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--- ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA 
DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2007. ------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às quinze horas e vinte minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do 
PS, o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores Luís Manuel Abreu de 
Sousa, José Manuel Isidoro Pratas e Marco António Martins Leal Pereira, pelo Grupo do PSD, os 
Srs. Vereadores António José Mateus de Matos e António José Costa da Cruz e, pelo Grupo da 
CDU, a Sra. Vereadora Élia Maria Curvacho da Silva Paula. ----------------------------------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento de Administração e Finanças, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. João Paulo, do STAL, afirmando nunca esperar que o Sr. Presidente, eleito por 
quatro anos, fosse avançar com uma concessão por trinta anos, sem ouvir a população do 
concelho de Azambuja. Reportando-se a uma entrevista que o Sr. Presidente deu a um jornal 
local, em que afirmou que o sistema de água funciona bem em Alenquer, em Azambuja também 
irá funcionar, espera ser elucidado pois pelo que sabe as pessoas de Alenquer não estão 
contentes porque subiram o preço das águas e das tarifas. -------------------------------------------------   
--- Questionou ainda, qual o procedimento a adoptar, por parte da Câmara, quando um munícipe 
pede para ser feita vistoria a um contador de água. Pois foi dada informação, por parte da 
Câmara através de um Chefe de Divisão, que a vistoria é responsabilidade do munícipe. ----------  
--- Acrescentou que o dever da Câmara é prestar serviço público de qualidade, investir na 
formação contínua dos seus funcionários e na melhoria da qualidade de vida da população do 
concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Questionou ainda, qual a posição que o Sr. Presidente tomaria se estivesse na oposição, se 
tivesse recolhido mais de três mil assinaturas para um Referendo. ---------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que sempre que é solicitado a verificação de um contador por 
parte de um munícipe, a Câmara faz a vistoria e se tiver que ser substituído é a Câmara que 
substitui, isto na generalidade dos casos. Neste caso particular não sabe o que se passa. ---------  
--- A Câmara limita-se a cumprir com o que está estipulado por Lei, as concessões são por um 
prazo máximo de cinquenta anos e os mandatos da Câmara e Assembleia Municipais de quatro 
anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considera que quem tem que definir as estratégias e as formas de gestão da Câmara são os 
órgãos municipais que foram democraticamente eleitos e não os sindicatos, estes têm o dever 
de zelar pelas condições de trabalho dos funcionários municipais. Nesta perspectiva estará 
sempre disponível para discutir com o STAL todas as questões relativas a trabalhadores 
municipais e, particularmente as questões decorrentes desta concessão, se for aprovada, apesar 
de estarem assegurados os interesses dos trabalhadores municipais no clausulado no caderno 
de encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. João Paulo afirmou que como cidadão tem toda a legitimidade para discutir e opinar 
sobre qualquer assunto, como consta da Constituição da República Portuguesa.---------------------  
--- Questionou se o Sr. Presidente, mesmo democraticamente eleito, terá legitimidade para 
decidir trinta ou cinquenta anos de concessão das águas.---------------------------------------------------  
--- Informou estar a correr um abaixo-assinado, iniciativa dos trabalhadores da Câmara, neste 
momento estão recolhidas entre 300 e 400 assinaturas, da população que quer ser ouvida em 
relação a esta matéria. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O Sr. Presidente disse ter legitimidade para propor a concessão que avançará ou não 
segundo decisão da Assembleia Municipal, como a Lei determina. ---------------------------------------  
--- O caderno de encargos será discutido com os trabalhadores da Câmara, de modo a 
salvaguardar todos os seus interesses. --------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. António Faustino Catarino questionou o porquê de no programa eleitoral do PS não 
constar a privatização do sistema de água.----------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente relembrou que o programa do PS fazia referência a um estudo sobre forma 
de melhorar a prestação do serviço de águas, depois de efectuado esse estudo, chegou-se à 
conclusão que a concessão é a melhor forma de garantir a qualidade do serviço. --------------------    

