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--- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA DO 
DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009.------------------------------------------------------------------------ 
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, o Sr. 
Vereador José Manuel Isidoro Pratas que presidiu à sessão e os Srs. Vereadores Marco António 
Martins Leal Pereira, Marília Oliveira Inácio Henriques e Margarida Maria Laranjeiro Relego, pelo 
Grupo do PSD, os Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e Ana Maria Correia Ferreira, 
pelo Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ----------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas iniciou a reunião saudando todos os presentes e informou 
que tanto o Sr. Presidente como o Sr. Vice-Presidente se encontravam de férias pelo que lhe 
cabe a si dirigir os trabalhos desta sessão. De seguida e uma vez que se encontravam na sala 
alunos da EB1 de Aveiras de Baixo e Virtudes o Sr. Vereador deu uma breve explicação sobre a 
constituição e funcionamento da sessão de Câmara. Dando continuação aos trabalhos o Sr. 
Vereador José Manuel Pratas passou a palavra ao público. ------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Intervieram vários alunos da EB1 de Aveiras de Baixo e das Virtudes que fizeram várias 
perguntas sobre o funcionamento da Câmara e sobre a actividade dos Vereadores, tendo feito 
também algumas solicitações nomeadamente quadros novos pois os existentes são muito velhos 
e com buracos, que arranjassem o telheiro pois chove lá debaixo. Tendo o Sr. Vereador José 
Manuel Pratas esclarecido sobre as perguntas relativas à actividade da Câmara e passou a 
palavra ao Sr. Vereador Marco Leal que é o responsável pela área da Educação que disse que o 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo já tinha alertado para essa situação e 
que durante as próximas semanas o alpendre irá ser reparado. O Sr. Vereador informou ainda 
que irá ser construído um novo Centro Escolar que reunirá todas condições a nível escolar mas 
entretanto irá falar com os serviços para que procedam à substituição do quadro por um novo. O 
Sr. Vereador Marco Leal perguntou ainda se estavam a gostar da Volta do Zambujinho e quais 
os locais que já tinham visitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Os alunos que frequentam a escola nas Virtudes solicitaram ainda que esta escola fosse 
mantida em funcionamento, que a estrada do Pinhal fosse melhorada e que fosse construído um 
parque infantil no recinto da escola, disseram ainda que precisavam de um local para serem 
servidas as refeições e de uma arrecadação fechada e que os prolongamentos fossem dados na 
escola e aproveitaram ainda para agradecer por tudo o que já fizeram na escola. -------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que a Câmara fez a sua obrigação ao fazer 
melhoramentos na escola mas que ficam muito contentes quando os meninos agradecem as 
obras que foram feitas e de seguida passou a palavra ao Vereador Marco Leal para responder 
Às questões colocadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal interveio dizendo que o encerramento da escola não depende da 
Câmara mas sim de uma legislação que diz que todas escolas com menos de 10 alunos têm que 
ser encerradas, até esta data têm conseguido manter 10 alunos na escola das Virtudes e tanto a 
Câmara como o Sr. Presidente da Junta de Freguesia tem feito todos os esforços para que as 
famílias residentes nas Virtudes ponham os filhos a frequentar esta escola de modo a que esta 
não encerre. O Sr. Vereador disse ainda que já está a decorrer um programa que vai requalificar 
os parques infantis já existentes e criar novos de modo a que todas as escolas do concelho 
tenham um parque infantil, assim como estão a fazer melhoramentos a nível das instalações 
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eléctricas de modo a possam ser instalados aparelhos de ar condicionado em todas as escolas. 
Quanto às Actividades de Enriquecimento Curricular, estas não são leccionadas na escola das 
Virtudes porque como são muito poucos alunos e assim tentam juntar os alunos da mesma 
freguesia de modo a poderem todas as actividades, pois há poucos professores para leccionar 
as AEC’s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Dando seguimento às intervenções do público interveio o Sr. José Rodrigues de Almeida 
dando os parabéns pela inauguração do Centro Cultural Grandella, que está muito bonito, foi um 
trabalho árduo por parte da Câmara mas conseguiram executar esta grande obra, continuando 
perguntou ao Sr. Vereador Marco Leal se o projecto que a imprensa local refere como 
programado para Aveiras de Cima, um local ao ar livre para a prática de desporto vai também 
levar 4 anos a executar e gostaria de saber qual é a área prevista para este parque. Continuando 
disse ter verificado que nas actas de reunião de Câmara de Outubro de 2008 para cá deixaram 
de fazer referência às intervenções do público, e gostava de saber porquê que esta indicação 
deixou de ser feita.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas esclareceu o Sr. José Rodrigues de Almeida quanto às 
actas dizendo que o que aparece na página da Câmara são as minutas das actas e aqui não é 
referida a intervenção do publico e isto deve-se apenas ao facto da elaboração das actas estar 
um pouco atrasada, mas assim que estas estiverem aprovadas serão disponibilizadas na página 
da Câmara e aí já constarão as intervenções do público. ---------------------------------------------------- 
--- De seguida o Sr. Vereador Marco Leal agradeceu os elogios dados ao Centro Cultural 
Grandella e esclareceu que foi feito um trabalho de fundo que inclusive teve que ser feito o 
realojamento de uma pessoa que ali morava daí o tempo que levou mas o fundamental é que foi 
feito um trabalho de fundo nesta recuperação. O Sr. Vereador continuou dizendo que não iria 
entrar em discussão relativamente ao parque infantil da zona dos Chães, vai sim falar do que 
está programado para a freguesia de Aveiras de Cima e no campo do desporto informal, pois o 
futuro do desporto passa mais pelo desporto informal do que pelo desporto em pavilhões, até 
porque a freguesia de Aveiras de Cima tem 3 pavilhões desportivos, nomeadamente o que 
pertence à Casa do Povo de Aveiras de Cima, o da EB 2,3 e o do Vale de Brejo e o desporto 
informal passa por polidesportivos descobertos em que se podem praticar as mais diversas 
modalidades e que normalmente tem agregadas zonas de desportos radicais tão a gosto das 
camadas mais jovens e é esse o modelo que se vai desenvolver.----------------------------------------- 
--- O Sr. José Rodrigues de Almeida perguntou se já está prevista alguma data para a 
inauguração da Casa da Câmara em Aveiras de Cima, cuja construção foi agora iniciada. Tendo 
sido esclarecido que a inauguração seria após o término das obras. ------------------------------------- 
--- De seguida interveio o Sr. Francisco Morgado (Presidente da Junta de Freguesia de 
Alcoentre) que questionou sobre uns pequenos problemas relativos a esta freguesia, 
nomeadamente, o problema dos números de policia que já se arrasta há algum tempo, já houve 
visita de técnicos, já falou com o Sr. Director do Departamento de Urbanismo e até hoje não 
conseguiram resolver este problema e que, pessoalmente, pensa que é de simples resolução e 
acha que não está a ser encaminhado da melhor forma e necessita de resolução urgente pois 
como é do conhecimento o recenseamento eleitoral sofreu grandes alterações e actualmente 
utiliza o código postal e os números de policia e há algumas localidades que ainda não têm esta 
numeração. Outra questão é a da sinalização informativa na freguesia de Alcoentre e após a 
inauguração do Centro de Dia e da Biblioteca não há qualquer informação indicativa destes 
equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que tinha sido efectuado um levantamento a nível 
do concelho para atribuição de números de polícia, sabe que em Azambuja já está terminado e 
atribuída a numeração e que o mesmo será feito noutras freguesias. Quanto à sinalização 
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informativa já foi pedida a sua colocação, houve uma falha não ter sido colocada antes da 
inauguração mas esta falha já está a ser resolvida. ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Freguesia de Alcoentre referiu ainda que já solicitou por várias vezes 
ordenamentos de trânsito para a freguesia de Alcoentre e que pensa que estão esquecidos. 
