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--- ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA 
DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2008. ------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ----------------------------------------  
--- A reunião teve início às quinze horas e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, os Srs. 
Vereadores José Manuel Isidoro Pratas, 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 Jorge Cordeiro Baptista, 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 informou que irá substituir o Sr. Presidente na condução 
dos trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informou ainda que o Sr. Presidente será substituído pela Sra. Vereadora Marília Henriques, o 
Sr. Vice-presidente pela Sra. Vereadora Margarida Relego e a Sra. Vereadora Ana Ferreira pelo 
Sr. Vereador Jorge Baptista. ----------------------------------------------------------------------------------------      
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos referindo que a Câmara não pode reunir, uma 
vez que, ao abrigo da Lei, só podem haver substituições nas ausências ou aquando de 
suspensão do mandato, neste caso o Sr. Presidente e Vice-presidente estão impedidos, por isso 
não se podem fazer substituir. Se a reunião prosseguir, tal como está, tudo o que for aprovado, 
poderá ser “ferido” de nulidade. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que o Sr. Presidente e Sr. Vice-presidente 
estão de férias e por isso a reunião irá decorrer com toda a normalidade.-------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que afirmou estar surpreso com as ausências dos 
Srs. Presidente e Vice-presidente, este assunto é tão melindroso, que deu azo a fortes 
discussões sobre a opção política tomada pelo PS, devia ser discutido pelas pessoas que 
impulsionaram o procedimento. Considera o comportamento ético reprovável, desleal e cobarde 
e cuja legalidade é muito duvidosa. Com todo o respeito pelos Técnicos que elaboraram o 
processo, considera que a maior discussão prende-se com a decisão política que devia ter 
resposta por parte do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Vice-presidente.------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que toda a parte técnica será respondida 
pelos Srs. Prof. Rui Vinha Marques, Eng. Pedro Bourgard e Dr. Manuel Rodrigues e as questões 
políticas serão respondidas por todos os Srs. Vereadores do PS. -----------------------------------------     
--- APROVAÇÃO DE ACTAS---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
Ponto Único – “Concurso Público Internacional de Concessão, Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais do 
Concelho de Azambuja” – Adjudicação provisória e minuta de contrato – Proposta Nº 67 / 
P / 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 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; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- que, na sequência, 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; ------------------------------------------------------------------------ 
--- que, ao referido Concurso, se apresentaram sete candidaturas, cujas propostas foram 
analisadas pela Comissão de Apreciação das Propostas assessorada pelo Instituto Superior 
Técnico; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- que a apreciação das propostas seguiu todos os trâmites legais inerentes a este tipo de 
processos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- o estipulado na legislação e regulamentação aplicáveis bem como no Programa de Concurso 
e no Caderno de Encargos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Proponho que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. a adjudicação Provisória do Concurso Público Internacional para a Concessão da 
Exploração e Gestão dos Sistemas Públicos de Distribuição de Águas e de Drenagem de Águas 
Residuais de Azambuja seja efectuada ao Concorrente nº 4, Águas de Azambuja, SA. 
(Agrupamento de Empresas Aquapor/ Ecobrejo), nos termos dos relatórios da Comissão de 
Avaliação das propostas;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. que seja aprovada a minuta de contrato anexa, a propor ao eventual Concessionário nos 
termos do Programa de Concurso.” ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando quem são os sócios/ subscritores de 
capital da sociedade a quem se pretende fazer a concessão. ----------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas respondeu que a informação faz parte do processo que 