ORDEM DO DIA 
PONTO ÚNICO – Concurso Público Internacional para a Concessão da Exploração e 

Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem 
de Águas Residuais – Proposta Nº 15 / P / 2007 ----------------------------------  

--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “1. Face aos padrões médios europeus e à qualidade de vida exigida pelos munícipes de 
Azambuja, a distribuição de água e o saneamento de efluentes domésticos no Município de 
Azambuja continuam a requerer meios significativos, apesar do esforço de investimento feito nos 
últimos anos, com recurso a fundos comunitários.------------------------------------------------------------- 
--- 2. A gestão dos sistemas encontra-se submetida às regras da Administração Pública, com as 
consequentes limitações estruturais de recrutamento de pessoal, quadros e regime salarial, 
aquisição de bens e serviços e lançamento de empreitadas. ----------------------------------------------- 
--- 3. Particularmente, na área do saneamento de águas residuais, as necessidades de 
instalação de redes de colectores no Concelho de Azambuja são elevadas e exigem um grande 
esforço a curto prazo, por forma a atingir rapidamente os níveis de atendimento médios 
nacionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. A alteração desta situação deve ser ponderada à luz da nova legislação do sector. A 
“mudança” dos Serviços da Câmara para Serviços Municipalizados ou para uma Empresa 
Municipal também se pode mostrar limitada, nomeadamente ao nível financeiro, uma vez que os 
financiamentos estarão sempre balizados pela capacidade de endividamento do Município. ------- 
--- 5. Por outro lado, o modelo de “Gestão Delegada” tem-se mostrado como o mais eficaz, 
permitindo ultrapassar as dificuldades acima descritas e, paralelamente, mantém assegurado o 
interesse público, o controlo pelas Câmaras Municipais, a melhoria dos padrões de qualidade, a 
valorização do património (sempre municipal) e, especialmente, a responsabilização da 
“entidade gestora” para que o serviço prestado aos munícipes seja sempre de qualidade.---------- 
--- 6. O Governo Português elaborou e colocou em discussão pública e, nesse âmbito ouviu a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, um Plano Estratégico de Abastecimento de 
Água e de Saneamento de Águas Residuais para o período de 2007-2013 (PEAASAR 2007-
2013). O mencionado PEAASAR reforça a necessidade de garantir a sustentabilidade dos 
serviços, criando estruturas de tarifário socialmente aceites mas que cubram os custos dos 
respectivos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 7. O PEAASAR 2007-2013 refere ainda, no seu capítulo 8.1., relativo a “condições de acesso 
aos financiamentos e prioridades na sua afectação” que “Definem-se assim, como prioridades 
para a aprovação de financiamentos:” projectos na vertente em “baixa” que: “(…) Sejam 
apresentados por municípios não integrados em sistemas em “baixa” por terem concessionado o 
serviço, desde que demonstrem que da estrita aplicação de todos os pressupostos a satisfazer 
para o acesso ao financiamento resulta uma tarifa média superior à espectável para o seu nível 
de desenvolvimento económico e social;------------------------------------------------------------------------- 
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--- 8. Ou seja, caso a tarifa média venha a ser superior à espectável para o nível de 
desenvolvimento económico e social da Azambuja, o município poderá recorrer a fundos 
comunitários, desde que tenham uma Concessão que apresente critérios de sustentabilidade do 
serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 9. Equacionadas as situações acima descritas, entende-se que a concessão dos serviços de 
água e de saneamento de efluentes domésticos, atribuída mediante concurso público 
internacional, é a solução mais eficaz, apresentando as seguintes vantagens:------------------------- 
--- Padrões de qualidade do serviço impostos pela Câmara; ------------------------------------------------ 
--- Garantias de defesa do interesse público, tanto na melhoria do serviço prestado como na 
manutenção do tarifário praticado;--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Garantia de controlo político e de decisão estratégica por parte da Câmara;------------------------ 
--- Meios eficazes de fiscalização da Concessão por parte da Câmara; ---------------------------------- 
--- Garantias de que, no final da Concessão, todos os equipamentos revertem para a Câmara 
com um período de vida útil aceitável; ---------------------------------------------------------------------------- 
