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--- ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA 
DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2006. --------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ---------------------------------------- 
--- A reunião teve início às dezasseis 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 Ana Maria Correia Ferreira e, pelo Grupo da 
CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. ------------------------------------------------------ 
--- COMUNICAÇÃO SOCIAL – Estiveram presentes representantes dos jornais “ Fundamental”, 
“Vida Ribatejana”, “Correio de Azambuja” e “ O Mirante”, e da “Rádio Ribatejo”. ---------------------- 
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento de Administração e Finanças, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador Marco Leal entrou na sala às dezasseis horas e cinquenta e cinco minutos. ---  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve intervenção do público presente. ----------------------------------------------------------------   

ORDEM DO DIA 
PONTO ÚNICO – Referendo Local de Iniciativa Popular – Proposta Nº 90 / P / 2006------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
--- “Ao abrigo do nº 2 do Artigo 24º da Lei Orgânica 4/2000, o Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal enviou à Câmara o Parecer da Comissão constituída na Assembleia Municipal sobre a 
realização de um Referendo relativo à intenção manifestada pela Câmara de iniciar, através de 
Concurso Público Internacional, um procedimento para a Concessão da Exploração e Gestão 
dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais por trinta 
anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entende a Câmara não dever pronunciar-se sobre os procedimentos e requisitos legais até 
agora desenvolvidos para a realização do referido Referendo, dado que quer o Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal quer a Comissão já se pronunciaram sobre os mesmos.----- 
--- No entanto, sobre a matéria de facto, considera a Câmara: --------------------------------------------- 
--- 1. O lançamento de Concurso Público Internacional nos termos anteriormente definidos é um 
procedimento preparatório que se destina a auscultar o mercado sobre esta matéria. 
Efectivamente, o próprio Programa de Concurso/ Caderno de Encargos reserva o direito de a 
Câmara não efectuar qualquer adjudicação, caso se considerem não estarem acautelados os 
interesses do Município e dos seus munícipes;----------------------------------------------------------------- 
--- 2. A inexistência de um estudo económico que acompanhe a proposta de lançamento do 
Concurso Público Internacional justifica-se exactamente pelo argumento referido no ponto 1. 
Efectivamente, não havia qualquer sustentação técnica para apresentação nesta fase dum 
estudo económico. Ele deverá, sim, informar o processo que conduza à decisão de adjudicação 
ou não e baseia-se nas premissas contratuais propostas pelos concorrentes. Daí, o Programa de 
Concurso/ Caderno de Encargos exigir a apresentação, por parte dos concorrentes, dum estudo 
económico-financeiro preciso e prospectivo relativamente ao período da concessão. ---------------- 
--- 3. O Plano Estratégico das Águas, Saneamento e Águas Residuais (P.E.A.S.A.R.) prevê que 
até 2013, e como condição preferencial de acesso a Fundos Comunitários no âmbito do 
Q.R.E.N., sejam adoptadas medidas de gestão empresarial no sector das águas e águas 
residuais na sequência, aliás, da transcrição de Directivas Comunitárias que deverão ser 
aplicadas até 2009 e que determinam a auto-suficiência financeira destes sistemas. ---------------- 
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--- 4. Inúmeras Câmaras enveredaram, já, por soluções empresariais para a exploração e gestão 
do sistema de águas e águas residuais e muitas outras estão a desenvolver processos nesse 
sentido, sem que até ao momento haja conhecimento de qualquer intenção de realizar 
referendos sobre esta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aliás, junta-se em anexo documentação do I.R.A.R. com indicação dos Municípios que 
recorreram a soluções do tipo empresarial (Empresas Municipais, Empresas Municipais de 
Capitais Mistos ou Concessões).----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 5. As soluções “Empresa Municipal” deixam de ser interessantes para os Municípios, uma vez 
que nos termos da nova legislação se prevê a consolidação do endividamento – o que significa 
que os financiamentos contraídos por estas empresas vão relevar para o endividamento 
municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 6. Em recente entrevista do Senhor Presidente do I.R.A.R. foi referido que a estratégia do 
Governo é concentrar, numa primeira fase, os sistemas de águas e águas residuais nas Águas 
de Portugal e, posteriormente, esta concessionar os sistemas em baixa. A Câmara Municipal de 
Azambuja considera que tendo sido eleita pela população do Concelho, deve ser ela a conduzir 
os assuntos que dizem respeito a essa mesma população. ------------------------------------------------- 