Disse ainda que solicitou a colocação de alguns espelhos em locais de fraca visibilidade, alguns 
elementos da protecção civil já colocaram alguns espelhos mas ficaram por colocar 3 espelhos e 
parece que este serviço agora pertence a outro Departamento, pelo que solicita a entrega dos 
espelhos à Junta da Freguesia e os funcionários desta irão colocar os espelhos no local. ---------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas agradeceu a disponibilidade e disse que se não tiver 
prevista a colocação dos espelhos para os próximos dias, estes serão entregues à Junta de 
Freguesia para que os seus funcionários os possam colocar. ---------------------------------------------- 
--- Não havendo mais intervenções do público, o S. Vereador José Manuel Pratas passou a 
palavra aos Senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES----------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que começou a sua intervenção saudando os 
presentes e perguntando se haverá técnicos prontos a esclarecer as questões relativas ao ponto 
8 da Ordem de Trabalhos, continuou perguntando em que ponto é que está o seu pedido de 
informação relativo as questões relativas ao contrato de concessão com a “Águas do Oeste”, já 
há mais de 30 dias que solicitou informação sobre essa matéria e até hoje nada lhe foi 
entregues, como gostaria de fazer intervenção publica sobre essa matéria pelo que gostaria de 
ter a informação disponibilizada. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que de facto se lembra do Sr. Vereador ter feito 
esse pedido verbalmente mas, no intervalo da sessão, vai saber juntos dos serviços para que lhe 
possa dar alguma resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre continuou a sua intervenção dizendo que nestes tempos de 
crise obviamente que o concelho de Azambuja não passaria incólume e teve conhecimento que 
uma empresa industrial aqui situada colocou os seus trabalhadores em lay-off, perguntou se a 
Câmara teve conhecimento desta situação e que providências foram tomadas para acompanhar 
esta situação. Tendo o Sr. Vereador José Manuel Pratas dito que achava que o Vereador se 
estava a referir à empresa “Impormol”, disse ainda que não tem conhecimento de qualquer 
iniciativa da Câmara mas que perguntará ao Sr. Presidente da Câmara assim que este retomar o 
serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. António José Matos que saudou os presentes e continuou dizendo que as 
crianças que há pouco se encontravam na sala eram muito novas para serem politizadas e 
quando o Sr. Vereador José Manuel Pratas, hoje Presidente em exercício disse que ficaria muito 
satisfeito se todas as propostas presentes na sessão fossem aprovadas deveria sim dizer que 
ficaria muito satisfeito se algumas delas não fossem submetidas a apreciação numa reunião por 
si conduzida, não vir fazer um frete a trazer a reunião uma coisa que é apenas para servir um em 
detrimento de todos os outros munícipes, ainda hoje está para saber porque que o Partido 
Socialista em maioria no Executivo teima nesta situação quando se verifica que noutros lados se 
tenta manter esta situação dentro estado pois são mais viáveis em prol da qualidade de vida das 
populações, mas parece-lhe que aqui apenas se vislumbra o negócio. ---------------------------------- 
--- Continuando o Sr. Vereador António José Matos e referindo um mail que o Sr. Vereador José 
Manuel Pratas lhe tinha enviado sobre a Ponte da Vala Real, efectivamente que aquilo está 
muito perigoso pelo que gostaria de saber, de uma forma documentada, do que foi feito para 
obviar aquela situação. Prosseguindo, o Sr. Vereador falou num assunto para o qual já tinha 
alertado há algumas semanas atrás numa sessão de Câmara, que é o facto de quando o 
semáforo junto à estação da CP fica vermelho os condutores utilizarem aquela faixa situada 
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entre a porta da estação e a ilha onde está o semáforo para passarem a alta velocidade, o que 
pode provocar algum acidente com peões que venham a sair da estação, na altura sugeriu que o 
semáforo fosse deslocado de modo a que os automobilistas não pudessem utilizar esta faixa 
quando o sinal está fechado, pelo que quer saber se foi feita alguma coisa sobre este assunto. 
Prosseguindo a sua intervenção o Sr. Vereador perguntou sobre o que é que a Câmara vai fazer 
na estrada que liga a Maçussa a Manique do Intendente, pois o piso cedeu e tornou-se muito 
perigosa a circulação. Outra situação igualmente perigosa acontece na estrada que liga Manique 
à Arrifana pois alguns dos choupos ali existentes apodreceram e estão em risco de cair para a 
via, quer saber se a Câmara já tem conhecimento desta situação e que é que está a pensar 
fazer, tendo solicitado cópias comprovativas das medidas tomadas em relação a estes assuntos. 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas interveio dizendo em relação ao início da intervenção do 
Sr. Vereador António José Matos, que acredita na proposta referente ao ponto 8 da Ordem de 
Trabalhos, até porque já teve a experiência noutros serviços da Câmara e resultaram em 
beneficio tanto dos munícipes como da autarquia. Em relação ao mail que enviou a todos os 
Vereadores sobre a Ponte da Vala Real, o Sr. Vereador José Manuel Pratas deu conhecimento 
de um oficio enviado pela Câmara ao Presidente da Administração da “Estradas de Portugal”, 
solicitando a resolução urgente daquele problema. Quanto à passagem dos automobilistas 
menos conscienciosos junto à estação da CP quando o semáforo está fechado, já informaram a 
“Estradas de Portugal” por mail e está a ser feito um estudo para ver a viabilidade de mudar a 
localização do semáforo como o Sr. Vereador António José Matos sugeriu, informou ainda que 
solicitaram a actuação GNR quanto ao estacionamento abusivo naquela zona nomeadamente 
pela berma da estrada entre a entrada do parque de estacionamento e a estação da CP, pois 
também esta situação aumenta a perigosidade daquela zona. --------------------------------------------- 
--- Quanto às estradas de Maçussa/Manique do Intendente e Manique do Intendente/Arrifana o 
Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que já foi feito um levantamento para que a 
intervenção seja feita no início da Primavera.------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre interveio e em relação ao ofício dirigido ao IEP do qual o Sr. 
Vereador José Manuel Pratas deu conhecimento, faz-lhe alguma confusão a parte em que é dito 
“… após ano e meio do empreiteiro ter abandonado as obras…”, pois aquilo que se ouviu foi que 
o empreiteiro abandonou a obra porque lhe falharam com os pagamento e o oficio não refere 
isso, contudo espera que agora com alteração que o governo socialista fez ao financiamento do 
IEP possa agora pagar ao empreiteiro para que este acabe a obra. Esta obra como tantas outras 
pelo país fora foram interrompidas por politicas do governo nesse sentido, quis constituir uma 
Sociedade Anónima, alterou o esquema de financiamento e agora nós é que estamos a “pagar 
as favas” como se diz. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Continuando o Sr. Vereador António Nobre inquiriu sobre se já há alguma perspectiva para a 
recuperação da fachada do Palácio do Intendente em Manique do Intendente já que o mesmo foi 
enquadrado no programa de compensações pela deslocalização do aeroporto, pois deveria 
acontecer antes do Inverno e antes que caiam mais umas pedras e um dia destes já não há 
fachada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu dizendo que esta carta de que deu 
conhecimento é a última das muitas já enviadas e dos muitos contactos já estabelecidos para 
tentar resolver esta questão e se de facto o IEP não pagou à “Tecnovia” esse assunto não diz 
respeito à Câmara de Azambuja, o que a Câmara quer é a ponte reparada. Em relação à 
integração da recuperação fachada do Palácio de Manique do Intendente no programa de 
compensações, mas não sabe se o concurso para esta obra já foi lançado.---------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre retomou a sua intervenção dizendo que não quer duvidar 
daquilo que Sr. Vereador Pratas disse mas o conteúdo o ofício enviado ao IEP não demonstra 
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ter havido qualquer contacto anterior. Quanto à recuperação do Palácio em Manique do 
Intendente acha estranho não saberem dizer nada sobre esta obra, a Câmara faz tanta 
publicidades de todas as obras e iniciativas e não sabe o que se passa com esta obra tão 
importante e referente a um património de valor histórico e é um ponto importante para o 
desenvolvimento do alto concelho e não sabem dizer quando é que esta obra começa, mas já 
sabem trazer propostas para Azambuja e para o alto concelho zero. ------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que a Câmara publicitou as obras 
integradas no programa de compensações em que o governo surgia como órgão facilitador e 
não entanto não sabem dizer nada sobre a obra de recuperação do Palácio Pina Manique e com 
certeza que também não vão saber dizer nada sobre uma coisa que vai condicionar o concelho 
durante 30 anos e que vai ser aprovada hoje, é inaceitável aquilo que se está aqui a passar hoje 
e é inaceitável o que fizeram o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Câmara, que se 
ausentaram desta discussão que vai implicar o futuro de todos nós durante muito e longos anos.  
