favoreçam a captação de novas empresas, utilizando todos os instrumentos de que dispõe para 
esse fim, entre os quais a Agência Portuguesa para o Investimento (API). ------------------------------ 
--- A Câmara Municipal de Azambuja considera ser seu dever exigir do Governo meios para a 
criação de um Parque Empresarial no concelho, que poderá ser gerido pela API Parques e 
eventualmente participado por empresas privadas e pela Câmara Municipal de Azambuja 
(criando-se nesta eventualidade uma excepção sobre o limite de endividamento camarário para 
este efeito): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja assume que o Gabinete de Actividades Económicas da 
Câmara Municipal deve incrementar a sua actividade, e nomeadamente: ------------------------------- 
--- a. apoiar o desenvolvimento de ideias de negócio, elaboração de projectos e selecção de 
financiamentos disponíveis; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b. elaborar projectos de candidatura aos incentivos disponíveis, de âmbito nacional e 
comunitário, para a criação de empresas e de empregos, em conjugação com os empresários; -- 
--- c. disponibilizar os esclarecimentos necessários acerca das formalidades para criação de 
empresas, licenciamento de actividades e de instalações, bem como os contactos das entidades 
que vierem a ser envolvidas na execução do projecto. ------------------------------------------------------- 
--- A Câmara Municipal de Azambuja considera imperativa a implementação de uma estratégia 
de formação, em conjugação com o tecido empresarial e a ACISMA, que permita: ------------------- 
--- a. a dotação de novos conhecimentos aos trabalhadores em situação de desemprego, por 
forma a alargar o leque de possibilidades na procura de novo posto de trabalho; --------------------- 
--- b. a transmissão de conhecimentos na área de criação e gestão de negócios, por forma a 
melhorar a possibilidade de sucesso na geração de micro-empresas e PME´s.------------------------ 
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--- A Câmara Municipal de Azambuja irá iniciar de imediato um estudo económico que permita 
determinar outros instrumentos utilizáveis pela Câmara Municipal na atracção de investimento 
(por exemplo ao nível do custo da água, processos de licenciamento e reduções de tarifas e 
taxas municipais).”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente afirmou concordar, em termos gerais, com o teor da Moção, acrescentando 
que a Câmara já começou a trabalhar nesse sentido, nomeadamente, no que diz respeito ao 
apoio logístico para atracção de eventuais investidores. Mas não pode votar favoravelmente esta 
Moção porque, dos 308 municípios do país, apenas 20 têm o valor da derrama mais baixo que o 
município de Azambuja, a Câmara não pode abdicar deste tipo de receitas, podem é haver 
situações especiais que permitam reduções da derrama, que serão aprovadas na Câmara e na 
Assembleia Municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou que esta Moção proposta pelo PSD, merece, de um 
forma geral, a concordância da CDU. Define uma política de instrumentos que poderão combater 
estruturalmente algumas situações com que provavelmente o Município se irá defrontar. Mas 
comunga da opinião do Sr. Presidente porque reduzir os impostos que se reflectem nas receitas 
que o Município aufere, é extremamente perigoso. A solução passaria pelo Estado adoptar uma 
atitude mais intervencionista. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou não compreender porque se continua a apoiar as 
multinacionais, que sorvem o que têm que sorver e depois vão embora, nestes casos a Câmara 
perde milhões de euros mas terão que ser as Pequenas e Médias Empresas (PME), a continuar 
a pagar para estarem cá as grandes empresas multinacionais que acabam por ir embora. --------- 
--- A redução do valor da derrama faria com que mais empresas se instalassem, o que faria com 
que a Câmara arrecadasse mais dinheiro.----------------------------------------------------------------------- 
--- A Câmara ficou sem terrenos industriais mas a API tem 43 milhões de euros para investir, 
havendo no Concelho centenas de hectares pertencentes ao Estado, sem utilidade nenhuma. 