--- 7. Considera a Câmara Municipal de Azambuja que o procedimento em apreço não é um 
objectivo em si, mas um meio de atingir o objectivo de melhorar significativamente o 
abastecimento, distribuição e qualidade da água e a recolha e tratamento de águas residuais.---- 
--- 8. Por último, esta situação não é inédita no Concelho de Azambuja – efectivamente, a 
decisão de concessionar o abastecimento de água e tratamento de águas residuais às Águas do 
Oeste foi tomada em Assembleia Municipal, sem qualquer alusão a Referendo. ---------------------- 
--- Assim, e atentas as razões expressas nos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 deste parecer, a 
Câmara Municipal de Azambuja considera: --------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Que se mantêm válidas as razões que determinaram o início de procedimentos legais para 
a Concessão da Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e 
Drenagem de Águas Residuais. ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Que não se justifica a realização de qualquer Referendo sobre a matéria em apreço.”-------- 
--- O Sr. Presidente esclareceu que todo o processo teve início com a entrega, ao Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal, de uma iniciativa popular de referendo sobre a intenção da Câmara 
efectuar um procedimento através de concurso público internacional para concessão da 
exploração e gestão dos serviços públicos de água e de drenagem de águas residuais, por 30 
anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Lei Orgânica nº 4/ 2000, que regula os Referendos determina uma série de passos que têm 
suscitado algumas dúvidas, pelo que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal pediu parecer ao 
Dr. Manuel Rodrigues, Jurista da Câmara, sobre diversos procedimentos, em 1º lugar, a 
conferência por parte do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que estavam preenchidos 
os requisitos legais que determinavam a legitimidade dos subscritores da iniciativa popular para 
solicitar o Referendo (número de assinaturas dos munícipes do concelho), depois de aceite a 
Assembleia Municipal nomeou uma Comissão destinada a dar parecer sobre a realização do 
Referendo e, seguindo a Lei, há um prazo de cinco dias para que a entidade que deu origem ao 
acto que potencialmente será referendável (Câmara), se pronuncie antes que todo o processo 
volte a Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por considerar que a Proposta apresentada está bem fundamentada e esclarecedora, o Sr. 
Presidente procedeu à sua leitura.--------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acrescentou ainda que, nas fontes do I.R.A.R., em anexo, relativamente aos sistemas de 
gestão de águas e águas residuais, constata-se que a maioria dos Municípios Portugueses 
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adoptou soluções do tipo empresarial na gestão das águas e das águas residuais, sobre a forma 
de: empresa municipal, empresa municipal de capitais mistos ou concessões. ------------------------ 
--- Referiu que na última Assembleia Municipal foi apelidado de mentiroso por um Deputado 
Municipal por ter afirmado que a Câmara Municipal de Setúbal tinha as águas em regime de 
concessão. Na altura não tinha a certeza mas a mesma informação do I.R.A.R. diz exactamente 
que as águas da Câmara Municipal de Setúbal são geridas pela Águas do Sado, S.A. através de 
uma concessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos iniciou a intervenção fazendo uma análise da proposta 
apresentada. Sobre os pontos 1 e 2, o estudo económico, defendido pelo PSD, é para que a 
Câmara saiba o que gastou e qual o património que vai ser passado, durante trinta anos, para a 
empresa que concessionar o serviço público. Referiu ainda que a Câmara não sabe qual o valor 
que vai ser investido porque não há qualquer tipo de projecto que possa avaliar o que a empresa 
investir, também por isto considera o estudo essencial. ------------------------------------------------------ 
--- Sobre o ponto 3, apresentou um documento do P.E.A.S.A.R., datado de 10 de Fevereiro de 
2006, onde se constata que os investimentos da vertente em baixa, rondam os 2 mil e 200 
milhões de euros mas o mesmo documento refere o seguinte: “(…) tendo em vista a resolução 
dos problemas de infra-estruturação e gestão que continuam pendentes em baixa, o Plano 
propõe um modelo de parceria entre o Estado e as Autarquias, cuja adopção depende da 
conjugação da vontade de ambas as partes que consiste na integração de certas condições em 
base voluntária das baixas municipais e dos sistemas multimunicipais (…)”, isto é, ninguém é 
obrigado a entrar em parcerias mas não põe em causa as já existentes no quadro legal, 
considerando que, não se está a proceder da melhor forma mas há que dar uma resolução por 
forma a que se torne melhor e mais rentável. ------------------------------------------------------------------- 
--- Também sobre o ponto 4 investigou os modelos de gestão do P.E.A.S.A.R.: “(…) na vertente 
em baixa verifica-se que 87% dos Municípios, que abrangem uma população de cerca de 7 
milhões de habitantes mantêm modelos de gestão pública (serviços municipais ou 