--- O Vereador Marco Leal interveio dizendo que o Palácio Pina Manique é uma edificação que 
nunca chegou a ser terminado pois com o falecimento do Sr. Pina Manique nunca foi mais além 
do que a própria fachada. Como todos sabem aquela fachada pertence à Administração Central 
através do IPPAR e à coisas que a Câmara não pode fazer e a Câmara não pode fazer obras em 
casa alheia, infelizmente é o que acontece também com o Castro de Vila Nova de São Pedro 
que é de propriedade privada e a Câmara não pode chegar lá e intervir, pois podem ter a certeza 
que se pertencessem à Câmara Municipal já estavam recuperados. É claro que não sabem 
quando começa a obra pois esta é da responsabilidade do Ministério da Cultura.--------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse que a Câmara em diversas ocasiões já assumiu 
compromissos que também não eram da responsabilidade do município, digamos que tendo em 
conta o edifício que é e a classificação que lhe atribuíram que a Câmara não pode por si só 
intervir porque têm que respeitar um determinado ordenamento jurídico impõe essa restrição, 
mas a Câmara não pode ficar só pela mera publicidade e o certo é que este assunto já aqui foi 
tratado por diversas vezes e que é urgente pois as pedras estão a cair, correndo-se o risco que 
atinjam alguma pessoa que por ali passe e era sobre isto que já deviam ter perguntado ao Sr. 
Ministro da Cultura.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas interveio dizendo que não esperava por parte dos Srs. 
Vereadores António Nobre e António José Matos umas intervenções no tom em que usaram até 
porque não estão mais preocupados com o estado e a perigosidade da fachada do Palácio Pina 
Manique do que o Executivo da Câmara e era errado dar uma data de inicio das obras pois estas 
não dependem da Câmara. Há muitos assuntos que a Câmara queria ver resolvidos rapidamente 
mas que estão dependentes de outras entidades e a Câmara não pode passar por cima de tudo 
e de todos para resolver os assuntos. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que todos fazem parte do Executivo, há 4 
Vereadores eleitos pelo PS que têm pelouros mas isso não invalida que esteja atento e que 
alerte a Câmara para as mais diversas situações, o que constata é que existem dois pesos e 
duas medidas, pois caiu uma pedra aqui de cima do edifício da Câmara e no dia seguinte estava 
tudo vedado porque podia cair mais alguma, cai uma pedra em Manique do intendente é um 
imóvel do IPPAR, estão preocupados mas ficam-se pela preocupação e isto mostra bastante 
bem a atitude que os senhores têm.------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas interveio dizendo que quando caiu a pêra do edifício da 
Câmara vedaram o local e quando caiu a pedra em Manique do Intendente deslocou-se ao local 
com os elementos da protecção civil e nesse mesmo dia o Sr. Presidente entrou em contacto 
com a Ministra da Cultura, tendo na semana seguinte reunido pessoalmente com a Sra. Ministra. 
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--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu que o que o preocupa é o que vai acontecer desde que 
assumiu funções no Executivo e não o que aconteceu há 20 anos, até porque nessa altura teria 
cerca de 16 anos e estudava na Escola Secundária de Azambuja e não imaginava que poderia 
vir a ser Vereador desta Câmara e a sua postura não é a de fazer politiquices, foi encontrada 
uma solução para o Palácio Pina Manique e é nisso que os Srs. Vereadores têm que se centrar 
e não se cai uma pedra aqui ou ali, pois não se pode comparar um equipamento que é da 
Câmara e onde esta pode intervir com um equipamento que não é da Câmara mas sim do 
IPPAR pois se até para fazer uma obra particular que fique numa área de 100 metros de um 
monumento do IPPAR esta não pode ser feita sem o parecer do IPPAR, mas o que importa é 
que actualmente existe uma luz no que diz respeito à recuperação deste monumento.-------------- 
--- Dando continuidade à Sessão o Sr. Vereador José Manuel Pratas informou que a Câmara 
Municipal em colaboração com as Juntas de Freguesia e os Postos da GNR têm feito o reboque 
de todas as viaturas abandonadas de que têm conhecimento na área do município e neste 
momento já foram rebocadas mais de 50 viaturas sendo que algumas já foram desmanteladas e 
tudo está ser feito dentro dos prazos previstos pela legislação em vigor. -------------------------------- 
--- Após um intervalo de cerca de 10 minutos, os trabalhos foram retomados, tendo o Sr. 
Vereador José Manuel Pratas entregue ao Sr. Vereador António José Matos cópias dos 
documentos respeitantes às iniciativas da Câmara relativamente à questão da EN3. Quanto aos 
elementos solicitados pelo Sr. Vereador António Nobre, os serviços estão a reunir a 
documentação para que seja entregue ainda durante o decorrer da presente sessão. --------------- 
--- O Vereador António José Matos interveio dizendo que muito agradece a rapidez na entrega 
da documentação mas as cópias que o Sr. Vereador lhe entregou não dizem respeito àquilo que 
solicitou à Câmara – semáforos junto à estação da CP – mas são sobre o estacionamento 
abusivo de carros junto à EN3. Tendo o Sr. Vereador José Manuel Pratas dito que as restantes 
cópias serão entregues durante o decorrer da semana. ----------------------------------------------------- 
--- Não havendo mais intervenções passou-se à Ordem do Dia. ------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Delegação de Competências na CIMLT – Proposta nº 15 / P / 2009 -------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a aprovação dos Estatutos da CIMLT – Comunidade intermunicipal da Lezíria do Tejo 
(proposta 69 / P / 2008) por publicação do Regime Jurídico do Associativismo Municipal, Lei nº 
45/2008, de 27 de Agosto que revogou as Leis nº 10/2003  e 11/2003, de 13 de Maio; --------------  
--- as competências atribuídas às autarquias, constantes da Lei das Autarquias Locais, decreto-
lei nº 169/99, de 14 de Setembro, republicado através da Lei nº 5-A/2003, de 11 de Janeiro; ------  
--- que a Câmara Municipal tendo em conta os manifestos ganhos de eficiência, eficácia e 
economia, tinha já delegado, na CULT, entre outras, competências na área do Licenciamento e 
Fiscalização de Elevadores, aprovadas em sede da Assembleia Municipal. ---------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. que a Câmara Municipal de Azambuja delibere delegar na CIMLT as competências 
atribuídas pelo Decreto-lei nº 320/2002, de 28 de Dezembro, “Regime de manutenção e 
inspecção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes”, 
designadamente no respeitante ao estabelecimento do regime de inspecções, fiscalização, 
fixação de taxas e regime sancionatório;------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. o envio da presente proposta à Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do nº 6 do 
art. 64 da Lei das Autarquias Locais.”----------------------------------------------------------------------------- 
--- Não havendo qualquer intervenção dos Senhores Vereadores sobre a proposta passou-se de 
imediato à votação.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 2 – Alienação de casa no PER de Vale do Paraíso – Proposta nº 16 / P / 2009----------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o interesse manifestado pela arrendatária da casa situada no Lote 2 do PER de Vale do 
Paraíso na sua aquisição;--------------------------------------------------------------------------------------------   
--- que, nesse sentido a Câmara consultou o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 
(IHRU) cuja resposta consta do ofício em anexo; -------------------------------------------------------------- 
--- que foram cumpridos todos os requisitos exigidos pelo IHRU. ------------------------------------------ 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos da alínea f) do nº 1 do Art. 64º da LAL, a alienação da casa situada no Lote 2 do 
PER de Vale do Paraíso à respectiva arrendatária, pelo preço de 37.660,00 €, sendo a quantia 
de 12.246,00 € devolvida ao IHRU.”------------------------------------------------------------------------------- 
--- Não havendo qualquer intervenção dos Senhores Vereadores sobre a proposta passou-se de 
imediato à votação.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 16 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 3 – Candidatura ao “Projecto Integrado de Regeneração Urbana de Azambuja”, POR 
– Alentejo, Eixo 2 – Desenvolvimento Urbano, Regulamento Especifico: Politica de 
Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana – Proposta nº 17 / P / 2009 --------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-------- 
--- “Considerando a viabilidade de apresentar a candidatura “Projecto Integrado de Regeneração 
Urbana de Azambuja” ao QREN 2007/ 2013, Eixo 2 – Desenvolvimento Urbano, no âmbito do 
Regulamento Específico: Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana, ao abrigo 
do POR-Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que entre os objectivos que se pretendem atingir pontuam: -------------------------- 
--- a transição de um modelo urbano associado à expansão residencial da Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) e à implantação e relocalização de actividades empresariais ao longo dos grandes 
eixos de mobilidade, para um modelo capaz de afirmar a sua competitividade através do 
equilíbrio entre a capacidade das infra-estruturas e equipamentos instalados e a preservação 
dos valores ambientais, a densidade urbana e a facilidade de circulação, a expansão da oferta 
residencial e a qualidade dos espaços públicos, a instalação da distribuição moderna e a 
qualificação do comércio independente;-------------------------------------------------------------------------- 
--- a optimização das vantagens que a localização do concelho da Azambuja proporciona no 
âmbito da captação de unidades empresariais acompanhada por um crescimento urbano capaz 
não só de acolher a população que diariamente se desloca para trabalhar na Azambuja, como de 
induzir um crescimento sustentado na fixação de população;----------------------------------------------- 
--- dar continuidade ao processo de requalificação e regeneração urbana da área 
correspondente à zona intervencionada no âmbito da Medida 2.1 do POLVT – POLIS no actual 
Quadro de Programação Estrutural, beneficiando os principais espaços administrativos, sociais, 
de consumo e de lazer da Vila e do Concelho de Azambuja; ----------------------------------------------- 
--- potenciar o Protocolo de Parceria para a Regeneração Urbana Município de Azambuja 
assinado entre Câmara Municipal de Azambuja e a Associação de Comerciantes e Industriais do 
Município de Azambuja (ACISMA), em 17 de Setembro de 2008, que visa agregar os desígnios 
dos actores públicos e privados no sentido de gerar mais valias geradas pela materialização das 
operações que conduzirão à qualificação do ambiente urbano e dos factores determinantes da 
qualidade de vida da população e, fomentar a co-responsabilização de diferentes actores 
(públicos e privados) que através de parcerias estratégicas promovam processos de cooperação 
conducentes às Operações que venham a ser financiadas no âmbito do POR-Alentejo. ------------ 
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--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a ratificação da candidatura com o título da operação “Projecto Integrado de Regeneração 
Urbana de Azambuja”, ao POR-Alentejo, Eixo 2 – Desenvolvimento Urbano, Regulamento 
Específico: Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana, cuja comparticipação 
