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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2006 EM CONTINUAÇÃO DA REUNIÃO DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2006.---------------------------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Sala de Sessões da Câmara Municipal de Azambuja.-------------------- 
--- A reunião teve início às dez 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 António José Costa da Cruz e, pelo Grupo da CDU, 
o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre.--------------------------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião o Chefe da Secção de Expediente Geral, Vítor Carlos Fernandes da 
Cunha e Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ---------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que em virtude da presente Reunião ser continuação da anterior, 
decorrida no dia 15 de Dezembro, irá recomeçar na apresentação da Proposta nº 116 / P / 2006.  

ORDEM DO DIA 
Ponto Único – Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2007 e Plano Plurianual de 

Investimento 2007/ 2010 – Proposta nº 116 / P / 2006---------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “ Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências da Câmara no âmbito da elaboração dos documentos previsionais, conforme 
a alínea c), do nº 2, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, revista e republicada 
pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. aprovar a proposta do Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2007 e o Plano 
Plurianual de Investimentos (2007/ 2010); ----------------------------------------------------------------------- 
--- 2. que os documentos sejam remetidos à Assembleia Municipal, nos termos da alínea  b), do 
nº 2, do art. 53º, da legislação acima referida.” ----------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que para além dos documentos obrigatórios: Plano de 
Actividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos foi também entregue, a título 
informativo, referente à EMIA, a situação financeira das obras e encargos para a Câmara.--------- 
--- Continuou dizendo que os objectivos da Câmara seguem a seguinte ordem: objectivo 1, 
modernização e reorganização dos serviços; objectivo 2, urbanismo e habitação; 3, 
acessibilidades, trânsito e infra-estruturas viárias; 4, iluminação pública; 5, ambiente e 
saneamento; 6, educação e juventude; 7, cultura, desporto e turismo; 8, saúde e intervenção 
social; 9, segurança; 10, desenvolvimento económico e social; 11, relações com as Juntas de 
Freguesia; 12, colectividades e instituições e objectivo 13, relações externas. A Câmara tem 
definido como objectivos principais, ao nível de intervenção mais física nas diversas freguesias, 
o ambiente e saneamento (vertentes de água, esgotos domésticos e águas pluviais) e 
requalificação urbana. De carácter mais material, surgem como objectivos, o desenvolvimento 
económico e social e o reordenamento do território (escapa numa percentagem significativa a 
competência exclusiva da Câmara). Como objectivo primordial de futuro está o sector da 
educação e juventude.------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conjuntamente com os objectivos descritos, existe uma estratégia clara e definida ao nível de 
intervenção no concelho, um modelo de desenvolvimento enquadrado nas seguintes 
perspectivas: primeiro, diversidade do concelho (valorização do Alto concelho), segundo, 
instalação do aeroporto na Ota. Decorrente da segunda perspectiva existem uma série de 
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intervenções, quer a nível de acessibilidades, quer ao nível de oportunidades de instalação de 
empresas, quer a nível turístico, tanto no baixo concelho, mais ligado ao Tejo, como no alto 
concelho, aproveitando a entidade paisagística natural.------------------------------------------------------ 
--- Para a realização de todas as intervenções estrategicamente planeadas, a Câmara pretende 
recorrer ao orçamento municipal, a fundos comunitários (candidaturas ao QREN, neste caso 
através de candidaturas intermunicipais no âmbito da CULT) e a parcerias público privadas 
(também através da EMIA, pelo que está a ser estudado o alargamento das suas capacidades 
de intervenção). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a revisão do Plano Director Municipal – PDM informou que todos os estudos a realizar 
pela Câmara estão concluídos e entregues. Mas como está a decorrer o plano de ordenamento 
do território do Oeste e Lezíria do Tejo, no qual a Câmara participa activamente e cujo 
cronograma está a ser cumprido. Assim sendo em Outubro deverá estar concluído e as 
instruções do Governo é que as revisões do PDM só se processem após a aprovação dos 
Planos Regionais de Ordenamento do Território – PROT.--------------------------------------------------- 
--- A Câmara também está inserida num grupo de trabalho de acessibilidades decorrentes da 
instalação do aeroporto na Ota, neste âmbito, foi apresentada proposta conjunta com as 