esteve para consulta, irá entregar fotocópia da declaração entregue pelo concessionário.---------- 
--- Interveio a Sra. Vereadora Marília Henriques dizendo que se encontra de consciência 
plenamente tranquila, por se encontrar presente na sessão de Câmara, pois apesar de não 
conhecer os pormenores técnicos, está apta para ouvir as explicações sobre a parte técnica do 
processo. Quanto à parte política, considera que já foi amplamente discutida, desde o dia 27 de 
Fevereiro, quando foi aprovada pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos dizendo que apenas prestou informações 
concretas quanto à legalidade da sessão e quanto ao facto dos Vereadores substitutos não 
dominarem o assunto como aconteceria com o Sr. Presidente e Sr. Vice-presidente. Afirmou que 
irá apelar a todas as instâncias para que a deliberação seja declarada nula, pois o princípio legal 
não está a ser cumprido. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo que apesar do PS tomar o assunto como 
definitivo, a deliberação será para adjudicação provisória.--------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Prof. Rui Marques dizendo que a apresentação técnica do processo de 
concessão irá caracterizar-se por: datas chave, caracterização do projecto, metodologia de 
avaliação, avaliação de propostas e adjudicação, proposta vencedora, contrato de concessão e 
sumário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Informou que, em Abril de 2007, o Município de Azambuja lançou o concurso, em 8 de Junho 
de 2007, a Comissão elaborou uma Acta acerca dos princípios sobre os quais se iria basear as 
metodologias de avaliação dos concorrentes, em 27 de Julho de 2007 foram apresentadas as 
propostas, em Novembro de 2007, o IST – Instituto Superior Técnico, de forma isenta e 
exemplar, propôs à Comissão uma metodologia de avaliação, na qual cada critério era 
detalhado, em Março de 2008 ficou concluído o relatório de apreciação de propostas. Em 
cumprimento da Acta da reunião da Comissão de Avaliação, realizada em 5 de Maio, foi dado a 
conhecer, aos 7 concorrentes, o posicionamento das propostas apresentadas a concurso. O 
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relatório de análise de propostas decorreu entre 20 de Maio e 3 de Junho de 2008 e o período 
de audiência prévia entre 4 e 18 de Junho de 2008. As respostas às observações dos 
concorrentes ao Relatório de avaliação de propostas foram enviadas em Julho de 2008. ----------- 
--- Sobre a caracterização do projecto, referiu que o Município de Azambuja tem uma população 
de 21.508 habitantes, com densidade demográfica de 82 habitantes/ km² e com previsão de 
crescimento substancial. Foi imposto aos concorrentes que não poderiam basear-se na 
possibilidade de construção do novo aeroporto na Ota. Um aspecto que condiciona o resultado 
das diferentes propostas é o facto do Município ser parte integrante do sistema multi-municipal 
do abastecimento de água e saneamento da Águas do Oeste. O Município tem 10.556 clientes 
(dados de 2006), sendo que praticamente todo o município se encontra abrangido pela rede de 
abastecimento de água, na ordem dos 93% e com uma taxa de tratamento e drenagem de 
efluentes domésticos em sistema separativo de águas na ordem dos 60%.----------------------------- 
--- A metodologia de avaliação foi definida pelos consultores em estrita discussão com a 
Comissão de Avaliação, salvaguardando sempre os princípios vertidos nas peças concursais e 
na Acta de 8 de Junho de 2007, onde estavam definidas as grandes linhas de avaliação dos 
critérios e subcritérios, sem conhecimento das respectivas propostas. Esta metodologia de 
avaliação procurou fazer tudo de forma inequívoca e clara para que a Comissão nunca pudesse 
ser apontada por incoerência ou preferência nas opções tomadas. O relatório de metodologia 
assentou em três princípios: comparabilidade das propostas e sua objectividade, manutenção 
das regras estabelecidas nas peças concursais e na acta e adequada partilha de riscos na 
gestão dos sistemas. Os critérios de avaliação são: tarifa média, qualidade do serviço, 
segurança de prestação de serviço, solidez da estrutura financeira e contratual proposta, 
qualidade e adequação do plano de investimentos proposto e montante e regime de retribuição 
a pagar à concedente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Relativamente à avaliação de proposta, houve 7 concorrentes: consórcio AGERE, consórcio 
Tomás de Oliveira, consórcio AGS, consórcio AQUAPOR, consórcio VEOLIA, consórcio 