comunitária poderá atingir os 70 % e que engloba os seguintes projectos.------------------------------ 
Projectos a candidatar no âmbito do Regulamento Específico: 
Politica de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana 

Investimento 
Total (€) 

Investiment
o PPP (€) 

P1 Requalificação da Ribeira do Valverde e Campo da Feira 525.000  
P2 Zona verde da entrada Poente de Azambuja 99.750  
P3 Largo D. Rolim de Moura 31.500  
P4 Jardim de S. Sebastião 63.000  
P5 Bacia de Drenagem Nascente 210.000  

P6 
Parques de Estacionamento na zona Nascente e Poente 
da Vila 

 904.500 

P7 Qualificação e Modernização Comercial  310.000 
P8 Qualificação dos Recursos Humanos  76.500 

TOTAL 929.250 1.291.000 
--- Interveio o Sr. Vereador Nobre dizendo que gostaria de ouvir ma explicação sobre a 
fundamentação desta proposta. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que esta proposta tem por objectivo uma 
candidatura para a requalificação das zonas mencionadas no texto da proposta. --------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse que até essa conclusão já tinha chegado mas parece-lhe 
haver aqui obras que acha que já foram executadas como é o caso da requalificação da Ribeira 
do Valverde e Campo da Feira e como este assunto já foi aprovado anteriormente e o que aqui 
vem hoje é a ratificação da candidatura e por isso gostava de saber o porquê desta ratificação. -- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal disse que esta ratificação tem a ver com o facto de terem feito 
uma pré-candidatura deste texto número 1 e que tem a ver com o desenvolvimento urbano e 
tem que se ratificar a pré-candidatura, salientando que nenhuma destas obras foi realizada. ------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 17 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 4 – Protocolo com a Junta de Freguesia de Vale do Paraíso – Gestão do Pavilhão 
Gimno-desportivo – Proposta nº 4 / V-ML / 2009 ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal apresentou a Proposta e a Minuta de Protocolo que a seguir se 
transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Proposta------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- “Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio a 
actividades de interesse municipal (artigo 64º, nº 4, al. b) da Lei das Autarquias Locais, Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro) bem como 
realizar investimentos em instalações e equipamentos para a prática desportiva (art. 21, nº 1 al. 
b) da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro) 
--- Considerando que, no âmbito dessa competência, o Município construiu o Pavilhão Gimno-
desportivo de Vale do Paraíso, destinado a servir as freguesias de Vale do Paraíso e Aveiras de 
Baixo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a Câmara Municipal delibere ceder à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso a gestão do 
Pavilhão Gimno-desportivo de Vale do Paraíso, nas condições definidas em minuta de Protocolo 
que junto se anexa.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Protocolo de Colaboração ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Município de Azambuja, adiante designado por Município, aqui representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim António Neves Ramos,----------------------------------- 
--- e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Freguesia de Vale do Paraíso, adiante designada por Freguesia, representado pelo 
Presidente da Junta de Freguesia, António Batista Marques. ----------------------------------------------- 
--- E considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- I. compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de interesse 
municipal (artigo 64º, nº 4, al. b) da Lei das Autarquias Locais, Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro) bem como realizar investimentos em 
instalações e equipamentos para a prática desportiva (art. 21, nº 1 al. b) da Lei nº 159/99, de 14 
de Setembro);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- II. no âmbito dessa competência, o Município construiu o Pavilhão Gimno-desportivo 
destinado a servir as freguesias de Vale do Paraíso e Aveiras de Baixo. -------------------------------- 
--- III. O pavilhão localiza-se em Vale do Paraíso. ------------------------------------------------------------- 
--- É celebrado o presente Protocolo, que se rege pelas seguintes cláusulas: -------------------------- 
--- Primeira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objecto e âmbito de aplicação ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Município cede à Freguesia de Vale do Paraíso a gestão e exploração do Pavilhão 
Gimno-desportivo de Vale do Paraíso, nos termos e condições previstas no presente protocolo. - 
--- 2. O Pavilhão Gimno-desportivo de Vale do Paraíso, adiante designado Pavilhão, é um 
equipamento destinado à prática do desporto, podendo ocasionalmente acolher eventos de 
carácter cultural e recreativo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Segunda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Princípios gerais---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O funcionamento do pavilhão está sujeito aos seguintes princípios gerais: -------------------------- 
--- a) servir a população das freguesias de Vale do Paraíso e de Aveiras de Baixo, bem como a 
população da área do Município de Azambuja em geral;----------------------------------------------------- 
--- b) proporcionar a prática desportiva organizada pelas associações de cultura, desporto e 
recreio das freguesias de Vale do Paraíso e Aveiras de Baixo;--------------------------------------------- 
--- c) proporcionar a prática desportiva espontânea por parte de grupos informais de pessoas.---- 
--- Terceira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Regime de exploração -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. No âmbito da gestão do Pavilhão, compete à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso: ------- 
--- a) decidir os pedidos de utilização do pavilhão e organizá-los, de acordo com o disposto no 
presente protocolo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) assegurar a abertura e o funcionamento do Pavilhão durante os períodos de utilização; ----- 
--- c) zelar pelo cumprimento das regras de segurança e de conservação por parte dos 
utilizadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. É da responsabilidade da Câmara Municipal de Azambuja o pagamento dos consumos de 
água e electricidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. A Freguesia obriga-se a não realizar quaisquer obras, trabalhos ou acções que afectem o 
edifício ou alterem o seu aspecto ou o uso a que o mesmo está destinado.----------------------------- 
--- Quarta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Critérios de preferência ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Na decisão sobre a utilização do Pavilhão, a Junta de Freguesia de Vale do Paraíso 
observará a seguinte ordem de prioridade: ---------------------------------------------------------------------- 
--- a) provas desportivas ou eventos culturais organizados pela Câmara Municipal de Azambuja, 
pela Junta de Freguesia de Vale do Paraíso ou pela Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo; ---- 
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--- b) provas desportivas organizadas por federações desportivas, nas quais participem 
associações desportivas das freguesias de Vale do Paraíso e de Aveiras de Baixo;------------------ 
--- c) provas desportivas organizadas por associações desportivas das freguesias de Vale do 
Paraíso e Aveiras de Baixo; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) quaisquer outras provas desportivas ou eventos de natureza cultural e recreativa; ------------ 
--- e) treinos de atletas de associações desportivas das freguesias de Vale do Paraíso e Aveiras 
de Baixo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) utilização para a prática desportiva por grupos informais de pessoas.------------------------------ 
--- Quinta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Preços ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A Freguesia de Vale do Paraíso obriga-se a permitir a utilização gratuita do Pavilhão por 
parte das associações desportivas das freguesias de Vale do Paraíso e Aveiras de Baixo, sem 
prejuízo de se poderem fixar condições específicas de utilização mediante celebração de 
protocolo com as entidades interessadas. ----------------------------------------------------------------------- 
--- 2. A Freguesia de Vale do Paraíso pode fixar uma quantia a cobrar por cada período de 
utilização por parte de grupos informais de pessoas. --------------------------------------------------------- 
--- 3. O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de vir a ser previsto, em 
regulamento municipal, preço ou tarifa a cobrar pela utilização de equipamentos desportivos, 
caso em que a receita será cobrada pela Junta de Freguesia de Vale do Paraíso e constituirá 
receita desta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Vigência -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente Protocolo entra em vigor imediatamente após a sua assinatura e tem a duração de 
cinco anos, renováveis automaticamente por idênticos e sucessivos períodos, se nenhuma das 
partes o denunciar com a antecedência de seis meses em relação ao final de cada período de 
vigência.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Resolução------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A violação de qualquer das disposições do presente protocolo confere à parte não faltosa o 
direito de o resolver, sendo a resolução eficaz 15 dias após a sua comunicação por via postal 
registada à parte contrária.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal disse que o município de Azambuja construiu um pavilhão 
gimnodesportivo no médio concelho, mais concretamente na freguesia de Vale do Paraíso e que 
se destina a servir as freguesias de Aveiras de Baixo e Vale do Paraíso e o que aqui vem propor 
é que a Câmara delibere ceder à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso a gestão do 
gimnodesportivo, o Sr. Vereador disse ainda que esta proposta foi conversada antecipadamente 
com os Srs. Presidentes das Freguesias de Vale do Paraíso de Aveiras de Baixo. ------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal disse que obviamente que não tem que cuidar dos interesses da 
Junta de Freguesia de Vale do Paraíso mas tem que cuidar dos interesses da  Câmara Municipal 
e nota que não há nenhuma quantificação no que diz respeito aos custos deste protocolo, 
poderão não ser fáceis de contabilizar mas poderiam vir aqui uma previsão sobre quanto vai 
custar a manutenção deste pavilhão e assim ficariam com uma ideia de quanto é que o 
município irá despender com este protocolo.-------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal disse que os custos de manutenção têm a ver com o consumo de 
água e de electricidade que se gastem e quanto maior for o consumo, maior é a utilização do 
pavilhão e esse é o objectivo, uma grande utilização do pavilhão por parte dos munícipes destas 
freguesias, o que poderá fazer, se for do interesse do Sr. Vereador António Nobre é trazer 
mensalmente a sessão de Câmara os gastos com a água e a electricidade naquele pavilhão. ---- 
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--- O Sr. Vereado António Nobre disse que os custos não são só água e luz, pois tem de haver 
limpeza e manutenção o que também acarreta custos e indo de encontro à resposta do Sr. 