Referiu ainda que existem parques industriais (exemplo: Estarreja, Cantanhede ou Sintra) em 
que funciona uma parceria entre o público e o privado. ------------------------------------------------------ 
--- A Sra. Vereadora Marília Henriques referiu que a possibilidade de fecho da Opel é uma 
questão deveras preocupante para toda a região de Lisboa e Vale do Tejo. Acrescentou que a 
realidade dos municípios que o Sr. Vereador referiu é uma realidade diferente do concelho de 
Azambuja, são parques industriais em concelhos com forte implantação em termos de 
investigação e desenvolvimento e daí terem potencialidades para funcionarem como 
incubadoras de empresas. Em relação à questão da redução do valor da derrama, tendo em 
conta que é das mais baixas do país e reforçando a ideia de que a Câmara assumiu 
compromissos que deverão ser cumpridos, relativamente a investimentos de grande importância 
para o concelho, considera que a Moção poderia ter sido redigida de outra forma, 
salvaguardando a intervenção da Câmara na defesa dos interesses dos trabalhadores da Opel. - 
--- O Sr. Presidente sugeriu que o penúltimo parágrafo seja retirado e que seja inserido no último 
parágrafo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos concordou com a sugestão e a Moção foi alterada.---------    
--- Uma vez posto a votação foi a Moção aprovada por unanimidade. ------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre a hipótese do TUA transportar os 
alunos da escola secundária para as piscinas, verificou que os alunos fazem o percurso a pé, 
pelo que conclui que os horários do TUA estão desadequados com as aulas nas piscinas, 
solicitando esclarecimentos sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------- 
--- Outra questão que o preocupa é a segurança, soube que há poucos dias houve uma pessoa 
que invadiu a escola básica integrada, bateu numa empregada e numa professora e saiu da 
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escola impune. A escola segura estava em Manique do Intendente na altura e demorou algum 
tempo a chegar e a GNR não teve recursos para actuar. Como verificou que em todo o concelho 
o número de efectivos da GNR tem diminuído, diminuindo também a segurança dos cidadãos 
(ex: o posto de Manique do Intendente funciona das 9h às 17h) e como tem conhecimento que, e 
apesar de não ser da competência da Câmara, existem reuniões periódicas, entre a Câmara e o 
comando da GNR, deixa a recomendação.---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente garantiu serem recorrentes, nas reuniões com o comando da GNR, os 
apelos para o aumento do número de efectivos nos diversos postos do concelho mas a política 
da GNR tem sido apostar numa maior mobilidade. Tem defendido junto da CULT a criação de 
uma polícia municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos, reportando-se à Assembleia Municipal de 28 de 
Abril de 2006, em que o Sr. Presidente disse que se tem que resolver os problemas sem se 
lançar na euforia pessimista dos portugueses, referindo-se ao hipotético fecho da Opel de 
Azambuja. Na Moção apresentada, parece que in extremis o Sr. Primeiro-ministro está a tentar 
resolver a situação, mas se não a resolver, parece que a habitual euforia pessimista dos 
portugueses tem razão de ser, tal como terá razão de ser relativamente ao receio dos comboios 
deixarem de fazer a ligação Castanheira do Ribatejo/ Azambuja a partir de determinada hora.---- 
--- O Sr. Presidente referiu já ter dado conhecimento dos resultados da reunião que teve com o 
Presidente do Conselho de Administração da CP relativamente à questão dos comboios, tendo 
que acreditar na sua palavra quando diz que a linha suburbana de Azambuja não está, nem 
nunca esteve, em causa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente à questão da Opel, não é pessimista nem optimista, mas considera que muitas 
vezes a tendência para o pessimismo é muito prejudicial para o resolver das coisas, sendo esta 
a perspectiva que o coloca contra a euforia pessimista.------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que a Câmara irá terminar com o serviço do 
TUA porque depois de várias tentativas de dinamização e da experiência de um ano, o 
transporte não tem conseguido a sua finalidade o que faz com que, por outro lado, a 
rentabilidade não compense o investimento e os custos, apesar de ser uma serviço social. A 
média de transporte, por dia, é de 14 pessoas.----------------------------------------------------------------- 
--- A experiência, em transportar munícipes do Alto para a sede de concelho, está a surtir os 
efeitos desejados e por isso vai alargar-se o período experimental por mais quatro meses. -------- 
--- No próximo dia 20, vão ser entregues, em Manique do Intendente, na Escola 2,3, os prémios 
das frases sobre a água e no dia 23, serão entregues em Azambuja, na Escola da Socasa. As 
frases vencedoras serão divulgadas nos recibos de água. -------------------------------------------------- 
--- No dia 22, haverá uma reunião entre a Divisão de Ambiente da Câmara e os pais e alunos 
das escolas do concelho, de forma a esclarecer todas as dúvidas relativamente à reciclagem.---- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que, sobre a violência na escola, como Vereador da 
Educação é com tristeza que recebe essa informação na sessão de Câmara, até porque a 
Câmara tem uma relação de parceria com todas as escolas do concelho, nomeadamente nesta 
área através do Plano Municipal de prevenção da Toxicodependência, que trabalha e 
reencaminha jovens do dificuldade de integração social. ---------------------------------------------------- 
--- Solicitou a inclusão da Proposta Nº 20/V-ML/06 para atribuição de apoio financeiro ao Centro 
Cultural Azambujense.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A inclusão da Proposta na Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade.---------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que sempre teve dúvidas sobre a funcionalidade 
do TUA, nos moldes em que estava a ser feito porque nunca se soube bem a que horas e em 