--- Garantias de financiamento dos investimentos a realizar futuramente; ------------------------------- 
--- Gestão operacional assegurada por empresas especializadas e com forte capacidade técnica 
e tecnológica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 10. Considerando ainda, que foi submetido ao I.R.A.R. no Programa de Concurso e Caderno 
de Encargos, tendo aquele Instituto formulado uma série de sugestões, a maioria das quais foi 
vertida naqueles documentos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Que a Câmara delibere propor à Assembleia Municipal a autorização para o Lançamento 
de Processo de Concurso relativo a “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”, de acordo com os elementos processuais anexos.---------------------------- 
--- b) Que sejam consideradas sem efeito as Proposta de Câmara nº 60/P/2006 e 79/P/2006.”---- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que este assunto já foi amplamente discutido, quer na Câmara, 
quer na Assembleia Municipal. A Câmara submeteu o caderno de encargos a parecer do 
Instituto Regulador das Águas e Resíduos (IRAR), tendo este enviado o respectivo parecer e 
uma série de sugestões (não obrigatórias) para o caderno de encargos. Face a esse parecer do 
IRAR e face ao caderno de encargos que existia anteriormente (tinha deficiências) fizeram-se 
correcções e adoptaram-se cerca de 80% das recomendações do IRAR, que beneficiaram o 
caderno de encargos e permitiram maior transparência e maior precisão em todo o processo. ---- 
--- Em anexo está o estudo realizado pelos Técnicos da Câmara, relativamente aos custos do 
sistema de água e de águas residuais, cuja conclusão é que o custo total destes sistemas atinge 
cerca de 4 milhões de euros, dos quais, através de tarifas, a Câmara recupera 1,8 milhões de 
euros, existe portanto um défice de 2,2 milhões de euros, que não é comportável. ------------------- 
--- Ressalvou que não haverá alienação de património, no fim do período da concessão, 30 anos 
não renováveis, todo o património reverterá a favor da Câmara.------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. António José Matos que sobre o estudo dos Técnicos da Câmara afirmou não 
merecer qualquer tipo de credibilidade, pois não percebe como é que a água cobrada aos 
clientes em 2005, 2006 e 2007 sejam exactamente os mesmos m³. -------------------------------------- 
--- O parecer do IRAR vem dar razão ao que já tinha sido dito em anteriores discussões do 
processo. Acrescentou não ter nada contra a concessão mas considera que há que perceber 
como e porquê, até o parecer do IRAR faz referência a um estudo prévio que aponte a melhor 
solução a adoptar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Passou à leitura de excertos do parecer do IRAR que no seu entender suportam a posição do 
PSD relativamente a este assunto: -------------------------------------------------------------------------------- 
--- (…) “I – Considerações Prévias--------------------------------------------------------------------------------- 
--- A gestão e exploração dos sistemas municipais de captação, tratamento e distribuição de 
água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de efluentes pode ser realizada 
directamente pelos municípios (através dos serviços municipais ou municipalizados), delegada 
em empresas municipais ou atribuída, em regime de concessão, a entidade pública ou privada 
de natureza empresarial ou a associação de utilizadores. --------------------------------------------------- 
--- A escolha por um destes modelos de gestão, estando na inteira liberdade da autarquia, deve 
ser sustentada em adequados estudos de viabilidade técnica e económica, de forma a encontrar 
a solução que garanta a prestação de um serviço de qualidade e eficiente aos munícipes e de 
acordo com um modelo sustentável. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Neste contexto, a entidade reguladora recomenda que o lançamento de concursos públicos 
esteja devidamente suportado por um estudo de base que demonstre a viabilidade da 
concessão, nomeadamente a existência de escala que permita a sustentabilidade económica e 
financeira da concessão e da entidade concessionária. ------------------------------------------------------ 
--- O estudo de viabilidade da concessão deve ser suportado por um plano geral ao nível de 
estudo prévio onde sejam caracterizadas e justificadas com rigor, entre outros aspectos, as 
estimativas de procura, as infra-estruturas existentes, as intervenções a realizar nos sistemas 
existentes e as obras de expansão. Considera-se muito importante a existência destes estudos 