INDAQUA e consórcio AQUALIA. Desde o início houve uma opção por parte da Comissão de só 
excluir os concorrentes que não cumprissem aspectos que comprometessem a qualidade da 
proposta. Nesse sentido, embora detectando algumas inconformidades nas propostas, adoptou-
se por não excluir nenhum concorrente, uma vez que eram passíveis de serem corrigidas, na 
face de redacção do contrato. A análise e apreciação evidenciou que as propostas atingiam 
níveis satisfatórios, não havendo motivo que justificasse a não adjudicação a qualquer um dos 
concorrentes. Os resultados da avaliação focaram a existência de dois concorrentes muito bons 
do ponto de vista técnico (AGS e AQUAPOR) e dois concorrentes muito bons do ponto de vista 
económico (Tomás de Oliveira e AQUAPOR), por isso houve um vencedor inequívoco que só 
poderia ficar de fora se fosse excluído por qualquer inconformidade (o que foi alegado pelas 3 
reclamações existentes). A conclusão das propostas determinou o 1º lugar ao concorrente 
AQUAPOR (91,4%), 2º lugar Tomás de Oliveira (86,6%), 3º lugar AGERE (85,2%), 4º lugar AGS 
(83,4%), 5º lugar INDAQUA (81,3%), 6º lugar VEOLIA (81,2%) e 7º lugar AQUALIA (61,8%). ----- 
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou esclarecimentos acerca das diferenças, do ponto de 
vista técnico, das propostas apresentadas pela AQUAPOR e Tomás de Oliveira.--------------------- 
--- O Sr. Professor respondeu que as diferenças baseiam-se no solicitado pelo caderno de 
encargos, como por exemplo, a qualidade dos estudos apresentados, houve concorrentes que 
apresentaram estudos e investimentos rigorosos. Todos os valores estão discriminados no 
relatório de avaliação.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Continuou dizendo que a proposta vencedora integra os serviços de água e saneamento em 
baixa, com prazo de concessão de 30 anos, com início previsto a 1 de Janeiro de 2009. O 
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investimento total a realizar é de 8,5 milhões de euros em infra-estruturas, dos quais 75,5% nos 
primeiros quatro anos. O caderno de encargos previa a conclusão de todas as infra-estruturas 
nos primeiros oito anos mas o concorrente propôs-se a concretizar os investimentos de 
cobertura para o abastecimento de água e rede de águas residuais domésticas, nos primeiros 
quatro anos. A proposta vencedora apresenta ainda um aumento de 0% nos dois primeiros anos 
da concessão, isto é, mantém os valores dos tarifários de água, presentemente praticados pela 
Câmara. Propõe para 2010 e seguintes uma actualização de acordo com a fórmula proposta no 
programa de concurso, que tem em conta os principais elementos que contribuem para os 
custos deste tipo de mercado. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou os cálculos para atingir a fórmula para a revisão de 
preços.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Professor respondeu que a fórmula para a revisão de preços, adoptada no processo de 
concurso, tem em conta os vários elementos de custo para este tipo de mercado, 
nomeadamente a energia. A fórmula contém um conjunto de itens, com várias ponderações, que 
representam os custos de prestação de serviço. --------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre perguntou se poderão haver acréscimos superiores ao índice 
de inflação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Professor informou que poderão ocorrer os dois tipos de situação, acréscimo e 
decréscimo, até porque existem índices incapazes de serem previstos. ---------------------------------    
--- Continuou as explicações dizendo que no período subsequente aos dois primeiros anos 
existe uma actualização dos valores das tarifas de utilização variável de saneamento para os 
consumidores domésticos de 30 a 37% do consumo de água e 50% dos consumos industriais. -- 
--- No contrato de concessão, como é do conhecimento público, a proposta apresentada 
constitui Lei mas há que vertê-la do ponto de vista jurídico, para que contratualmente todos os 
direitos da concessionária e do concedente fiquem definidos. A minuta do contrato de 
concessão teve em conta o que era exigido em termos de caderno de encargos, a proposta 
apresentada pelo concorrente e algumas questões que ficaram em aberto para serem 
negociadas (atraso do início da concessão e obras que entretanto foram executadas). O 
contrato, se for aprovado, será presente ao IRAR – Instituto Regulador de Águas e Resíduos 
que se irá pronunciar sobre a legalidade e questões de mérito e defesa dos consumidores. 