que locais passava o TUA. Considera que a pior solução é acabar com o TUA mas se esse é um 
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facto consumado, pedia para que o TUA fizesse, pelo menos, o transporte das escolas para a 
piscina municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente informou que o TUA sempre foi posto a funcionar em regime experimental, a 
Câmara fez um inquérito às pessoas para saber a sua opinião, em sequência, no início do mês 
alterou o horário do TUA, mas o resultado foi exactamente o mesmo, o TUA continua a fazer 
viagens sem um único passageiro. O investimento (autocarro novo, dois motoristas e 
combustível) não é de forma nenhuma compensado, mesmo, tendo em conta o aspecto social.-- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que o autocarro utilizado no TUA, será para 
fazer o transporte escolar da Câmara, depois de sofrer pequenas modificações exigidas por Lei 
para o transporte de crianças. --------------------------------------------------------------------------------------    
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. --------------------------------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão, o Sr. Presidente informou que a sessão de esclarecimentos relacionada 
com o aeroporto da Ota foi adiada, por impossibilidade da ANA, depois de se definir nova data a 
Câmara fará a respectiva divulgação.----------------------------------------------------------------------------- 
--- APROVAÇÃO DE ACTAS --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Empreitada de Reabilitação da Escola Almeida Grandella em Aveiras de Cima – 
Aplicação de Multa – Proposta Nº 51 / P / 2006 ------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Considerando que a empreitada de Reabilitação e Ampliação da Escola Almeida Grandella 
em Aveiras de Cima, adjudicada à empresa Virgílio Sousa Leal – Construções e Obras Públicas, 
Lda., tem sofrido atrasos na sua execução e que por este motivo a empresa incorre em multa 
contratual de acordo com o disposto no artigo 201º do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de Março, como 
justificado na informação nº 72/2006/DIOM de 20 de Janeiro, estando no entanto nesta data a 
obra por concluir, tendo a multa legal atingido o valor de 20% da adjudicação. ------------------------ 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Que seja aplicada a multa à empresa Virgílio Sousa Leal – Construções e Obras Públicas, 
Lda., no valor de 43.616,29€ (quarenta e três mil seiscentos e dezasseis euros e vinte e nove 
cêntimos).”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a aplicação de multa no valor de 
43.616,29€, à empresa Virgílio Sousa Leal – Construções e Obras Públicas, Lda., por atrasos na 
empreitada de Reabilitação da Escola Almeida Grandella, em Aveiras de Cima. ---------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que a proposta não vem acompanhada pela Informação 
nº 72/2006/DIOM, à qual faz referência.--------------------------------------------------------------------------  
--- A Proposta n.º 51 / P / 2006 foi retirada.---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Protocolo para Projectos das Redes em Baixa – Proposta Nº 22 / VP-LS / 2006 --- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que a concretização das redes de distribuição de água e de recolha de 
efluentes em “baixa” do Município de Azambuja é essencial para a consecução plena dos 
objectivos que estiveram na base da criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de 
Água e de Saneamento do Oeste (Sistema).-------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que os atrasos verificados nos projectos de execução dessas redes têm 
reflexos directos na sustentabilidade do Sistema.-------------------------------------------------------------- 
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--- Considerando que a Águas do Oeste (AdO) adquiriu competências e conhecimentos e dispõe 
de capacidades técnicas que poderá disponibilizar em condições que tornem eficaz e vantajosa 
a cooperação entre o Sistema e o Município. ------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o desenvolvimento destas tarefas por parte da AdO não porá em causa a 
prossecução da sua actividade principal.------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que o Município não suportará custos próprios da Águas do Oeste.---------------- 
--- Considerando a assinatura do Protocolo para Projectos de Redes em Baixa, em anexo, no 
passado dia 5 de Junho, no Pavilhão Multiusos de Espinho, cerimónia em que a Câmara 
Municipal de Azambuja se fez representar pelo Senhor Vice-Presidente.-------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A ratificação da aprovação do Protocolo nos termos do nº 3 do art. 68º da LAL, em 
conjugação com o nº 2 do art. 69º do citado diploma.”-------------------------------------------------------- 
--- Protocolo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- “Entre a: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Águas do Oeste, S.A., sociedade anónima, com sede no Convento de São Miguel das 
Gaeiras, 2510-718 Gaeiras, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Óbidos sob 
o nº 378/20010214, com o capital social de 5.000.000 euros, titular do NIPC 505 311 593, 
representada pelo Senhor Dr. José Henrique Guimarães Salgado Zenha, na qualidade de 
Presidente do Conselho de Administração, adiante designada por “Sociedade”, e o------------------ 
--- Município de Azambuja, representado pelo Senhor Luís Manuel Abreu de Sousa, na 
qualidade de Vice-presidente da Câmara Municipal, adiante designado por “Município”, ------------ 
--- E considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I) A Sociedade é a entidade gestora do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e 
de Saneamento do Oeste, criado pelo artigo Iº do Decreto-Lei nº 305-A/200, de 24 de 
Novembro, adiante designado por “Sistema”, de que o Município é utilizador;-------------------------- 