municipalizados), concluindo-se que a população servida por modelos de gestão empresarial 
atinge aproximadamente 27%. Actualmente existe uma gestão do tipo empresarial (Público ou 
privado) em 35 Municípios, nos serviços de abastecimento de água e 25 nos de saneamento e 
águas residuais, que diminuem para 26 e 14 quando se fala exclusivamente em concessões 
municipais (…)”. Também diz o seguinte: “(…) passados mais de 10 anos sobre o primeiro 
daqueles diplomas e 7 sobre o segundo, importa por isso que nos detenhamos um pouco sobre 
as razões do relativo insucesso dos modelos de empresariais dos sistemas multimunicipais 
comparticipação de capitais privados. À luz destas evidências o número de concessões 
municipais e de empresas municipais de capitais maioritariamente públicos não chega a 
abranger 10% do universo das entidades gestoras e que com algumas excepções, apenas 
respeitam a autarquias que se situam no litoral mais populoso e com maior poder de compra ou 
são capitais de distrito (…)”, daqui deduz que as concessões realizam-se me locais onde há 
muita gente, ou seja, onde o lucro é bastante bom. ----------------------------------------------------------- 
--- Sobre o ponto 5, ainda não se sabe se a Lei vai ser aprovada ou não e existe uma cláusula de 
excepção para se contraírem empréstimos para fundos comunitários que haja a receber, ou seja, 
não vai estragar a capacidade de endividamento do município porque 50% dos financiamentos 
para estas obras vêm de fundos comunitários. ----------------------------------------------------------------- 
--- No ponto 6 volta-se a falar do Presidente do I.R.A.R., não aceitando que determinado Instituto 
defina que se vão nacionalizar as águas em Portugal.-------------------------------------------------------- 
--- Ponto 7, não é só a Câmara que pretende que a água deve ter a melhor qualidade possível e 
deve chegar a toda a população, nada tem a ver com a concessão.-------------------------------------- 
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--- Sobre o ponto 8, é talvez pelo referido, que há um desentendimento tão grande com a Águas 
do Oeste, por isso, a Câmara já teve que fazer uma acção de factoring de 1 milhão e 100 mil 
euros e actualmente não sabe se deve ou se tem a ver (neste caso ainda pode negociar, na 
concessão não tem como contestar). ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Por tudo isto, o Grupo do PSD, considera que a proposta não apresenta razões válidas para a 
concessão mas sim para que a Câmara continue a manter todo o serviço de distribuição de água 
e de drenagem de águas residuais e que o parecer da Câmara deveria ser no sentido de 
realização do Referendo Local.------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que no seu entender a Câmara não deveria 
pronunciar-se sobre este assunto, sendo competência da Assembleia Municipal autorizar ou não 
o Referendo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Acrescentou que todas as forças políticas concordam que, os serviços de abastecimento 
deveriam ser postulados de maior eficiência mas a Câmara tenta, nesta proposta, demonstrar 
que o que é público é ineficiente, o que não é verdade porque há serviços de água 
municipalizados que funcionam bem, ganham dinheiro e investem e o preço da água não é 
disparatado. No seu entender esta é uma vontade política, em que a Câmara tem que seguir o 
que o Governo entende sobre esta matéria – a privatização. ----------------------------------------------- 
--- Relativamente à postura das declarações do Sr. Presidente do I.R.A.R. considera que como 
não é eleito não manda (é um técnico), a decisão política é dever de quem presta contas ao 
Povo, não valendo a pena, a Câmara, estar a apelar a este tipo de argumentação porque ela só 
será efectiva se todos quiserem e enquanto quiserem, dependendo da vontade políticas dos 
eleitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sobre o acontecido na Assembleia Municipal, quer esclarecer que, no caso concreto da 
Câmara de Setúbal, a água não foi concessionada pela CDU, foi uma situação herdada e que 
agora tem que ser cumprida.---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por último lamenta que o PS queira inviabilizar esta iniciativa, até porque esperava outra 
atitude da Câmara, pensando haver abertura para a consulta pública dos verdadeiros 
interessados. Ainda sobre a Águas do Oeste, referiu que, a concessão em alta é diferente 
porque a empresa é constituída por capitais maioritariamente públicos, embora sujeita a regime 
misto de direito público e a regime privado de direito comercial, sendo esta a razão pela qual, na 
altura, não se falou em Referendo Local. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. presidente dizendo haver situações de 3 ordens sobre as quais se vai 
pronunciar e que foram sabiamente aproveitadas pelos Srs. Vereadores. Em 1º lugar, não foi 
apelidado de mentiroso na Assembleia Municipal por ter dito que tinha sido o PC a fazer a 
concessão, foi apodado de mentiroso por ter dito que na Câmara Municipal de Setúbal havia 
uma concessão, o que é verdade. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- Em 2º lugar, quer dizer que na Câmara de Alenquer, o PSD votou favoravelmente, quer na 
Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, a concessão à Águas de Alenquer, S.A.-------- 
--- Em 3º lugar e em termos gerais, vislumbra nas duas intervenções que, os Srs. Vereadores 
vivem agarrados não passado e não têm capacidade de antecipar o futuro mas quando se está a 
gerir qualquer entidade, seja privada ou pública, tem que haver essa capacidade sob pena de se 
ficar condenado ao fracasso. Estranhou que a previsão sobre o preço da água conte para que se 
agite a população e a previsão feita pelo Sr. Presidente do I.R.A.R. não conte para nada, ou 
seja, prever o futuro só conta para os interesses dos Srs. Vereadores. ---------------------------------- 
--- Sobre o contrato com a Águas do Oeste, a Câmara anda em conversações por discordância 
relativa a valores de facturação e de avaliação do património. Mas não se pode negar que há um 
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sistema de abastecimento de água consolidado e um sistema de tratamento de águas residuais 
com 4 etar`s em funcionamento, 1 em construção e 1 em fase de planeamento. ---------------------- 
--- Relativamente aos Fundos Comunitários, também tem conhecimento que quando se recorre a 
Fundos Comunitários, os financiamentos complementares aos mesmos não relevam em termos 
de capacidade de endividamento mas também sabe que o projecto de Lei das Finanças Locais 
implica que essa não relevância seja sancionada por três Ministros, o que considera ser um 
atentado à autonomia do poder local. Mas a questão principal prende-se com o facto dos Fundos 
Comunitários serem limitados e se a Câmara solicitar um Fundo Comunitário e o respectivo 
empréstimo (não relevante para a capacidade de endividamento) a estas situações, não os 
poderá locar a outras situações que também são fundamentais.------------------------------------------- 
--- Nunca referiu que o que é público não presta, na sua opinião os serviços públicos devem ter 
uma boa estrutura ao nível de planeamento e ao nível da fiscalização mas por norma são maus 
na execução, havendo claro, excepções. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que, sobre a intervenção na Assembleia 
Municipal, a intenção foi passar a imagem de que teria sido uma Câmara gerida pela CDU a 
tomar a iniciativa de concessionar as águas, o que não é verdade, como já referiu a situação foi 
herdada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Existem várias razões de várias ordens, para que agora se oiça falar na privatização (a 
concessão é uma forma de privatização) do sistema mas existem outras soluções, esta não é 
uma inevitabilidade pois a maioria dos países europeus comunitários têm sistemas públicos 
nesta área.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- É pela sua capacidade de antevisão do futuro, que conclui que desta concessão apenas vai 
resultar um serviço mais onerado para os munícipes, dando como exemplo o Município de 
Alenquer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente informou que actualmente a água em Alenquer é mais barata que em 
Azambuja, só que Alenquer já pôs em prática as tarifas de saneamento, que é obrigatório e que 
Azambuja também terá que fazer, isto fará com que, em qualquer um dos casos (concessão, 
empresa municipal, empresa de capitais mistos ou gestão municipal) os munícipes paguem mais 
porque estes sistemas têm que ser auto-suficientes. O sentido de antecipação da Câmara 
prende-se com o facto de ficar enquadrada nas directrizes e obrigações comunitárias e na 
legislação que está a ser preparada pelo Governo, mas com o controlo da situação.----------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que o PSD não está agarrado ao passado mas 
considera que se deve aprender com alguns erros cometido. Tem um receio enorme destas 
situações, pois a Resioeste leva mundos e fundos à Câmara e com a Águas do Oeste, passados 
8 anos do contrato, ainda se está em conversações. Esta concessão vai prejudicar as finanças 
da Câmara e as finanças dos munícipes. ------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente esclareceu que em relação à Resioeste o problema prende-se com o facto 
da Resioeste ser uma empresa de capitais mistos com 51% de capital privado e 49% de capital 
das Câmaras que a constituem e neste caso a Câmara tem que pagar o que a empresa privada 
quer porque ela detém a maioria do capital. Na concessão a Câmara quer prevenir este tipo de 
situação porque contratualmente constam as tarifas que vão ser praticadas ao longo de 30 anos 
e as condições não podem ser alteradas.------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António Nobre afirmou que nesta situação a Câmara vai ficar nas mãos do 
concessionário porque não conseguirá sequer influenciar as decisões da empresa.------------------              
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 90 / P / 2006 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). --------------------------  
--- ACTA – APROVAÇÃO POR MINUTA ----------------------------------------------------------------------- 
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--- 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
  
 