Vereador Marco Leal e uma vez que este pavilhão já está em funcionamento há alguns meses, 
gostaria que a Câmara solicitasse à Junta de Freguesia de Vale do Paraíso dados sobre a 
utilização do pavilhão. Ao que o Sr. Vereador Marco Leal esclareceu que ao Encargo da Câmara 
fica apenas o pagamento da água e da luz pois a limpeza e a manutenção ficam a cargo da 
Junta de Freguesia de Vale do Paraíso.-------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez postas a votação foram a Proposta n.º 4 / V-ML / 2009 e a Minuta de Protocolo 
aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 5 – Alteração ao Mapa de Pessoal de 2009 – Proposta nº 18 / P / 2009--------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------- 
--- “Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a obrigatoriedade de aprovação/ alteração do Mapa de Pessoal pela entidade competente 
pela aprovação da proposta de Orçamento, conforme nº 3 do art. 5º do DL 12-A/08, de 27 de 
Fevereiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o teor da Proposta nº 79/P/2008 que ratificou o Contrato de Execução para Transferência de 
Competências para o Município de Azambuja em matéria de Educação; -------------------------------- 
--- a efectiva transferência de competências em matéria de gestão de pessoal não docente das 
escolas básicas e de educação pré-escolar para o Município;---------------------------------------------- 
--- a necessidade de contemplar algumas lacunas entretanto reconhecidas nos serviços ao nível 
da afectação de recursos humanos.------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a aprovação das alterações apresentadas no Mapa de Pessoal em anexo; ------------------------- 
--- que a decisão seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do nº 3 do 
art. 5 do DL 12-A/08, de 27 de Fevereiro.” ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador referiu que esta alteração deve-se à entrada de 3 elementos novos e à 
transferência do pessoal das escolas para a câmara, se alguns dos Srs. Vereadores quiser 
algum esclarecimento encontra-se na sala a Dra. Maria João Martins que prestará todos os 
esclarecimentos sobre esta proposta. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Não havendo qualquer questão, o Sr. Vereador agradeceu a disponibilidade da Dra. Maria 
João Martins e colocou a proposta a votação. ------------------------------------------------------------------ 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 18 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
Ponto 6 – E15/05 – Construção do Campo de Futebol em Piso Sintético e Edifício de Apoio 
– Trabalhos a mais --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proposta nº 20 / P / 2009---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------- 
--- “Considerando que, foi lançado o Concurso Público, para a empreitada E15/05 – Construção 
do Campo de futebol em piso sintético e Edifício de Apoio”. ------------------------------------------------ 
--- Considerando que foi adjudicada em Sessão de Câmara a referida empreitada ao consórcio 
Tecnovia, SA e Tecnovia Açores. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que no decorrer da obra se verificou que existe necessidade de proceder à 
execução de trabalhos a mais conforme Informação 1390/08/DIOM, em anexo.----------------------- 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Adjudicar, os trabalhos a mais da empreitada E15/05 – Construção do Campo de futebol em 
piso sintético e Edifício de apoio”, ao consórcio Tecnovia, SA e Tecnovia Açores, pelo valor de 
82.169,82 € (oitenta e dois mil cento e sessenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos), ao qual 
acresce 5% de IVA, no montante de 4.108,49€ (quatro mil cento e oito mil e quarenta e nove 
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cêntimos), perfazendo o valor global de 86.278,31€ (oitenta e seis mil duzentos e setenta e oito 
euros e trinta e um cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A despesa inscreve-se e tem cabimento na Acção do Plano 07.02.01., e na Rubrica 
Orçamental 05/07.01.04.06.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador disse que se todos concordassem a presente proposta e a proposta n.º 
21/P/2009 pois ambas dizem respeito a trabalhos a mais no Campo de Futebol em Piso Sintético 
e Edifício de apoio, disse ainda que se encontrava na sala o Sr. Director do Departamento de 
Obras Municipais, Eng. Pedro Bourgard para prestar os esclarecimentos necessários.-------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre perguntou qual a justificação para estas duas propostas de 
trabalhos a mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Eng. Pedro Bourgard disse que estas duas propostas referem-se a duas situações 
concretas, o projecto sobre o qual foi feito o campo de futebol é um projecto muito antigo, tem 
mais de 10 anos e entretanto existiram várias negociações com a Santa Casa da Misericórdia 
sobre a implantação do campo e que resultaram na implantação definitiva que está hoje, contudo 
gerou um movimento de terras muito maior do que o inicialmente previsto em mapa de 
medições. Outra situação prende-se com o nível freático daquele terreno que foi preciso sanear 
através de geo-drenos e conduzi-los para uma linha de água próxima, coisa que não estava 
prevista no projecto nem era previsível que acontecesse, a existência de água tão à superfície e 
outro aspecto significativo para estes trabalhos a mais que foi a mudança da legislação em 
termos de equipamentos eléctricos e de comunicações que passaram a ser obrigatórios nos 
edifícios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre inquiriu ainda e uma vez que aquele local é considerado leito 
de cheia se os técnicos não foi pedido nenhum estudo. Tendo o Sr. Eng. Pedro Bourgard dito 
que os projectistas nunca fizeram nenhum estudo geológico do terreno, quando este executivo 
iniciou funções á existia aquele projecto que nunca tinha avançado por falta de apoios do estado, 
apoios esses que só foram aprovados agora. Quanto às alterações a nível eléctrico e de 
comunicações foram feitas no decorrer da obras para que a certificação fosse de acordo com a 
legislação vigente em 2009, apesar de se ter feito algumas alterações no processo de concurso 
não foram suficientes pois a legislação foi alterada posteriormente ao concurso.---------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre interveio novamente dizendo que continua com dúvidas até 
porque o Tribunal de Contas tem vindo a pronunciar-se relativamente a este tipo de trabalhos 
mesmo quando estão dentro do limite admissível e normalmente por estas questões que aqui 
vêm para justificar estas alterações, pois se o projecto é muito antigo e a legislação mudou, o 
Tribunal diz que à data do concurso o projecto deveria ter sido actualizado. Em relação ao nível 
freático e, não sendo perito na matéria, é lógico que se sabemos que aquele local é leito de 
cheia um estudo do nível freático era imprescindível. Ora sucede que o Tribunal de Contas não 
aceita isto e deu um exemplo de um Acórdão do Tribunal de Contas sobre uma situação 
semelhante em que o dono da obra era a Câmara de Coruche e em que os argumentos eram 
precisamente os que fundamentam estas propostas e que se saldou pela responsabilização 
financeira de toda a Vereação e cada um dos Vereadores teve que liquidar a quantia de 1.400 
euros, portanto obviamente que vai votar contra a proposta.------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que o grupo do PSD também vai votar 
contra porque acha que as contas foram feitas ao contrário, viram até onde é que poderiam ir 
com trabalhos a mais e chegaram até perto do limite que são os vinte e cinco por cento e isso 
está errado, mas já aqui apareceram muitas propostas elaboradas desta forma. Sabe que, por 
vezes, só ao mexer no terreno é que aprecem situação que requerem soluções que não estavam 
previstas inicialmente, mas não consegue concordar por exemplo que sugam como trabalhos a 
mais a colocação de 36 torneiras, também não consegue compreender como trabalhos a mais o 
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reboco de 360 m2, também não compreende a colocação de mais 600 braçadeiras, a legislação 
pode ter mudado, pode ter havido alterações da legislação sobre os sistemas eléctricos, mas 
para estas quantidades de materiais só pode ser por deficiência do projecto. -------------------------- 
--- Continuando, o Sr. Vereador disse também não compreender como é que surge como 
trabalhos a mais um termoacumulador, só pode ter sido por esquecimento no concurso, portanto 
existem aqui uma quantidade de coisas que não pode considerar como trabalhos a mais e 