Câmaras de Alenquer e Vila Franca de Xira, para que as acessibilidades ao aeroporto sejam 
inseridas na malha de estradas nacionais e municipais de cada um dos concelhos. Está a ser 
iniciado um estudo relativo às perspectivas de desenvolvimento regional decorrentes da 
instalação do aeroporto na Ota. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Existe outro aspecto para o qual pretende avançar, ou melhor, já devia ter avançado, que se 
prende com a Reserva Ecológica Nacional – REN. A Câmara tem dois pareceres divergentes da 
CCDR e da DGOT. Houve reuniões com a CCDR, que solicitaram parecer à Comissão da REN, 
mas como este organismo não reunião há mais de 6 meses para se pronunciar sobre esta 
matéria, pretende avançar com um pedido de parecer aos granes peritos em direito 
administrativo português e seguir estritamente o que for emitido no parecer, independentemente 
dos pareceres da CCDR e da DGOT, pois este impasse afecta bastante a revisão do PDM.------- 
--- Relativamente à receita houve um aumento significativo das receitas municipais, 
nomeadamente no IMT e ex-SISA (o que reflecte movimentação à volta de compra e venda de 
terrenos, no seu entender devido às perspectivas decorrentes da instalação do novo aeroporto) 
e também nas taxas de loteamento. Apesar da diminuição das taxas de Derrama e IMI, houve 
efectivamente um aumento da receita. --------------------------------------------------------------------------- 
--- Concluindo, as receitas correntes (geradas especificamente pela Câmara) atingem 71,2%, ou 
seja 14.307.295€ e as receitas de capital atingem 28,8%, ou seja 5.775.007€. ------------------------ 
--- Relativamente à despesa atingirá o mesmo valor da receita, para equilíbrio de contas, sendo 
que as despesas de funcionamento atingem 35,1%, o Plano de Actividades Municipais (P.A.M.) 
24%, o Plano Plurianual de Investimentos (P.P.I.) 37,7% e encargos da dívida 3,2%.---------------- 
--- Em termos de P.A.M. e P.P.I., os objectivos com maior dotação percentual, em termos de 
verbas totais, são: em primeiro lugar, Ambiente e saneamento 32,5%, seguindo de Urbanismo e 
Habitação 23,3%, Cultura, Desporto e Turismo 13,6% e Educação e Juventude 9,8%. -------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que sobre a explicação do Sr. Presidente criticou a 
excessiva ligação à construção do novo aeroporto na Ota, do Turismo e a uma forte 
componente de especulação urbana. Sobre o novo aeroporto entende que não será uma infra-
estrutura que venha a ter grandes reflexos na actividade económica do concelho, questionando 
até qual será o benefício para a balança comercial. Relativamente à especulação urbana, a 
Câmara irá recorrer à parceria público-privada, que no seu entender reflecte sempre prejuízos 
públicos e lucros privados.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Na sua perspectiva existe também uma omissão bastante grave no que toca à actividade 
agrícola no Município, não há em todo o documento, qualquer referência a esta actividade, que 
ocupa uma vasta área do concelho.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Outro sector colocado de parte é a actividade industrial, não há qualquer verba para 
dinamização da economia, há manifestamente interesse da Câmara nos loteamentos e infra-
estruturas decorrentes do mega investimento Ota. ------------------------------------------------------------ 
--- Sobre o Turismo, admira-se com a importância que lhe é dada, mas identifica, por exemplo 
que o Castro de Vila Nova de São Pedro tem verba não definida de 15 mil euros. Entende que 
um objectivo estratégico desta natureza deve ter em linha de conta, o tipo de turismo a 
desenvolver e a proporcionar no concelho, qual o público alvo a atingir, pois não se pode 
esquecer a situação económica do país, os portugueses atravessam uma actividade recessiva 
há 6 anos e o seu poder de compra baixou muito.------------------------------------------------------------- 
--- Entende que a estratégia definida pelo PS não é consentânea para o desenvolvimento do 
concelho, pois não concorda com as parcerias pretendidas, nomeadamente no sector da água e 
saneamento. Por outro lado e atendendo ao aumento significativo nas receitas municipais de 
natureza tributária, entende que a Câmara deveria ter ido mais longe no imposto municipal 
sobre imóveis e ponderar melhor a sua tributação, olhando ao nível de rendimentos da 
população do concelho em geral. ----------------------------------------------------------------------------------     
--- Existem objectivos que não têm tradução orçamental, nomeadamente as iniciativas a 
promover através da EMIA, facto que critica pois entende que terão influência na transparência 
do orçamento, existem verbas escondidas no orçamento, o que não é uma boa política em 
termos de saúde financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a relação receita/ despesa, entende que a relação entre despesas correntes e 
despesas de capital podia ser mais favorável de modo a proporcionar a libertação de verbas 