actualizados, que servirão de base fundamental para a realização dos referidos estudos de 
viabilidade mas também para o estabelecimento de dados de base a considerar em termos 
concursais e para apoio dos próprios concorrentes. (…)” ----------------------------------------------------    
--- (…) “Desconhecendo os estudos que precederam a abertura de concurso, bem como a 
exacta dimensão dos sistemas municipais de água e saneamento do município de Azambuja, 
não é possível avaliar a adequação dos critérios de admissão dos concorrentes constantes do 
ponto 2. do Programa de Concurso. (…)” ------------------------------------------------------------------------ 
--- (…) “III. 5. Prazo de concessão--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Nos termos conjugados dos artigos 8º do Decreto-Lei 379/93 e do Decreto-Lei nº 147/95, o 
prazo de concessão, que pode ser fixado entre 5 e 50 anos, deve ser proporcional ao volume de 
investimento a cargo da concessionária e, no caso de este não existir, não deverá exceder 15 
anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A concessão posta a concurso implicará investimento a cargo da concessionária, pelo que 
pode ser excedido este último limite, não dispondo, porém, o IRAR de elementos para se 
pronunciar sobre o prazo em concreto para esta concessão (30 anos). (…)” --------------------------- 
--- Referiu que a dada altura o IRAR faz referência às retribuições que vão ser feitas pela 
Câmara, questionando o porquê?---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em relação a investimentos, a empresa está obrigada a um plano de investimento que entre 
2008 e 2013 será de 2 milhões de euros. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio a Sra. Vereadora Élia Paula referindo que os documentos para a sessão de Câmara 
deveriam ser entregues com mais tempo para que possa haver melhor apreciação e análise das 
propostas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre esta proposta, colocou as seguintes questões que pretende ver esclarecidas:------------- 
--- 1 – A Câmara não é obrigada a privatizar ou a concessionar a rede de distribuição de águas 
ou de drenagem de águas residuais, assim pode-se concluir que esta é uma questão política do 
PS. Ao longo dos últimos anos tem-se verificado uma má gestão na rede de saneamento pela 
ausência de uma correcta manutenção e/ ou substituição dos equipamentos, pela não 
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substituição de funcionários entretanto reformados, bem como a ausência de formação regular 
para uma correcta qualificação dos funcionários no activo. Houve por isso uma intenção 
deliberada para deixar degradar o sector para mais tarde aparecer uma “fórmula mágica” que 
resolveria todos os problemas criados, privatizando-se assim o sector em causa. -------------------- 
--- 2 – Quais os estudos de viabilidade efectuados?----------------------------------------------------------- 
--- 3 – Podendo ser o prazo entre 5 e 50 anos, porquê 30 anos? O próprio parecer do IRAR 
refere não poder pronunciar-se devido à ausência dos estudos para base de sustentação do 
prazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4 – Sendo o posto de trabalho extinto e havendo trabalhadores que não aceitem esta 
cedência, já foram previstas medidas a serem tomadas em relação a estes trabalhadores, 
nomeadamente o cálculo de indemnizações. ------------------------------------------------------------------- 
--- 5 – Quais os meios que a Câmara tem à disposição para fazer uma correcta fiscalização 
perante a empresa concessionária?------------------------------------------------------------------------------- 
--- 6 – Sendo este um sector entregue a privados e porque o objectivo de uma empresa privada 
é obtenção de lucros, é bastante evidente que os custos ao consumidor vão subir 
substancialmente, como se pode verificar no parecer, a entidade gestora pode proceder à 
cobrança de tarifas de disponibilidade de água e/ ou saneamento mesmo quando o utente não 
tenha aderido voluntariamente ao serviço. Vão onerar os custos ao consumidor. --------------------- 
--- Acrescentou que tendo por base que a água é um bem essencial à vida e todas as questões 
atrás referidas, a CDU votará contra esta proposta.----------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Presidente respondendo que, em relação ao estudo feito pelos serviços, estão 
presentes os Técnicos da Câmara que elaboraram o estudo, que poderão prestar 
esclarecimentos. Acrescentou que a Câmara, actualmente não tem meios suficientes para 
elaborar um estudo de viabilidade com todas as características expressas no parecer do IRAR. 