--- II) A concretização das redes de distribuição de água e de recolha de efluentes em “baixa” 
dos Municípios utilizadores do Sistema é essencial para a consecução plena dos objectivos que 
estiveram na base da criação do Sistema e os atrasos verificados nos projectos de execução 
dessas redes causam reflexo directo na sustentabilidade do Sistema; ----------------------------------- 
--- III) O Sistema deve alcançar os objectivos que venham a ser fixados no PEAASAR 2007 – 
2013, nas vertentes de universalidade, continuidade e qualidade do serviço, sustentabilidade do 
sector e protecção dos valores ambientais, designadamente os que se referem a: ------------------- 
--- (i) Servir 95% da população total do país com sistemas públicos de abastecimento de água, 
com pelo menos 90% na área de cada sistema e servir 90% da população total do país com 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas, com pelo menos 85% 
na área de cada sistema, -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (ii) Obter níveis adequados de qualidade do serviço, mensuráveis pela conformidade dos 
indicadores de qualidade de serviço,------------------------------------------------------------------------------ 
--- (iii) Estabelecer, a nível nacional, tarifas ao consumidor final tendencialmente evoluindo para 
um intervalo compatível com a qualidade económica das populações,----------------------------------- 
--- (iv) Garantir em prazo razoável a recuperação do custo dos serviços,-------------------------------- 
--- (v) Optimizar a gestão operacional e eliminar custos de ineficiência,---------------------------------- 
--- (vi) Contribuir para a criação de emprego sustentável através da dinamização do tecido 
empresarial, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (vii) Cumprir os objectivos decorrentes do normativo nacional e comunitário,----------------------- 
--- (viii) Garantir uma abordagem integrada na prevenção e controlo da poluição provocada pela 
actividade humana e pelos sectores produtivos, e ------------------------------------------------------------- 
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--- (ix) Aumentar a produtividade e a competitividade do sector através de soluções que 
promovam a eco-eficiência; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- IV) É necessário dispor de projectos de infra-estruturação ambiental, com um grau de 
maturação suficiente que permitam o conhecimento dos montantes totais de investimento 
necessários e que poderão vir a ser objecto de candidaturas aos fundos comunitários previstos 
para o QREN que vigorará entre 2007 e 2013, bem como desenvolver um plano de acção 
ajustado às metas, intermédias e finais, fixadas para o país e para a região; --------------------------- 
--- V) A Sociedade adquiriu competências e conhecimentos e dispõe de capacidades técnicas 
que deverá disponibilizar em condições que tornem eficaz e vantajosa a cooperação entre o 
Sistema e o Município;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- VI) A Sociedade se encontra disponível para proceder à contratualização e acompanhamento 
das prestações de serviço necessárias para o desenvolvimento dos projectos das redes em 
“baixa” de distribuição de água e de recolha de efluentes do Município, potenciando os recursos 
e permitindo uma racionalização de custos; --------------------------------------------------------------------- 
--- VII) o desenvolvimento destas tarefas por parte da Sociedade não porá em causa a 
prossecução da sua actividade principal, uma vez que: ------------------------------------------------------ 
--- potencia um efeito económico através do aumento da procura, ---------------------------------------- 
--- possibilita um entrecruzamento entre as redes em “alta” e em “baixa”, em termos de 
interligação, percursos e de priorização de execução, e ----------------------------------------------------- 
--- permite a articulação entre as diferentes infra-estruturas existentes, ---------------------------------- 
--- preenche a complementaridade funcional que se exige.-------------------------------------------------- 
--- É estabelecido o presente Protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: ----------------------- 
--- Cláusula 1ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Sociedade, com o acordo e em colaboração com o Município, assume a 
responsabilidade pelo desenvolvimento dos projectos de execução das redes de distribuição de 
água e de recolha de efluentes em “baixa” do Município, e que serão definidas posteriormente 
no âmbito do grupo de trabalho previsto na Cláusula 3ª.----------------------------------------------------- 
--- 2. Com a definição dos projectos de execução das redes de distribuição de água e de recolha 
de efluentes em “baixa” do Município, com base no previsto no número anterior, as partes 
celebrarão uma Adenda ao presente Protocolo, onde conste a identificação correcta dos 
mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Nos termos do número anterior, a Sociedade promoverá os procedimentos pré-contratuais 
e adjudicação, financiamento, acompanhamento, fiscalização e aprovação do projecto, na 
qualidade de entidade adjudicante, devendo, para isso, respeitar as decisões do grupo de 
trabalho previsto na Cláusula 3ª. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 2ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Sociedade desenvolverá os procedimentos pré-contratuais para a realização dos 
projectos de execução das redes em “baixa” objecto do presente Protocolo, utilizando os 
procedimentos previstos na legislação nacional e comunitária em vigor, assegurando igualmente 
o cumprimento dos regimes jurídicos aplicáveis á contratação pública de serviços a que o 
Município se encontra obrigado, bem como o disposto na Recomendação IRAR nº 01/2006 de 
22 de Março de 2006, sobre a selecção de serviços de projecto de engenharia no sector de 
águas e resíduos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Os documentos relativos aos procedimentos pré-contratuais serão desenvolvidos de 