para investimentos que não terão outra forma de financiamento. ------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que a intervenção ouvida é uma argumentação completamente 
ultrapassada em termos temporais, pois apenas teria como recurso financeiro o orçamento da 
Câmara, uma vez que não concorda com as parcerias público privadas mas por outro lado 
diminuiria os impostos que contribuem para as receitas do município. A parceria público privada 
de Azambuja, ou seja a EMIA construiu equipamentos fundamentais que representam uma mais 
valia para as populações. As futuras parcerias que a Câmara pretende avançar, prendem-se 
com negociações com promotores imobiliários para a realização de intervenções importantes, 
como por exemplo, a construção de rotundas nas estradas nacionais 3 (com a Opel e a Modis) e 
365.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sobre a excessiva ligação ao aeroporto da Ota, não se pode negar a pretensão do Governo e 
tudo o que vier a acontecer, em termos estruturais, nesta zona dependerá da construção do 
novo aeroporto, considera que é um dado externo que não pode ser ignorado de forma alguma.- 
--- Relativamente a actividades industriais, turismo e actividades agrícolas, considera que numa 
economia de mercado, o papel da Câmara será de promoção deste tipo de actividades e para 
isso pretende desenvolver uma campanha de divulgação e promoção do município para agentes 
económicos e para atracção de investimento que abrangerá todos os sectores.----------------------- 
--- A Câmara não pretende implementar nenhum tipo de turismo, existem grupos privados com 
intenção de desenvolverem grandes projectos turísticos no concelho. ----------------------------------- 
--- Não existe no Orçamento verbas escondidas, pois todos os pagamentos efectuados à EMIA 
estão expressos no PPI, mas não pode de forma alguma orçamentar a escola primária de 
Azambuja, se ainda não se verificaram procedimentos para a sua construção. Mas por exemplo, 
já existe plano de pagamentos pela construção do jardim-de-infância em Manique do Intendente. 
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--- Esclareceu que as despesas correntes, ou seja, despesas do plano de actividades municipais 
cuja fonte são as despesas correntes atingem 60,5% e as despesas de funcionamento da 
Câmara 35,1%.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre esclareceu que critica a excessiva dependência da Câmara 
relativamente ao novo aeroporto. Entende que o Município deve potenciar o desenvolvimento 
endógeno sem ter que ficar à espera. Reconhece que, por não controlar a decisão de 
construção da infra-estrutura todos irão sofrer os impactos da sua colocação nesta região mas 
se pode traçar uma estratégia de desenvolvimento baseada quase que exclusivamente na sua 
construção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reafirmou que o orçamento não é transparente, pois encrenca logo quando apresenta uma 
série de intervenções sem tradução orçamental, porque assume o compromisso de as realizar 
através da EMIA mas que se traduzirão em encargos futuros que deviam ser objecto de uma 
projecção financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a agricultura considera que a Câmara deve criar condições, influenciar, desenvolver 
iniciativas para que a população que se dedica à agricultura de fixe no concelho e tenha 
objectivos para manter a sua actividade que contribui para a conservação ambiental. Mas para 
tudo isto não encontra tradução orçamental, nem sequer uma estratégia de acção. ------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que existem uma série de iniciativas desenvolvidas pela Câmara 
para o sector agrícola que não são passíveis de tradução orçamental. Como por exemplo, a 
pressão exercida pela Câmara à Estradas de Portugal para a construção de uma nova ponte 
sobre a Vala Real, pois o transporte agrícola da produção da lezíria estava a ser prejudicado; no 
âmbito da CULT está-se a trabalhar de modo a influenciar a política de subsídios (PAC) aplicada 
aos municípios da zona da lezíria; está em fase de conclusão a construção da sede da APAMI – 
Associação de Produtores Agrícolas de Manique do Intendente, que abrange agricultores de 
Maçussa e de zonas fora do concelho; houve também uma reunião com o Sr. Secretário de 
Estado da Justiça para que as excelentes condições da escola profissional da cadeia de 
Alcoentre, venha a ser utilizada para a instituição de uma escola profissional também com 
cursos relacionados com agricultura. Tudo isto é um conjunto de iniciativas sem tradução 
orçamental mas desenvolvidas pela Câmara.------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que sobre o documento referiu que a Câmara 
apresenta como um dos primeiros objectivos: urbanismo e habitação, que apesar de ter uma 
verba significativa, verifica que não foram incluídos as partes históricas das vilas e aldeias, 
apesar de estar a ser encomendado um estudo à Universidade Lusófona sobre as 
possibilidades de reabilitação urbana. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- No que diz respeito à educação, verifica que apesar de toda a importância enfatizada pelo Sr. 