Por isso a Câmara remeteu, no caderno de encargos, a obrigatoriedade de efectuar este estudo, 
aos potenciais concorrentes, que será, numa fase posterior, analisado pelo IRAR. ------------------- 
--- O prazo de 30 anos prende-se com o facto destas concessões viverem muito de obras de 
construção civil e nos termos do código das amortizações, as obras de construção civil são 
amortizáveis num período de 25 anos, daí ir-se normalmente para o prazo de concessão de 30 
anos, o que não quer dizer que dure menos tempo, segundo as cláusulas de rescisão de 
contrato, basta haver incumprimento por parte do concessionário para que a concessão dure 
menos tempo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre a retribuição a pagar à Câmara, os valores forem colocados nestes anos seguindo 
uma perspectiva de que quando for feita a concessão, toda a água medida tem que ser paga 
(normativa da Comunidade Europeia), até a água que a própria Câmara consome, outra 
perspectiva tem que ver com o facto deste ser um valor mínimo. Concluindo, se o adjudicatário 
pagar menos à Câmara concerteza que praticará tarifas mais baixas porque a despesa é só 
uma, este balanço só pode ser feito depois de apresentadas as propostas pelo adjudicatário.----- 
--- Nunca foi dito que é obrigatório concessionar, foi dito que as directrizes comunitárias 
transpostas para o direito português, obrigam a que em 2010 estes sistemas sejam auto-
suficientes, e por isso a generalidade das Câmara estão a adoptar medidas nesse sentido. ------- 
--- Relativamente a indemnizações a funcionários, a Lei nº 23/2004, de 22 de Junho, refere a 
cedência de funcionários ou agentes, isto é, a empresa concessionária pode estabelecer 
contratos com os funcionários mas estes mantêm todas as prorrogativas relativamente à 
situação de funcionário público, isto por livre arbítrio e vontade dos trabalhadores, o que não 
quiserem ficar nesta situação, continuarão a exercer funções na Câmara. Não haverão 
despedimentos muito menos indemnizações.------------------------------------------------------------------- 
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--- Os Técnicos da Câmara esclareceram que, uma vez que o estudo é datado de 26 de 
Novembro de 2006, apesar de só existirem dados concretos referentes a 2005, como o volume 
facturado não varia muito de ano para ano e como não havia outro elemento a utilizar, optou-se 
por utilizar valores por estimativa.---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou não considerar credível que em 2005, 2006 e 
2007 os valores sejam exactamente os mesmos, 1,470.594 m³. ------------------------------------------- 
--- O estudo de viabilidade serviria para se apurar qual o melhor meio pelo qual a Câmara deve 
avançar, se pela concessão, se por outro meio.---------------------------------------------------------------- 
--- Afirmou que a rescisão de contrato com a empresa concessionária não é assim tão simples e 
desde que as empresas cumpram os mínimos exigidos no caderno de encargos o processo de 
concessão terá que ser concluído.--------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente referiu que só se irá saber concretamente as condições de tarifário e de 
prestação de serviço aos munícipes, quando os potenciais concorrentes apresentarem as 
respectivas propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A Sra. Vereadora Élia Paula afirmou que se continua sem perceber como é que a Câmara 
chega à conclusão que a melhor solução é a concessão do sistema de água. ------------------------- 
--- Voltou a questionar a fiscalização a exercer pela Câmara à empresa concessionária, 
considerando que a Câmara não terá essa capacidade. ----------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente afirmou que a Câmara terá que se dotar dos meios que permitam fazer a 
fiscalização do cumprimento do respectivo contrato, o que não é difícil, seguindo o artigo 72º - 
Rescisão por facto imputável à concessionária – do caderno de encargos. ----------------------------- 
--- A Câmara decidiu enveredar pela concessão porque na sua perspectiva é a que defende 
melhor os interesses de todos. O Município de Azambuja não pode entrar em sistemas 
multimunicipais porque o único sistema em análise é o da CULT, que abrange os sistemas em 
alta e em baixa e Azambuja no sistema em alta já está na AdO. O Município de Azambuja não 
tem escala para criar um outro sistema. Só através da concessão a empresas e o caderno de 
encargos obriga a que as concorrentes já prestem este tipo de serviço a, no mínimo 40.000 
habitantes e no global a 80.000 habitantes, o que afasta a hipótese de serem admitidos a 
concurso empresas que venham agora a constituir-se, obriga-se a que já tenham experiência e 
pode fazer economias de escala que reflectir-se-á nas tarifas a aplicar no concelho, reduções 
significativas no custo da água.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente fez um curto intervalo. ---------------------------------------------------------------------        
--- Reiniciada a sessão o Sr. Vereador António José Matos afirmou que esta é uma matéria 
muito importante, primeiro porque se trata de abastecimento de água e segundo porque a 
concessão é por 30 anos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerou inadmissível que alguns Vereadores não leiam o expediente da reunião 