Relativamente à organização do contrato de concessão começa por objecto e duração da 
concessão, sociedade concessionária, pessoal ao serviço da sociedade concessionária, bens e 
direitos afectos à concessão, desenvolvimento da concessão, gestão e exploração dos serviços, 
manutenção, reparação e renovação, construção, relação com os utilizadores, financiamento da 
concessão, retribuição da concessão, transmissão de direitos e obrigações, terceiros, 
fiscalização, condição financeira da sociedade, garantias de cumprimentos de obrigações da 
concessionária, prestação de caução, incumprimento e cumprimento defeituoso de contrato, 
extinção da concessão, resolução de litígios e disposições finais. Houve algumas preocupações 
no sentido de garantir a qualidade do serviço, com a obrigação do concessionário fazer uma 
carta de compromisso com os consumidores no sentido de, os ter que indemnizar por qualquer 
incumprimento e todos os investimentos que o concessionário se propôs realizar vêm com datas 
precisas e montantes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos questionou o valor do investimento em obra.----------------- 
--- O Sr. Professor informou que o montante do investimento em obra será de 8,5 milhões de 
euros, mas a proposta vencedora antecipou os investimentos para 4 anos, com 98% de 
cobertura de rede de abastecimento de água e 95% de saneamento de águas residuais 
domésticas com rede separativa. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António Nobre questionou se, no final da concessão, não haverão problemas 
com a amortização dos investimentos. --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Professor esclareceu que, foi estabelecido no caderno de encargos que, no final da 
concessão todos os investimentos efectuados terão que ter 1/3 de vida útil.---------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre questionou a legitimidade de cobrança da quota de serviço. ---- 
--- O Sr. Professor respondeu que a Lei clarificou a situação relativamente à tarifa por aluguer de 
contador, o IRAR adoptou a tarifa de disponibilidade mas a Câmara, para não haver alterações 
ao caderno de concurso, resolveu continuar com a quota de serviço, isto é, uma tarifa fixa que 
tem em conta os custos fixos da prestação do serviço.------------------------------------------------------- 
--- Enumerou todas as cláusulas de todos os capítulos do contrato de concessão. ------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre solicitou esclarecimentos acerca do contrato de concessão, 
capítulo XX, cláusula 98º, “Resgate”. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Professor esclareceu que a fórmula referida na cláusula 98, permite a recuperação dos 
investimentos não amortizados por parte do concessionário, mediante o pagamento da tira 
accionista (remuneração dos accionistas). Normalmente as quantias em causa inviabilizam o 
resgate mas é uma disposição legal que tem que ser prevista no contrato de concessão. No seu 
entender a fórmula deve ser negociada para melhor equilíbrio e possibilidade de resgate pelo 
concessionário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Concluiu dizendo que o contrato de concessão permitirá a realização dos investimentos 
necessários para dotar o Município com infra-estruturas de água e de águas residuais de 
extraordinária qualidade no final dos primeiros quatro anos, redução do sistema de tarifário em 
10% e uma melhoria substancial da qualidade do serviço, existe uma carta de compromissos 
assinada pelo concessionário para cumprimento de requisitos objectivos inequivocamente 
definidos, que em caso de incumprimento terá que indemnizar os utilizadores. ------------------------ 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos não concordando com o facto referido 
relativamente às pequenas inconformidades das propostas, pois esteve a estudar o processo e 
depreendeu que o concurso está totalmente e descaradamente a beneficiar a AQUAPOR. Como 
tarifário inicial, a AQUAPOR apresentou o valor de 2,08€/ m³ que foi modificado para 2,28€/m³, 
tal como aconteceu relativamente à concorrente Tomás de Oliveira, que apresentava um 
tarifário inicial de 2,31€/m³ que foi baixado para 2,27€/m³. Na minuta de concurso volta-se 
novamente aos valores inicialmente apresentados. ----------------------------------------------------------- 
--- Citou o artigo nº 48 do caderno de encargos: “1. Todas as obrigações da Câmara referentes 
à exploração dos sistemas, serão transmitidas, nos termos e condições constantes do Contrato 
de Concessão, para a Concessionária e por ela pontualmente cumpridos. 2. Em especial, a 
Concessionária assumirá posição contratual da CMA no fornecimento de água acordado entre 
esta e a empresa Águas do Oeste, assumindo a qualidade de utilizadora. 3. Da mesma forma, a 
Concessionária assumirá a posição contratual da CMA no contrato de recolha, tratamento e 
rejeição de efluentes celebrado entre esta e a empresa Águas do Oeste, assumindo a qualidade 
de utilizadores e ficando obrigada nos precisos termos e condições aí indicadas. 5. A 
concessionária assumirá a posição contratual da CMA nos restantes protocolos e contratos 
existentes e respectivos encargos, relativos ao abastecimento de água e a saneamento.”---------- 
--- Considera que a empresa AQUAPOR ganhou o concurso, não pelo que será consumido mas 
pelo que está a ser contratado, ao fim dos 30 anos terá um custo acrescido de 43 milhões de 
euros, o que tornaria o projecto económico-financeiro inviável.--------------------------------------------- 
--- O Sr. Professor respondeu que cada concorrente apresentou uma tarifa média baseada num 
cenário próprio, mas o que tem que ser analisado tendo Município de Azambuja como cenário, 
cumprindo rigorosamente o que foi estabelecido, todos os concorrentes deveriam ser analisados 
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perante um volume standard, de forma a impossibilitar que alguns concorrentes pudessem jogar 
conforme os cenários. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que a proposta da AQUAPOR é financeiramente 
inviável, uma vez que os valores contratos com a AdO, a serem pagos pela concessionária são 
muitos superiores aos valores apresentados pela empresa. ------------------------------------------------ 
--- O Sr. Professor reiterou que todas as propostas apresentadas são referentes a um volume 
standard, que foi o volume gasto em 2005.---------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos referiu que foram alterados valores para que a proposta 
da AQUAPOR fosse financeiramente viável. Acrescentou ainda que houve subcritérios e 
critérios que foram criados, tal como o critério que permite à AQUAPOR antecipar o prazo de 
investimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Professor respondeu que para cada critério e subcritério foram definidos descritores, 
que permitiram detalhar todos os pontos do caderno de encargos, que eram muito abrangentes. 