Presidente, baixou 11,6% no PAM e tem este valor devido aos investimentos na escola de 
Aveiras de Cima e no ATL de Manique do Intendente. ------------------------------------------------------- 
--- Considera que a verba atribuída ao objectivo Desenvolvimento Económico e Social é muito 
baixa, pois no seu entender, e com o encerramento da Opel, a Câmara tem que ser um motor 
que estimule o desenvolvimento e o investimento, pois haverão muitas pessoas a ficar 
desempregadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente ao objectivo Acessibilidade, Trânsito e Infra-estruturas Viárias, não 
compreende como baixa para metade (7%) do orçamento do ano passado, pois considera que 
ainda existe muito por fazer nesta área.-------------------------------------------------------------------------- 
--- Solicitou esclarecimentos acerca do concurso das águas, questionando se a Câmara vai 
optar por uma concessão ou por parceria público privada. -------------------------------------------------- 
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--- Pensa que a Câmara apresenta uma estratégia reactiva, totalmente condicionada pelo 
aeroporto da Ota, quando deveria aproveitar essa infra-estrutura para desenvolver uma 
estratégica pró-activa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Questionou a real situação económica financeira da Câmara, pois teve conhecimento que a 
facturação demora vários meses para ser paga. --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que, em termos de qualificação urbana, a Câmara já interveio em 
Azambuja, Aveiras de Baixo e Casais das Comeiras, está a intervir em Vila Nova de São Pedro 
e pretende também efectuar a qualificação em Aveiras de Cima. Tudo isto da forma e com os 
recursos que tem.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Ao nível de educação reiterou que as duas grandes intervenções não estão contabilizadas 
porque são obras a executar pela EMIA, porque se apresenta-se 900 mil euros para ampliação 
da escola de Alcoentre e 2 milhões de euros para a nova escola de Azambuja, a educação 
estaria em primeiro lugar. Estas intervenções só entrarão para o orçamento quando a Câmara 
recebe a infra-estrutura e começa a pagar à EMIA. ----------------------------------------------------------- 
--- Referiu que ao nível do turismo a Câmara tem promovido a Rota dos Mouchões, as 
potencialidades turísticas do concelho, tem participado em todas as feiras de turismo e 
participou na bolsa de turismo de Lisboa. O papel da Câmara prende-se em negociar com 
promotores que pretendem desenvolver grandes projectos turísticos e existem perspectivas 
nesse sentido para o Alto Concelho. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Todas as despesas com pessoal, estão contabilizadas como despesas de pessoal e 
representam 24,5% das despesas totais. As avenças e as senhas de presença passaram a ser 
contabilizadas nesta rubrica. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Concluiu dizendo que a Câmara está (em Dezembro) a fazer todos os pagamentos de 
facturas datadas do final do mês de Outubro, ou seja, demora 1 mês e meio a concluir os 
processamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se a Câmara contemplou alguma verba para a 
instalação de serviços municipais, nomeadamente posto de turismo, na escola Grandella de 
Tagarro, uma vez que o acordo estabelecido previa que o concessionário cede-se uma sala 
para a Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionou ainda se existe verba prevista para liquidação das facturas da AdO, referentes ao 
fornecimento de água. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Solicitou esclarecimentos acerca das seguintes rubricas, pág. 45, 02.02.09 Comunicações 
com verba de 190 mil euros e pág. 46, 06.02.03.01 Indemnizações com 315 mil euros. ------------- 
--- O Sr. Presidente confirmou que a rubrica indemnização é um complemento de 300 mil euros, 
sendo que os 15 mil euros são verba residual para outro tipo de indemnizações. --------------------- 