limitando-se a levantar o braço. Pediu ao Sr. Vereador Pratas para ler um parágrafo, na página 
16, do parecer do IRAR.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas leu o parágrafo e de seguida informou que, os Pelouros 
são distribuídos exactamente para que cada Vereador se ocupe das suas áreas, esta é uma 
área do Sr. Presidente e do Sr. Vice-presidente e por isso serão as melhores pessoas para 
prestar qualquer tipo de esclarecimento, nesta área.---------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que o Sr. Vereador António José Cruz também ainda não se 
pronunciou, não deduzindo por isso que não tenha lido a documentação. Este documento foi 
discutido pelos 4 elementos eleitos pelo PS, em linhas gerais, as questões técnicas foram 
discutidas por si, pelo Vice-presidente e pelos Técnicos da Câmara. ------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou que o parágrafo lido pelo Sr. Vereador Pratas 
refere que os munícipes servidos por fossas e furos vão pagar igual aos munícipes servidos por 
água e esgotos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vice-presidente informou que os munícipes servidos por furos e fossas não vão pagar, 
a interpretação feita pelo Sr. Vereador está errada. ----------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente acrescentou que, nos termos dos Regulamentos (nacionais e municipais), 
desde que haja disponibilidade da rede de água e esgotos é obrigatória a ligação. ------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal afirmou não admitir que o Sr. Vereador António José Matos lhe 
passe um atestado de estupidez. Todos os assuntos apresentados em sessão de Câmara são 
previamente discutidos em reuniões de coordenação realizadas semanalmente. Questionou ao 
Sr. Vereador se os sistemas de água, até 2010, terão que ser ou não auto-suficientes? 
Acrescentou que irá votar a favor por uma questão de princípios e porque acredita que esta é a 
melhor solução.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos respondeu que se há alguma coisa mal relativamente ao 
sistema de água e se têm que ser auto-suficientes até 2010, já há muito que se deveria ter 
iniciado o processo, acrescentando que a culpa é do PS, que está na Câmara há 20 anos e que 
nada fez para prevenir o futuro e tem agora que hipotecar o sistema. ------------------------------------ 
--- Afirmou não ter passado atestado nenhum a ninguém, considerando até que o único atestado 
de estupidez está a ser passado pelo PS a toda a população do concelho de Azambuja. 
Continuará a criticar os Srs. Vereadores e Deputados Municipais que não lêem o expediente e 
que se limitam a pôr o braço no ar. O sistema de água já devia ser auto sustentado e não é, por 
incapacidade do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No seu entender só se pode saber qual a melhor solução se houver um estudo prévio, 
defendido e debatido por toda a oposição.----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Cruz afirmou não ter nada a ver com o modo de trabalho do PS. 
Vai votar contra esta proposta porque ouviu a população do concelho e com isso o PSD 
conseguiu 3 mil assinaturas, foi o PS que teve medo do Referendo (acontecendo até uma 
situação caricata na Assembleia Municipal). O parecer do IRAR vai ao encontro do que o PSD 
tem defendido. Reconheceu que muitas das sugestões foram introduzidas no caderno de 
encargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal respondeu que com os argumentos utilizados pelo PSD é muito 
fácil recolher assinaturas para o Referendo. -------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou que na recolha de assinaturas o PSD não andou 
a enganar ninguém, as pessoas do concelho são esclarecidas e politizadas e quem não teve 
coragem para andar com o Referendo para a frente foi o PS, não quiseram discutir este 
problema com a população. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Sra. Vereador Élia Paula questionou o porquê da Câmara não ter feito o estudo de 
viabilidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente respondeu que o estudo de viabilidade foi remetido para uma segunda fase, 
existem clausulas no caderno de encargos que obrigam o concessionário a fazer um estudo 
exaustivo durante todo o período da concessão, uma vez que a Câmara não dispõe de meios 
técnicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 15 / P / 2007 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
2. Informações--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1. Vereadora Sónia Pratas Henriques Botas--------------------------------------------------------------- 
--- “Informa que por motivos profissionais não pode comparecer à presente reunião.”---------------- 
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--- Uma vez posta a votação foi a justificação de falta aprovada por unanimidade. -------------------- 
--- ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA ----------------------------------------------------------------------- 
--- A acta da presente reunião foi aprovada por minuta, no final da reunião, nos termos de n.º 3, 
do art. 18.º, do Regimento da Câmara Municipal de Azambuja, aprovado em 28 de Outubro de 
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Eram dezassete horas e vinte e cinco minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 