acordo com um formato que permita, em cada momento, determinar os custos com o 
desenvolvimento dos projectos de execução das redes do Município.------------------------------------ 
--- Cláusula 3ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1. Com vista ao desenvolvimento adequado do disposto no presente Protocolo, a Sociedade 
promoverá a constituição de um grupo de trabalho, de carácter técnico, que deverá incluir, pelo 
menos, um representante do Município, indicado por este no prazo máximo de 8 (oito) dias após 
solicitação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Poderão ainda integrar este grupo de trabalho, outros representantes a designar pelo 
Município, nomeadamente, dos Serviços Municipalizados, da Associação de Municípios ou do 
Gabinete de Apoio Técnico da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
respectiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Constitui missão deste grupo de trabalho: ---------------------------------------------------------------- 
--- (i) A definição do âmbito e do objecto do presente Protocolo;------------------------------------------- 
--- (ii) A elaboração da Adenda ao presente Protocolo, prevista no número 2 da Cláusula 1ª; ------ 
--- (iii) O acompanhamento do procedimento pré-contratual, incluindo a análise de propostas, a 
adjudicação e a contratação;---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (iv) O apoio técnico e a fiscalização do desenvolvimento dos projectos de execução das 
redes em “baixa”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- (v) A verificação dos autos de medição, da facturação e dos pagamentos efectuados com a 
sua realização;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (vi) A aprovação, intermédia, se existir, e final, dos projectos; ------------------------------------------ 
--- (vii) A elaboração da conta final do processo. --------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 4ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sociedade obriga-se a fornecer ao Município cópia de todas as peças que forem 
desenvolvidas no seu âmbito e a comunicar todas as informações relevantes para o adequado 
conhecimento e acompanhamento do processo.--------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 5ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sociedade, com base no presente Protocolo, desenvolverá o Plano de Acção para a 
realização das redes de distribuição de água e de recolha de efluentes em “baixa” de todo o 
Sistema, incluindo as do Município, onde serão definidos os montantes totais de investimento, o 
cronograma de desenvolvimento e as prioridades, de modo a poderem ser objecto de 
candidaturas aos fundos comunitários previstos para o QREN que vigorará entre 2007 e 2013.--- 
--- Cláusula 6ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Sociedade, no âmbito das responsabilidades e em colaboração com o Município, 
procurará apoios financeiros, nacionais ou comunitários, para fazer face aos encargos 
resultantes do desenvolvimento dos projectos de execução das redes em “baixa” objecto do 
presente Protocolo, obrigando-se as partes a apoiar o proponente na preparação de candidatura 
específica, se aplicável. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A Sociedade desenvolverá, igualmente, um plano de financiamento das acções objecto do 
presente Protocolo que permita, em cada momento, determinar os custos associados e 
demonstrar que os mesmos não estão a ser repercutidos sobre o Sistema, nem sobre a 
respectiva tarifa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 7ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Com a conclusão dos trabalhos, a Sociedade transferirá para o Município os projectos de 
execução desenvolvidos no âmbito do presente Protocolo e, em simultâneo, remeterá, por carta 
registada e com aviso de recepção, a discriminação dos custos efectivamente suportados com o 
seu desenvolvimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. O Município, no prazo máximo de 6 (seis) meses, pagará à Sociedade as despesas em 
que esta incorreu, deduzidas dos apoios financeiros recebidos se aplicável, acrescidas de juros 
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à taxa Euribor 6 meses e de um “spread” de 1 (um) ponto percentual, contabilizados a partir da 
data efectiva do seu pagamento pela Sociedade.-------------------------------------------------------------- 
--- 3. O Município pode solicitar à Sociedade, e esta obriga-se a aceitar, o fraccionamento dos 
custos em causa até ao máximo de 2 (dois) anos, estando sujeito, neste caso, à aplicação de 
um spread de 3 (três) pontos percentuais sobre os juros no número anterior, contabilizados de 
igual forma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. O prazo para pagamento dos valores referidos nos números anteriores é fixado em 60 
(sessenta) dias após o envio do respectivo documento para pagamento. ------------------------------- 
--- 5. Aos atrasos nos pagamentos referidos no número anterior, acrescerão juros de mora, 
aplicáveis nas mesmas condições das previstas nos contratos de fornecimento de água e de 
recolha de efluentes do Sistema.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 8ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O regime previsto na cláusula anterior não será aplicável no caso de o Município, em 
conformidade com o ordenamento jurídico, puder imputar estes custos a qualquer outra 
entidade, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- (i) Ao sistema multimunicipal, se o Município optar pela integração da “baixa” neste;------------- 
--- (ii) A uma sociedade que venha a ser constituída pelo sistema multimunicipal, com vista à 
integração e gestão das redes em “baixa” desse Município, se essa for a sua opção;---------------- 
--- (iii) Qualquer outra entidade, distinta do Município e que por indicação deste, que venha a 
assumir a responsabilidade pela gestão dessas redes.------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 9ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Em caso de desacordo ou litígio, relativamente à interpretação ou execução deste 