--- A verba Comunicações diz respeito a telemóveis, correios, telefones, etc. -------------------------- 
--- Sobre a questão da escola Grandella o contrato está em vigor, mas devido aos cortes com 
pessoal a Câmara tem que optar por prioridades, que neste momento prendem-se com a 
abertura das piscinas municipais. Mas tem havido insistências por parte do promotor para 
entrega da sala em causa, pois na sua perspectiva também serviria para dinamizar as 
instalações.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos solicitou mais esclarecimentos acerca do circuito cultural 
(pág. 17).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Relativamente ao Castro de Vila Nova de São Pedro e ao Convento das Virtudes questionou 
o porquê da Câmara não optar pela expropriação, uma vez que no seu entender deve ser 
património cultural a preservar.------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Chamou a atenção para inexistência de qualquer referência para a realização de planos de 
emergência e simulacros nas escolas do concelho. Questionou se o Serviço Municipal de 
Protecção Civil já não está consolidado. Também em 2006 o documento fazia referência à 
constituição de uma equipa de sapadores florestais.---------------------------------------------------------- 
--- Questionou ainda se, devido aos limites com as despesas de pessoal, a Câmara optou por 
dividir os vencimentos pelos diversos serviços, isto é, nas págs. 23 e 24, o Espaço Internet, o 
Museu Municipal, Promoção de Actividades Culturais, Desporto têm afecta a rubrica 01.01.07 – 
Vencimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente respondeu que na pág. 50 pode-se ver que todas as despesas começadas 
por 01 são Despesas com Pessoal, inclusivamente as que estão no plano de actividades como 
avenças.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vice-presidente esclareceu que a Câmara tem vários planos de emergência em 
marcha, nomeadamente de áreas industriais como a CLC. Relativamente às escolas, a Câmara 
tem colaborado com os Professores nesse sentido.----------------------------------------------------------- 
--- Existe um acordo com a Direcção Geral dos Recursos Florestais para a constituição de uma 
equipa de sapadores florestais, mas logo que o protocolo seja assinado o projecto avança. ------- 
--- Num aparte, informou que o estudo sobre o rebaixamento da estrada junto ao cano da EPAL 
está concluído e será presente na próxima sessão de Câmara. Acrescentou ainda que foram 
acolhidas muitas sugestões da oposição na elaboração do documento, como por exemplo, a 
verba afecta à Casa Mãe.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador Marco Leal que sobre a nova escola de Azambuja informou que 
devido às dimensões e por uma questão de engenharia e arquitectura não pode ser construída 
na zona nascente por isso a Câmara está a estudar novas localizações.-------------------------------- 
--- Sobre o Castro de Vila Nova de São Pedro a Câmara irá avançar para a expropriação mas 
antevê que seja um processo muito moroso em termos administrativos e jurídicos, mas logo que 
o processo esteja concluído haverá verba disponível para afectar a esta intervenção. ---------------   
--- Uma vez postos a votação foram a Proposta n.º 116 / P / 2006, o Plano de Actividades 
Municipal, o Orçamento para o Ano 2007 e o Plano Plurianual de Investimentos 2007/ 2010 
aprovados por maioria, com quatro votos a favor (Grupos do PS) e três votos contra (Grupo do 
PSD e da CDU).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente solicitou que a reunião passasse a ser presidida pelo Sr. Vice-presidente, 
pois necessita ausentar-se da sala para estar às 12 horas e 55 minutos na Opel.--------------------- 
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 doze horas e cinquenta e cinco minutos quando o Sr. Vice-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. ------------------------------------------------------------------------------ 
   