gostava de saber quais são as justificações para elas. ------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Eng. Pedro Bourgard disse que no caso de reboco este foi porque tiraram um tecto falso 
que estava previsto na empreitada, logo toda a tubagem teve que ser fixada com braçadeiras 
como manda a legislação, esta foi uma opção técnica no decorrer da obra, porque é mais fácil o 
acesso para manutenção das instalações, como a empreitada inicial previa um tecto falso e a 
legislação referente a tubagens mudou bastante e o tecto falso ocupava bastante espaço foi 
decidido durante o decorrer da empreitada retirar o tecto falso e fazer os caminhos de cabos 
fixos por braçadeiras, por isso aparecem os metros de reboco a mais, pois se se mantivesse o 
tecto falso não era necessário rebocar tecto. -------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Marco Leal referiu mais uma vez que este projecto tem já alguns anos e foram 
necessárias várias negociações com o IDP, com o Programa Operacional do Desporto e ainda 
havia um outro intermediário que era o Delegado Regional do Desporto, tivemos que encontrar 
um meio termo para que conseguíssemos obter o financiamento por parte do Programa 
Operacional do Desporto. Referiu ainda que ao longo deste tempo as áreas úteis desportivas 
foram mudadas em termos de legislação e isso fez variar aquilo que estava previsto mo projecto 
aquando do lançamento do concurso. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos solicitou ao Sr. Vereador José Manuel Pratas que a par 
das outras informações que já tinha solicitado para lhe serem entregues na próxima Sessão de 
Câmara lhe entregassem também informação sobre a data da adjudicação da empreitada do 
Grande Campo de Jogos de Azambuja.-------------------------------------------------------------------------- 
--- Não havendo mais questões o Sr. Vereador agradeceu a disponibilidade do Sr. Pedro 
Bourgard e colocou a proposta a votação.----------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 20 / P / 2009 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
--- Proposta n.º 21 / P / 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------- 
--- “Considerando que, foi lançado o Concurso Público, para a empreitada E15/05 – Construção 
do Campo de futebol em piso sintético e Edifício de apoio”.------------------------------------------------- 
--- Considerando que foi adjudicada em Sessão de Câmara a referida empreitada ao consórcio 
Tecnovia, SA e Tecnovia Açores. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que no decorrer da obra se verificou que existe necessidade de proceder à 
execução de trabalhos a mais conforme Informação n.º 2277/07/DIOM, em anexo. ------------------ 
--- Proponho que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Adjudicar os trabalhos a mais da E15/05 – “Construção do Campo de futebol em piso sintético 
e Edifício de Apoio”, ao consórcio Tecnovia, SA e Tecnovia Açores, pelo valor de 164.066,59 € 
(cento e sessenta e quatro mil sessenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), ao qual 
acresce 5% de IVA, no montante de 8.203,33 € (oito mil duzentos e três euros e trinta e três 
cêntimos), perfazendo o valor global de 172.269,92€ (cento e setenta e dois mil duzentos e 
sessenta e nove euros e noventa e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------- 
--- A despesa inscreve-se e tem cabimento na Acção do Plano 07.02.01., e na Rubrica 
Orçamental 05/07.01.04.06.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 21 / P / 2009 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
Ponto 7 – Atribuição de Apoios: --------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha – Proposta nº 12 / P / 2009 ----------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja, deliberar sobre formas de apoio às 
freguesias, ao abrigo do art. 64 , Nº 6  alínea b)  da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a doação de equipamentos, que a Opel – Portugal, fez a esta Câmara;------------------------------ 
--- o pedido efectuado pela Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, conforme consta do seu 
ofício nº 14/09 de 09/01/2009.que se anexa.-------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara delibere doar à Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, um armário 
metálico, 1800x650x300 mm, conforme solicitado.” ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador referiu que esta proposta é para aprovar a doação de armaário metálico à 
Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, sendo que este armário prove dos equipamentos 
que a Opel doou à Câmara Municipal de Azambuja. ---------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 12 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
7.2. Associação Cultural e Recreativa das Virtudes – Proposta nº 13 / P / 2009 ------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal, apoiar ou comparticipar no apoio a actividades de 
interesse municipal de natureza social e cultural, entre outras, cfr. – al. b) do nº 4 do art. 64, da 
Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro;------------------------------ 
--- a doação de equipamentos, que a Opel – Portugal, fez a esta Câmara;------------------------------ 
--- o pedido efectuado pela Associação Cultural e Recreativa das Virtudes, conforme consta do 
seu ofício que se anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que a Câmara delibere doar à Associação Cultural e Recreativa das Virtudes, três mesas em 
inox, conforme solicitado.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador referiu que à semelhança da proposta anterior também esta se refere à 
doação de equipamento proveniente da Opel e neste caso para a Associação Cultural e 
Recreativa das Virtudes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 13 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
7.3. Junta de Freguesia de Aveiras de Cima – Proposta nº 19 / P / 2009 ---------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é competência da Câmara Municipal de Azambuja deliberar sobre formas de apoio às 
Freguesias, ao abrigo do art. 64º, nº 6, al. b) da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro;--------------------------------------------------------------------------------- 
--- a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima solicitou à Câmara apoio para fazer face à despesa 
efectuada na reparação do corta vegetação, conforme ofício nº 81/03, de 14/02/2003 e fax com 
ref.: 8, de 23-01-2009, que se anexam.--------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- a atribuição de um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima no valor de 
3.500,00€ (três mil e quinhentos euros).”------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador referiu que esta proposta vem na sequência do pedido da Junta de Freguesia 
de Aveiras de Cima para fazer face às despesas de reparação do corta vegetação. -----------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19 / P / 2009 aprovada por unanimidade. ----------- 
7.4. Projecto de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Proposta nº 3 / 
VP / 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- N.F.C.V. de 23 anos de idade é portador de deficiência motora e reside numa freguesia do 
Concelho de Azambuja, em conjunto com os seus pais; ----------------------------------------------------- 
--- o jovem tem uma cadeira de rodas eléctrica que permite a sua deslocação à rua;----------------- 
--- de momento a habitação não possui condições logísticas para o Jovem poder sair de casa 
com a cadeira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o agregado familiar sobrevive economicamente com base na pensão do Jovem e da reforma 
do pai; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a habitação necessita de ampliação de uma janela/ porta para que a cadeira de rodas possa 
sair à rua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que esta situação seja apoiada em termos económicos pelo Projecto de Atribuição de Apoio a 
Estratos Sociais Desfavorecidos com atribuição de uma porta em alumínio no valor de 600,00€ 
acrescido de IVA que tem pagamento no CP 08.02.05 da RO03-02.01.21.” ---------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos interveio que quando surgem estas propostas porque tem 
sempre muita dificuldade em perceber as informações dos técnicos que vêm manuscritas e que 
muitas vezes são quase ilegíveis. Neste caso quer saber se o valor que aqui vem é apenas 
referente à porta em si ou já incluiu o resto dos materiais e mão-de-obra necessários à 
colocação da porta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Tendo sido respondido que neste valor está tudo incluído com vista à colocação da porta. ----- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 03 / VP / 2009 aprovada por unanimidade. --------- 