Protocolo, as partes diligenciarão no sentido de alcançar, por acordo amigável, uma solução 
adequada e equitativa.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. No caso de não ser possível uma solução negociada e amigável nos termos previstos no 
número anterior, cada uma das partes poderá a todo o momento recorrer a arbitragem, nos 
termos dos números seguintes. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3. A arbitragem será realizada por um tribunal arbitral constituído nos termos desta cláusula e 
de acordo com o estipulado na Lei nº 31/86, de 29 de Agosto. --------------------------------------------- 
--- 4. O tribunal arbitral será composto por um só árbitro nomeado pelas partes em desacordo ou 
litígio. Na falta de acordo quanto à nomeação desse árbitro, o tribunal arbitral será então 
composto por três árbitros, dos quais um será nomeado pela Sociedade, outro pelo Município, e 
o terceiro, que exercerá as funções de presidente do tribunal, será cooptado por aqueles. Na 
falta de acordo, o terceiro árbitro será nomeado pelo presidente do Tribunal da Relação de 
Lisboa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5. O tribunal arbitral funcionará na cidade de Lisboa, em local a escolher pelo árbitro único ou 
pelo presidente do tribunal, conforme o caso.------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 10ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Sem embargo do disposto na cláusula seguinte, o presente Protocolo tem o seu início na 
data da sua celebração e terá uma duração de 2 (dois) anos. ---------------------------------------------- 
--- 2. Em face de razões atendíveis pelas partes, este pode ser prorrogado por períodos 
suplementares de 2 (dois) anos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 11ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A execução do presente Protocolo só pode iniciar-se depois de obtida a autorização do 
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, na 
qualidade de concedente do Sistema, sendo responsabilidade da Sociedade o desenvolvimento 
dos procedimentos necessários para esse efeito.-------------------------------------------------------------- 
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--- O presente Protocolo foi celebrado em Espinho, no dia 5 de Junho de 2006, estando feito em 
duas vias, ficando um em poder de cada uma das partes.”--------------------------------------------------               
--- O Sr. Presidente esclareceu que a proposta trata um pedido de ratificação do protocolo para 
Projectos de Redes em baixa, assinado no passado dia 5 de Junho e que diz respeito ao 
compromisso assumido pelo Sr. Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, no 
sentido dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água em baixa (no caso de 
Azambuja a AdO), efectuarem o projecto das redes de distribuição de água e saneamento em 
baixa. Todos os sistemas multimunicipais candidatarão a fundos comunitários a execução dos 
projectos em falta das redes de água em baixa, todo este processo não acarretará custos para 
os municípios, há excepção dos municípios que depois dos projectos recebidos não queiram 
entrar na concessão dos sistemas em baixa. ------------------------------------------------------------------- 
--- Informou ainda que, a Câmara ultimou todos os termos de referência e caderno de encargos 
para fazer a concessão das redes de água em baixa e de saneamento em baixa, que ainda não 
foi presente a sessão de Câmara porque é uma matéria muito importante que não deve ser 
sujeita a prazos normais para apreciação do expediente de Câmara. Sendo assim, existem dois 
caminhos paralelos e reversivos, podendo a Câmara seguir em função do que oferecer 
melhores serviços aos munícipes. A situação actual da exploração das redes de água em baixa 
e do sistema de águas residuais em baixa, não se pode manter por óbvia ineficácia da 
manutenção destas situações em termos de estrutura municipal. ----------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que o presente protocolo reflecte o que tem sido a 
política do município nesta matéria, isto é, reconhece que não tem andado bem neste campo, 
quer em investimentos, quer em matéria de redes, apresar das intervenções realizadas. ----------- 
--- O Protocolo parte da iniciativa da empresa concessionária da rede em alta e procura ajustar 
os sistemas em baixa ao seu próprio sistema, preparando terreno para uma eventual 
concessão. Considera que esta não é a solução porque vai discriminar os munícipes numa 
matéria em que todos devem ser tratados por igual porque a água é um bem essencial para 
ricos e pobres. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que este Protocolo pode viabilizar a execução de um conjunto 
significativo de projectos de redes de água e de esgotos em baixa que de outra forma teria que 
se recorrer ao orçamento da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Esta é uma iniciativa do Ministério que envolveu diversos municípios e diversos sistemas 
multimunicipais de água. E uma iniciativa deste tipo a nível nacional visa a uniformização do 
sistema de água criando condições para que as regiões mais ricas possam compensar os 
preços mais baixos das regiões mais pobres. O que não pode acontecer é que na mesma região 
do país hajam pessoas a pagar o triplo e o quádruplo de outras numa região com o mesmo grau 
de desenvolvimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reitera a ideia de que este é um processo completamente reversível e que, em função do 
desenvolvimento do processo alternativo, conclui-se que este protocolo não interessa e sai-se, 
ou então, não perde o barco relativamente à canalização de eventuais financiamentos 
comunitários no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio (QREN – Quadro de Referência 
Estratégica Nacional que vai financiar projectos de cariz inter e multimunicipal). Esta via garante, 
de forma reversível, que Azambuja não ficará de fora deste tipo de financiamentos comunitários.  