Existem aspectos qualitativos sobre os quais os diferentes subcritérios serão analisados. Não 
considera justo que uma empresa que antecipa o prazo de investimento para 4 anos, seja 
classificada como cumpre o estabelecido. ----------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos voltou a insistir que foram alterados valores, o que nunca 
seria possível, pois todo o concurso deve cumprir escrupulosamente o caderno de encargos e 
programa de concurso, o que no seu entender não contribui em nada para a transparência de 
todo o processo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Referiu ainda as discrepâncias no valor dos tarifários e questionou se o tarifário apresentado 
pela AQUAPOR é o mais vantajoso para o Município de Azambuja.-------------------------------------- 
--- O Sr. Professor respondeu que o tarifário praticado pela AQUAPOR é vantajoso porque a 
empresa aumenta moderadamente o valor, o que foi baseado num estudo com qualidade 
técnica indiscutível.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos afirmou ter ficado com dúvidas relativamente ao 
relacionamento com a AdO, mais concretamente com os volumes contratados. Houve 
concorrentes que tiverem este facto em consideração mas houve outros que não tiveram.--------- 
--- O Sr. Professor respondeu que o volume contratado é igual para todos os concorrentes e o 
preço estabelecido pelo IRAR.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre dizendo ter ficado melhor esclarecido com a 
exposição do Sr. Professor mas continua a lamentar toda a proposta numa questão política e 
pois lamenta que o Sr. Presidente como grande impulsionador não esteja presente para discutir 
toda a questão. Em função da explicação técnica, ficou mais ciente que todo este processo será 
demasiado complicado para todos os munícipes de Azambuja. Por exemplo por todas as 
questões levantadas relativamente ao equilíbrio financeiro da concessão. O PS nunca 
equacionou outro cenário que não fosse a privatização mesmo quando houve disponibilidade da 
oposição para se estudarem outras opções (ex: através da empresa municipal), considerando 
que a privatização do sistema em baixa deveria ter sido propagandeada durante a campanha 
eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Não encontra nada de extraordinário na antecipação do calendário de obras, pois existem 
freguesias (ex. Manique do Intendente) que se debatem pelo sistema de águas, há imenso 
tempo e ainda terão que esperar (pelo menos até 2012) para a concretização das mesmas. ------ 
--- As tarifas iniciais são mais baixas que as que se encontram actualmente em vigor mas houve 
o cuidado de procurar a estabilização das tarifas, pois em 2006 foram aprovadas tarifas que 
permitem aos concorrentes apresentar este cenário, sem cuidar em saber se o tarifário praticado 
pelo Município estava ou não correcto. Passados os dois anos iniciais, não há qualquer garantia 
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de decréscimo das taxas de referência, apesar da Euribor se encontrar num valor extremamente 
elevado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Continua a reiterar que a Câmara tem condições para prestar um bom serviço aos cidadãos 
nesta área e considera imoral que se hipoteque fundos comunitários em saneamento que serão 
aproveitados por um privado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador José Manuel Pratas dizendo que os consumidores de água terão um 
decréscimo no valor das tarifas de água na ordem dos 10%, que será dobrado para as famílias 
carenciadas, o que no seu entender é a maior preocupação da oposição, pois andaram dois 
anos a apregoar o aumento dos valores de água. A qualidade do serviço será melhorada pois a 
Câmara, tal como aconteceu com os serviços de recolha de resíduos, irá pressionar e fiscalizar 
nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António Nobre referiu que as palavras do Sr. Vereador Pratas são pura 
demagogia, pois a concessão tem o prazo de 30 anos, dos quais apenas enumerou 
melhoramentos e vantagens nos primeiros dois anos. Os munícipes andam desde 2006 a pagar 
preços inflacionados para que agora se possa apregoar que com a concessão os preços irão 
baixar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador António José Matos apontou também para o discurso demagogo do Sr. 