--- Antes passar à apreciação do ponto seguinte o Sr. Vereador José Manuel Pratas informou o 
Sr. Vereador António José Matos que a Empreitada para o Grande Campo de Jogos de 
Azambuja foi adjudicado em 11/09/2006 e o respectivo contrato foi assinado em 27/11/2006. -----  
Ponto 8 – Concurso Público Internacional para a Concessão da Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de 
Azambuja – Adjudicação definitiva e minuta de contrato – Proposta nº 14 / P / 2009 ---------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:--------- 
--- “Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- por deliberação da Assembleia municipal de 22 de Fevereiro de 2007 se iniciou um processo 
de consulta pública para a concessão da gestão e exploração do sistema de águas e de águas 
residuais em baixa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- foi lançado o Concurso Público Internacional para a Concessão da Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais de Azambuja, 
publicado no Diário da República de 17 de Abril de 2007 e no Jornal das Comunidades de 3 de 
Abril de 2007; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- com base nos relatórios da Comissão de Apreciação assessorada pelo Instituto Superior 
Técnico, a Câmara deliberou em 15 de Setembro de 2008: ------------------------------------------------- 
--- 1. a adjudicação Provisória do Concurso Público Internacional para a Concessão da 
Exploração e Gestão dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e Drenagem de Águas 
Residuais de Azambuja seja efectuada ao Concorrente nº 4, Águas de Azambuja, SA 
(Agrupamento de Empresas Aquapor/Ecobrejo);--------------------------------------------------------------- 
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--- 2. que seja aprovada a minuta de contrato anexa, a propor ao eventual Concessionário nos 
termos do Programa de Concurso; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- foi iniciado um processo de discussão com o eventual Concessionário do clausulado do 
contrato nos termos do Programa de Concurso e Caderno de Encargos que permitiu chegar a 
uma versão final; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o contrato em questão foi enviado ao Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR) e que o 
mesmo Instituto sobre ele se pronunciou conforme relatório anexo datado de 29 de Dezembro de 
2008; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- foram introduzidas as alterações pertinentes sugeridas pelo IRAR. ----------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que seja efectuada a adjudicação definitiva do Concurso Público Internacional para a 
concessão da Exploração e Gestão dos Sistemas Públicos de Distribuição de Águas e de 
Drenagem de Águas Residuais ao Concorrente nº 4, Águas de Azambuja, SA (Agrupamento de 
Empresas Aquapor/Ecobrejo); -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que seja aprovada a minuta de contrato e respectivos anexos, apresentada em anexo a esta 
proposta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- que esta proposta seja submetida a Deliberação da Assembleia Municipal.”------------------------ 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas disse que iria colocar à discussão a aprovação da 
proposta referente ao Concurso Público Internacional para a concessão da Exploração e Gestão 
dos Sistemas Públicos de Distribuição de Águas e de Drenagem de Águas Residuais, disse 
ainda que na sal se encontravam os Srs. Dr. Rui Marques, o Eng. Pedro Bourgard, a Eng.ª Carla 
Sande e o Eng. Nelson Santos para prestarem os esclarecimentos necessários, foram colocados 
também três computadores para ser consultada a informação pois não era viável trazer toda a 
informação em papel. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos que disse que ia começar pelas considerações 
prévias do IRAR que acabam por dizer aquilo que já em devido tempo o grupo do PSD tinha dito 
que era que o que foi aprovado estava diferente do Caderno de Encargos e o que vem no 
contrato a fazer também vem diferente do que estava no Caderno de Encargos, pelo que não 
sabe se está tudo de acordo com o Caderno de Encargos ou se efectivamente o Contrato foi 
adulterado. No ponto 2 da minuta do Contrato de Concessão, no que diz respeito à cláusula n.º 
9, continua a não explicita e a deixar a confusão no ar. Também a clausula n.º 12 não é explícita 
e deixa em aberto outros negócios que se queiram fazer. Segundo lhe parece também o Plano 
de Investimentos está diferente no contrato do que aquele que estava no Caderno de Encargos. 
Continuando o Sr. vereador referiu o 5.º parágrafo do Parecer do IRAR em que se faz o reparo 
relativamente aos contratos do munícipes pois se os munícipes tiverem que fazer novos 
contratos nada impede a concessionária de alterar as tarifas máximas dos novos contratos. ------ 
--- Para prestar os respectivos esclarecimentos interveio o Sr. Dr. Rui Marques dizendo que o 
parágrafo introdutório do IRAR nos pareceres dobre contratações prévias é comum a todos os 
parecer que o IRAR faz a qualquer concessão e que aborda as preocupações que regem a lei e 
que de facto foram cumpridas. O que o IRAR faz nalgumas situações é referir que fez um 
parecer inicial ao primeiro processo de concurso e algumas situações não foram contempladas e 
são agora referidas, não há portanto qualquer alteração daquilo que foi a concurso e que depois 
adjudicado e convertido em contrato de concessão. Relativamente ao objecto da concessão é 
aquele que foi a concurso e naturalmente é dito em várias partes das peças contratuais de que 
todos os contratos que existem na actualidade serão respeitados pela futura concessionária, 
aqui a questão era se separava a alta ou a baixa e se referia que era só a baixa que estava em 
causa, segundo os intervenientes isso não fazia sentido pois assim estaríamos a diferenciar 
relativamente àquilo que foi o processo do Caderno de Encargos inicial e mantiveram a mesma 
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redacção nesse domínio, podiam ser mais explícitos mas iam alterar o que foi concursado. 
Continuando referiu que é dito nas várias peças concursais que a futura concessionária não 
pode cobrar qualquer outro serviço daqueles que não estejam contemplados no contrato, 
portanto mais uma vez usaram exclusivamente as terminologias usadas no caderno de 
encargos, não poderá haver tarifas novas, só aquelas que estão no anexo que está vertido nas 
peças contratuais. Relativamente ao Plano de Investimentos há alterações de pormenor mas tem 
a ver com o facto de obras já realizadas, mas isso acontece em qualquer concurso publico 
porque entre o período em que o concurso é lançado e o período em que é adjudicado, o serviço 
não esteve parado e logo há estas alterações de pormenor que foram compensadas noutros 
itens, ou com mais obras ou com outro tipo de compensação, mas que representam valores 
insignificantes. Quanto aos novos contratos o ideal seria que pudessem ser celebrados novos 
contratos com a futura concessionária de modo a substituir os actuais contratos, contudo isso 
não se consegue configurar na lei por o que na prática se faz é que sempre que se substitui um 
contador ou do cliente faz-se um novo contrato que já inclui o abastecimento e água e o 
tratamento de águas residuais, pois como se sabe só os contratos mais recentes é que incluem. 
Quem dos titulares dos antigos contratos entender que deve substituir por um contratos dos 
novos que abrangem a área do saneamento poderá fazê-lo sem qualquer obrigação legal e sem 
qualquer custo para o munícipe. -----------------------------------------------------------------------------------    
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que foi dito que o preço da água ia baixar este 
ano, não pela entrada em funcionamento da concessão mas porque o preço da água referido no 
contrato era mais baixo do que o valor que estava a ser praticado, mas ao analisar os 
documentos verifica que o valor da água este ano será inflacionado em cerca de 5 por cento, o 
contrato já prevê isto assim que entrar em vigor aumenta o preço da água. Continuando disser 
ter havido aqui na Câmara um compromisso verbal quer do Sr. Presidente, que pelo Sr. Vice-
Presidente e isso não está aqui expresso, que se iam ter em atenção o caso das famílias 
numerosas e isso não está aqui expresso, não há qualquer tipo de justiça se uma família tipo de 
casal com um filho tiver o mesmo escalão de 5 m3 que uma família com 5 ou 6 pessoas. ---------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas fez a comparação dos preços actualmente praticados e 
os preços que passarão a ser cobrados piela concessionária e verifica-se um decréscimo no 
preço e não um aumento do preço da água, ressalvando que dentro da pasta entregue aos Srs. 
