


-

-

Município de Azambuja 
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verbas convenientes para a educação em comparação com turismo, porque é que as Juntas de Freguesia 
recebiam menos verba, considerou que não se anteviam novas medidas de apoio social. --------------------
___ O Sr. Vereador Matos considerou que a intervenção do Vereador Rui Corça fora demagógica, referindo 
que o documento espelhava as dificuldades com que nos debatemos. O Turismo, por exemplo, tem um 

peso grande devido ao valor da intervenção na Vala do Esteiro. Salientou que todos pretendiam que as 
obras se fizessem e o mais rápido possível, lembrando que a obra em questão se mantém em orçamento 
desde o início do mandato. Existe uma carga burocrática nos processos que os atrasam sem que se possa 
faz e r na d a . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- O Sr. Presidente esclareceu que muitas das rubricas ficaram com verba a definir devido ao facto de 
termos de ter obras com verbas alocadas desde início do ano. Teria de se proceder a uma redistribuição 
d e verbas com a revi sã o orçamenta 1. ------------------------------------------------------------------------------------------

___ A Sra. Vereadora Silvia Vítor apontou para o facto de quase todas as ações dependeram da evolução 
da pandemia, havendo, por parte dos serviços, capacidade de adaptação aos problemas de saúde. 
Informou que todos os projetos estão a ser revistos e alterados, gradualmente, pelos técnicos da 
autarquia. As verbas de apoios às IPSS serão aumentadas, assim como os apoios ao nível dos cheques 
alimentares e farmácia. Em conjunto com a Sta. Casa e a Adm. Central conseguira-se apoiar muito mais 
população. Lembrou que no âmbito da Saúde a Câmara detém competências muito restritas. Muita 
atividade é realizada em parceria com as entidades competentes, daí não estarem refletidas no 
d o cu me n to.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- O Sr. Vereador José Paulo Pereira considerou que deveria estar espelhada, no orçamento, uma 
estratégia que retratasse a crise por que passamos, daí considerá-lo utópico. Lembrou ter sido Vereador, 
há mais de 20 anos e, a atual discussão não se afasta muito da de outrora. Crê que estejam a fazer o 
melhor possível, as perspetivas e opções é que não são as mesmas. Considera não existir uma estratégia 
global de desenvolvimento para o Concelho. Era altura de esquecer as cores políticas para abordar estes 
pro b I em as. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- O Sr. Presidente agradeceu a colaboração. Referiu que a Educação é uma área de que todos gostamos. 
Lembrou que a Escola Secundária só agora pertence à Câmara Municipal, pertencendo, até agora, à esfera 
da responsabilidade da Administração Central. Fizemos o projeto, assumindo os custos, e o valor da 
candidatura só será suficiente para o bloco central. Está a ser feito o levantamento do campo de jogos. -
--- A Sra. Vereadora Sílvia Vítor explicou que a Câmara procedeu à requalificação da escola de Vila Nova 
da Rainha, daí não ter amianto. A escola secundária e Básica, ao nível da requalificação, ainda não são da 
competência da Câmara, sendo que a Câmara se antecipou de forma a proporcionar as condições 

n e cessá ri as a os nossos a I u nos ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- O Sr. Vice-Presidente apontou para o esforço com a submissão de candidaturas para a realização de 
obras. Há, contudo, intervenções a que se tem de dar prioridade e existem regras para a elaboração do 
orçamento. Considerou que ninguém é insensível às dificuldades com que a economia e a sociedade se 
debatem, e que são situações imprevisíveis. Há situações que vêm do passado e que permanecem por 
com pro mi ssos as s u mi d os. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

___ O Sr. Vereador David Mendes apontou para a aparente demora na realização de obras, perguntando 
se se trata de um problema sistémico que tem de ser averiguado. Esta situação tem vindo a congelar 
verbas ao longo dos anos e estamos perante projetos globalizadores que podem projetar o Município 

nu ma senda d e futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Sr. Vereador Rui Corça defendeu que as posições que defende não são ditadas por cores políticas, 
mas pela diferença das opções estratégicas. Assinalou que aparecem propostas no presente documento 
que apareceram em 2020 e que serão repetidas em 2022. Reafirmou que os documentos são irrealistas, 
não tendo em devida conta o quadro da pandemia, daí justificou o PSD votaria contra. ----------------------
--- Uma vez posta a votação a Proposta 129/P/2020 foi aprovada com quatro votos a favor (PS) dois votos 
contra (PSD) e uma abstenção (CDU).--------------------------------------------------------------------------------------
- Proposta 131/P/2020-Autorização Genérica para Assunção de Compromissos Plurianuais --------------
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------

--- "Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- o nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei 127 /2012, de 21 de junho (procedimentos de ap/ícação da Lei dos

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso [LCPAI}, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n. º 99/2015, 

18 de dezembro 2 