--- O Sr. Vereador António José Matos considerou que a proposta tem falta de informação. 
Questionou se este protocolo é apenas para se fazerem projectos porque de outra forma a 
Câmara não teria acesso a fundos comunitários ou se, numa fase mais avançada, as águas do 
concelho serão exploradas pela AdO. ---------------------------------------------------------------------------- 



19.Jun.2006 
 
 

 15 

--- A única vantagem do protocolo será ter acesso a fundos comunitários que de outra forma não 
seria possível, mas ainda assim o protocolo refere um pagamento a 6 meses ou a 2 anos. -------- 
--- Considera que a proposta deveria ser acompanhada de um estudo económico que explicasse 
quais as vantagens para o Município. A Engenheira Carla Sande referiu que o atraso na 
execução das empreitadas pela AdO deve-se essencialmente ao seu dimensionamento por 
vários concelhos, o que faz com que se esteja a rectificar o protocolo com pressupostos errados 
que de nada adiantarão, porque a capacidade da AdO desenvolver os projectos é um pouco 
duvidosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que os pressupostos não estão errados porque uma coisa é a 
capacidade da AdO executarem as empreitadas, foi o que disse a Eng. Carla Sande e outra 
coisa é a capacidade de estrutura projectista da AdO.-------------------------------------------------------- 
--- O Protocolo trata para que, de uma forma reversível, a Câmara possa ter projectos da rede 
em baixa financiados integralmente por fundos comunitários. ---------------------------------------------- 
--- A única consequência, em termos financeiros, é, no caso da AdO, já estar numa fase muito 
avançada ou conclusiva de execução dos projectos e a Câmara decidir abandonar este sistema, 
terá então que pagar a parte não financiada dos projectos e ficar com eles.---------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou o porquê de ser a AdO a não ser a CULT, por 
exemplo, a elaborar estes projectos, talvez até tivesse maior capacidade. Não se convence que 
esta seja a única hipótese para a Câmara ter acesso a fundos comunitários. Reitera o facto da 
AdO não se ter coibido de incluir no protocolo, uma cláusula compromissória e uma cláusula 
penal, que lhe são claramente favoráveis em caso de incumprimento. ----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente afirmou ter dito que a Câmara corre o risco de ficar sem acesso a fundos 
comunitários porque o próximo QREN só vai financiar projectos inter e multimunicipais, esta é 
uma medida preventiva para não se correr este tipo de risco. A Câmara vai desenvolver vários 
projectos em consonância com a CULT, para se transformar projectos municipais em interesse 
multimunicipal (exemplo: Carta Educativa). A Câmara não pode desenvolver questões 
relacionadas com água e esgotos através da CULT, tem que ser através do sistema 
multimunicipal, em que está inserido, neste caso, através da AdO. --------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos sugeriu que devido à sua importância, a proposta fosse 
retirada para melhor análise e votada na próxima sessão de Câmara. ----------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que o documento é muito importante mas não é de carácter 
decisivo e trata-se de uma ratificação ao protocolo que já foi assinado e que tem que ser 
aprovada na reunião imediatamente a seguir à prática do acto. --------------------------------------------    
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 22 / VP-LS / 2006 e a Minuta do Protocolo 
aprovadas por maioria, com quatro votos a favor (Grupo do PS) e três abstenções (Grupos do 
PSD e da CDU).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 – Atribuição de Apoios Financeiros-----------------------------------------------------------------  

– Proposta Nº 19 / VML / 2006-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, – cfr. Al) b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- a Câmara Municipal de Azambuja é permitida a celebração de protocolos com entidades 
legalmente constituídas, com vista à prossecução dos objectivos enunciados – cfr. Art. 67º Lei nº 
169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------- 
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--- o trabalho meritório que a Banda de Música Centro Cultural Azambujense tem desenvolvido 
no âmbito da divulgação musical, constituindo-se como importante veículo de divulgação da 
cultura do Concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a referida Associação tem desenvolvido um louvável projecto, através da sua escola de 
música do ensino de música a crianças e jovens, e que requer um investimento significativo no 
sentido de serem criadas as condições para um efectivo desempenho de tal objectivo; ------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 3.738,48€, ao Centro Cultural Azambujense 
para a compra de um Saxofone barítono, nos termos e condições do protocolo em anexo.--------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que esta é uma proposta anual, a Câmara ofertar às 
Bandas Filarmónicas, através das suas escolas de música, um instrumento musical. Neste caso 
o Centro Cultural Azambujense solicitou à Câmara a compra de um saxofone barítono. ------------ 
--- Estão em reformulação as Normas de Apoio às Associações, nas quais passarão a ser 
contempladas este tipo de apoio, para que haja maior igualdade no tratamento das diversas 
Bandas Filarmónicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / VML / 2006 aprovada por unanimidade. ------- 

– Proposta Nº 20 / VML / 2006-------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------- 
--- Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar e apoiar ou comparticipar pelos 
meios adequados, obras, eventos e actividades de interesse Municipal, de natureza Cultural, 
Desportiva e Recreativa, – cfr. Al) b) do nº 4 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro 
alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
--- que o Aveiras de Cima Sport Clube tem mantido, desde 1960, uma actividade ininterrupta de 
relevante interesse para o Município de Azambuja e para a Freguesia de Aveiras de Cima, 
promovendo o acesso à prática desportiva à população; ---------------------------------------------------- 
--- Que o referido Clube desenvolve um louvável projecto, através da sua escola de futebol, do 
ensino do futebol a crianças e jovens do Concelho, e que requer um investimento significativo no 
sentido de serem criadas as condições para um efectivo desempenho de tal objectivo; ------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.500€, ao Aveiras de Cima Sport Clube para 
o desenvolvimento da sua Escola de Futebol.” ----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que esta proposta visa a atribuição de mais um apoio 
financeiro, desta vez ao Aveiras de Cima Sport Clube. Esta Associação tem realizado um óptimo 
trabalho através da sua escola de futebol, que abrange todos os escalões etários mas que se 
depara com algumas dificuldades financeiras.------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / VML / 2006 aprovada por unanimidade. ------- 
Ponto 4 – Rede Viária e Arruamentos – Intervenções----------------------------------------------------- 

– Proposta Nº 17 / V-AJM / 2006 ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A estrada que liga Arrifana ao Briçal trata-se de uma estrada recente que por falta de valetas 
arranjadas em condições, já se encontra partida em alguns sítios, devido à erosão. Na mesma 
situação se encontra a estrada que liga Póvoa de Manique a Arrifana.----------------------------------- 
--- Estas estradas foram construídas em vésperas de eleições autárquicas e, passadas estas, 
ficaram esquecidas. Urge construir as valetas para evitar que a erosão aumente e danifique mais 
estas vias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Algumas curvas destas estradas são relativamente perigosas, tendo-se verificado já alguns 
despistes. Urge sinalizar estas novas vias com sinalização gráfica vertical, não esquecendo os 
sinais de direcção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propomos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A construção das valetas.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A colocação da sinalização referida.” ---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos esclareceu que esta proposta vem no sentido de uma 
melhor utilização das condições das estradas entre a Póvoa de Manique do Intendente e 
Arrifana e entre Arrifana e o Briçal. Nas referidas estradas existe falta de sinalização e existem 
declives muito íngremes nas valetas o que tem provocado a erosão e abatimento da estrada 
devido à força da água.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / V-AJM / 2006 aprovada por unanimidade.----- 

– Proposta Nº 18 / V-AJM / 2006 ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando que no cruzamento da Rua 25 de Abril com a Rua do Soldado Desconhecido, 
em Arrifana, existe uma grelha, a toda a largura da estrada que está constantemente danificada, 
o que já tem provocado acidentes. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propomos que os serviços estudem outra solução para o escoamento das águas pluviais 
naquele local.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que esta proposta tem que ver com arruamentos 
dentro de Arrifana. No cruzamento da Rua 25 de Abril e a Rua do Soldado Desconhecimento 
existe uma grelha que está danificada o que tem provocado estragos em vários veículos, uma 
melhor solução para escoamento de água, deverá ser estudada pelos Serviços Técnicos da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 18 / V-AJM / 2006 aprovada por unanimidade.----- 

– Proposta Nº 2 / V-AMF / 2006 ------------------------------------------------------------------------ 
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------ 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A EN 366 tem um tráfego muito intenso ---------------------------------------------------------------------- 
--- Não existem passeios ou bermas desde as localidades de Aveiras de Cima e Aveiras de 
Baixo, até aos respectivos cemitérios----------------------------------------------------------------------------- 
--- Grande parte das pessoas que se deslocam aos cemitérios o faz a pé e muitas delas são de 
uma faixa etária avançada------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Estas deslocações constituem um perigo para os transeuntes que efectuam este trajecto ------ 
--- Propomos que nas localidades de Aveiras de Cima e Aveiras de Baixo sejam construídos 
passeios que obviem o acima descrito, entre as localidades e os referidos cemitérios.” ------------- 
--- A Sra. Vereadora Ana Maria Ferreira esclareceu que esta proposta resulta da constatação 
que a EN 366 tem um tráfego muito intenso, que não existem passeios ou bermas das 
localidades de Aveiras de Cima e de Baixo até aos respectivos cemitérios e a maioria das 
pessoas, na maioria idosas, faz o percurso a pé, este enquadramento constitui uma situação 
perigosa para estas pessoas. Visto isto, propõe-se a construção de passeios de ligação das 
referidas localidades aos respectivos cemitérios. -------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez uma salvaguarda, esta situação terá que ser negociada com o Instituto 
de Estradas de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 2 / V-AMF / 2006 aprovada por unanimidade.------ 
PONTO 5 – Informações-------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Águas do Oeste ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- “Ponto de situação da empreitadas de abastecimento de água e de saneamento” ---------------- 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA ----------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezoito horas e 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 