Vereador Pratas, pois a Câmara aumentou exorbitantemente os preços da água nos últimos 
anos, nunca se preocupando com as famílias mais carenciadas (apesar das inúmeras 
chamadas de atenção da oposição) e agora vem apregoar o abaixamento do valor das tarifas de 
água. A Câmara começou a errar quando contratou com a AdO e agora só irá piorar a situação 
dos municípes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Sugeriu ainda o retrocesso de todo o processo até à face de abertura das propostas, pois 
considera que o processo está inquinado, pois há uma série de subcritérios que não estavam 
previstos, estas situações deviam ser previstas antes da abertura de qualquer proposta. Não 
concorda com os métodos realizadas e para que não fique ferido de ilegalidades, propõe o já 
referido retrocesso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas discordou da sugestão e proposta do Sr. Vereador 
António José Matos pois considera que não pode ser posto em causa todo o trabalho 
desempenhado pelo IST e por todas as pessoas que trabalharam em todo o processo.------------- 
--- Interveio o Sr. Vereador António José Matos questionando se a presente reunião embora 
extraordinária, não deveria ter um período destinado a intervenção do público presente. Mais 
uma razão pela qual considera que a reunião ferida de inconformidades. ------------------------------- 
--- Solicitou cópia da cassete da reunião, de modo a comprovar toda esta situação. ----------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas fez um curto intervalo.---------------------------------------------- 
--- Reiniciada a sessão, interveio o Sr. Vereador António Nobre referindo que depois de analisar 
o documento solicitado, percebeu que a empresa, apontada como potencial adjudicatária da 
concessão, é composta por sociedade anónima, com acções nominativas, o que permite saber 
quais os seus detentores, cujos nomes considera familiares pois integram uma conhecida 
empresa pública da área das águas mas cujo mandato, segundo a certidão, já terminou. Soube 
também através de imprensa escrita que a holding que detinha o capital da AQUAPOR, alienou-
o, não se sabendo a quem e para que haja maior transferência, pretende saber se a Câmara 
tem qualquer conhecimento sobre as actuais detentoras de capital, já que a certidão não se 
encontra actualizada. Esta informação permitiria conhecer a idoneidade das pessoas que 
pretendem contratar com o Município e daria ao processo maior transparência.----------------------- 
--- O Sr. Vereador José Manuel Pratas referiu não ter conhecimento dos actuais detentores de 
capital mas adiantou que se propõe a adjudicação provisória.---------------------------------------------- 
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--- O Sr. Vereador António Nobre reiterou que, uma vez que a mudança foi pública e publicada 
na imprensa, a Câmara deveria ter notificado a sociedade para juntar aos autos uma certidão 
actual do registo, que deveria acompanhar a proposta, numa perspectiva de conhecer com que 
se pretende contratar. Considera que não é conveniente haver votação da proposta nos moldes 
em que se encontra.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Professor referiu seria de todo impossível apresentar a certidão actualizada, uma vez 
que apenas foi demonstrada uma vontade da administração e que o processo de transacção, 
terá que seguir todos os trâmites legais. ------------------------------------------------------------------------- 
--- Interveio o Sr. Dr. Manuel Rodrigues esclarecendo que a alteração societária não permitiria 
alterar a concessão, pois não há qualquer impedimento à alteração da sociedade. Se a Câmara 
requeresse nova certidão já não haveria problemas nesta fase, mas nada poderia garantir que, 
na altura da deliberação sobre a adjudicação definitiva, a certidão iria continuar a corresponder à 
realidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------               
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 67 / P / 2008 aprovada por maioria, com quatro 
votos a favor (Grupo do PS) e três votos contra (Grupos do PSD e da CDU). -------------------------- 
--- Depois de chamado a atenção para o facto de não ter concedido a palavra ao público 
presente, o Sr. Vereador José Manuel Pratas, questionou se alguém do público pretendia usar 
da palavra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Encerramento------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos quando o Sr. Vereador José Manuel Pratas 
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. ------------------------------------------------------------------------------  