Vereadores está uma cópia da tabela comparativa. Quanto às famílias numerosas de facto há 
esse compromisso e está a ser feito um levantamento das famílias numerosas a fim de se 
implementar um custo mais baixo no preço da água. --------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos disse que não está a ser feito qualquer levantamento de 
famílias numerosas, o que houve foi um esquecimento pois não importa quantas famílias 
numerosas haja, o importante era que viesse mencionado no contrato que as famílias 
numerosas pagam preços inferiores aos das outras famílias. É inaceitável este contrato, pelo 
aquilo que viu e sem ser técnico especializado nesta matéria e não acredita que isto acabe 
noutro sitio que não seja a barra do tribunal. -------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Dr. Rui Marques dizendo que esta actualização que ronda os 5 por cento tem a 
ver com a forma de actualização tarifária que está no Caderno de Encargos por isso é um 
bocadinho superior à taxa da inflação e será a forma de no futuro para cima ou para baixo irá 
rever o sistema tarifário mas comparando com o tarifário que foi a concurso em termos médios 
há uma descida de cerca de 10 por cento e nesse sentido é uma boa noticia para os munícipes 
do concelho de Azambuja. Em relação às famílias numerosas, concorda com a opinião do SR. 
Vereador António José Matos mas este não é o momento para fazer essa introdução, deveria ter 
sido na fase inicial do concurso, pois se a fizessem agora estariam, aí sim, a alterar o que foi a 
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concurso, contudo transmitiu ao Sr. Vereador que o Regulamento Tarifário que está para 
aprovação contempla a tarifa para família numerosas. ------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador Nobre que questionou o Dr. Rui Marques sobre a forma de resgate 
que vem mencionada no parecer do IRAR.---------------------------------------------------------------------- 
--- O Dr. Rui Marques referiu que aquilo que normalmente acontece é que os montantes de 
resgate são elevados que de essa opção existir dificilmente pode ser implementada na prática, 
nesse sentido o que foi adoptado para o município de Azambuja em que se pretende em que a 
entidade privada tenho direito a apenas duas coisas que estão previstas do ponto de vista da 
regulamentação, por um lado o ressarcimento dos investimentos que ainda não foram 
amortizados e por outro lado permitir alguma compensação pelas expectativas de receita gerada 
que não via ter pelo facto da concessão ter sido interrompida. Assim em lugar de haver lugar ao 
pagamento de grandes indemnizações, paga-se os investimentos não amortizados e a repor 
parte da tira accionista referente ao período da concessão, este sistema protege os interesses 
do município no sentido se daqui a um ano ou a dez anos quiser acabar com a concessão, o 
poderá fazer sem ter que pagar somas exorbitantes de indemnização. ---------------------------------- 
---- O Sr. Vereador António Nobre salientou que na conclusões do IRAR, na página 10, fala na 
transmissão contratual do concessionário dos contratos de fornecimento e recolha pela “Águas 
do Oeste”, percebe que tenha de haver uma conjugação entre as duas concessões e sua 
questão é: visto que se há uma transmissão da posição contratual, transmitem-se direitos e 
obrigações e todos sabem que há um litígio pendente com a “Águas do Oeste” e quer saber até 
que ponto é que esse litígio pode ter repercussão na economia deste contrato. ----------------------- 
--- O Dr. Rui Marques disse que obviamente que o concessionário tem de assumir todos os 
compromissos com a entidade em alta e pode passar tudo pela Câmara ou assumir a posição 
contratual do concedente e de facto até à data isso nunca foi feito. A primeira posição que 
tiveram foi a de passar tudo pela Câmara mas na primeira reunião que tiveram com o IRAR essa 
questão foi colocada e de facto o Decreto-lei 379/93 permite essa assunção directa dessa 
responsabilidade. Obviamente do que está para trás será sempre da responsabilidade de quem 
tinha responsabilidade até à data e portanto do ponto de vista quer dos direitos quer das 
obrigações a concessionária assume-os a partir da data em que o contrato for assinado. ---------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre disse ter compreendido a explicação dada mas não é isso que 
normalmente se entende pela figura da transmissão. Quando se transmite a posição contratual 
transmitem-se todas as obrigações e deveres existentes. --------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que há pouco acabaram por não lhe explicar a 
distância prevista para a tal ligação adjacente. Tendo o Eng. Pedro Bourgard explicado que não 
há medida exacta pois tudo depende da situação e não se pode quantificar se não corria-se o 
risco deixar de fora muitas situações, portanto terá de haver uma fiscalização efectiva de cada 
caso e dependerá também do bom senso dos técnicos que fazem as fiscalizações, contudo fixar 
parâmetros é mais penalizador. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José Matos disse achar tudo isto muito surrealista, a Câmara é que 
fazia o abastecimento da água de repente passa tudo para privados e ficamos a pagar um custo 
enormíssimo, já se passou o mesmo com a “Águas do Oeste” e o que sabe é que o que era um 
bem do município deixa de o ser e passa a ser um custo muito grande para todos os munícipes e 
provavelmente para o próprio município, não concordam com nada disto, por ser muito pior para 
as pessoas por isso terão de votar contra.----------------------------------------------------------------------- 
 --- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que estão a falar um bem público, pois a 
água é divisível mas é um bem público, cuja privatização foi muito acentuada em 2005 quando 
saiu a Lei da água, hoje vemos concessionários a vedar o acesso a praias quer fluviais quer 
marítimas, barragens entregues a privados e tudo isto é mais uma vez a mercantilização de uma 
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bem comum e isso não é aceitável para a CDU. Não concordam com a posição do município, 
ainda mais quando ao contrário daquilo que lhes foi ventilado há disponibilidade de fundos 
comunitários para este fim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador Marco Leal interveio dizendo estar muito contente por o Sr. Vereador António 
José Matos ter mudado a sua terminologia e em vez de dizer privatização já dizer concessão, 
disse ainda que os Vereadores do PS pensão por si só e todos têm capacidade de análise 
portanto não todos “atrás uns dos outros”. Relativamente a esta questão disse que por mais que 
os Srs. Vereadores estejam aqui a discutir o que é certo é que a tarifa vai baixar e que são 
necessários uma série de equipamentos neste sector que a Câmara não tem capacidade para os 
fazer e, se é através de uma concessão que os munícipes vão ficar melhor servidos e haver 
mais e melhor investimento em termos de infra-estruturas e tendo sempre a capacidade de 
resgate. Portanto se alguma coisa de futuro correr mal a Câmara pode sempre reverter a 
situação e quando apresentam esta concessão é com a consciência de que estão a fazer o 
melhor para o município de Azambuja. Deu como exemplo o sector dos resíduos sólidos que já 
ficou provado que a concessão a privados foi a opção certa pois hoje o município está melhor 
servido pois a Câmara já não tinha capacidade para responder às necessidades efectivas do 
concelho para melhor o serviço, portanto vai votar a favor desta proposta.------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre interveio dizendo que não é verdade aquilo que o Sr. Vereador 
Marco Leal está dizer, pois os Srs. diziam que não havia anomalias em relação aos resíduos 
sólidos e quando pediu um relatório apareceram logo anomalias, nunca inspeccionaram nada 
para controlar a execução do contrato e não tiveram outra opção porque não quiseram investir 
no sector, pois tomaram essa posição por uma questão ideológica. Disse ainda que a CDU com 
20 por cento do investimento do contrato montava um sistema muito melhor do que o 
concessionário vai montar e é o munícipe que vai sofrer com isso. O sistema de águas sempre 
foi mal gerido por esta Câmara e qualquer privado vai gerir melhor. Mas se a Câmara quiser 
conseguirá gerir e ainda está a tempo de arrepiar caminho pois esta é uma decisão a longo 
prazo, pois o município pode gerir se quiser.-------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos disse que o aqui se está a fazer hoje não é nada de 
abstracto e de futuro os Srs. serão os responsáveis pelos problemas que surgirem nesta área 
para os munícipes de Azambuja.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas, não havendo mais intervenções colocou a proposta a 
votação, dizendo que vai votar em consciência e desejando que os Técnicos aqui presentes 
tenham conseguido esclarecer os Srs. Vereadores.----------------------------------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 14 / P / 2009 aprovada por maioria, com três 
votos a favor (Grupo do PS), três votos contra (Grupos do PSD e da CDU) e uma abstenção 
(Sra. Vereadora Margarida Relego, do Grupo do PS). O Sr. Presidente, em exercício, exerceu o 
Voto de Qualidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 9 – Informações --------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Câmara Municipal de Azambuja – Departamento de Urbanismo -------------------------------- 
--- “Processos despachados no mês de Novembro------------------------------------------------------------ 
--- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezanove horas e dez minutos quando o Sr. Vereador José Manuel Pratas deu por 
encerrada a primeira parte da 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. ------------------------------------------------------------------------------  


