Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no
Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, em 15 de Maio de 2018
ACTA N.º 4/2018
No dia quinze de Maio do ano dois mil e dezoito, pelas 18,00 horas, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Município, reuniu a Assembleia Municipal de Soure, convocada
nos termos Regimentais, para a sua Segunda SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, com a
seguinte Proposta de Ordem de Trabalhos:
Período da Ordem do Dia
PONTO ÚNICO: EMPRESA INTERMUNICIPAL DE ÁGUAS, SANEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS

1.1. Proposta de Constituição de Empresa Intermunicipal entre o Município de Soure,
o Município de Mira e o Município de Montemor-o-Velho
1.2. Integração do Município de Soure nessa Empresa Intermunicipal, bem como a
Agregação dos Serviços de Água, Saneamento e Outros Serviços.
Período de Intervenção do Público
A Folha de Presenças circulou pelas Bancadas, tendo-se verificado:
Na BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA
A Presença dos Senhores Deputados:
- João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.;
- Olga Maria de Sá Pimenta Fernandes;
- José Maria Ferraz da Fonseca;
- António Abreu Gaspar;
- Luísa Margarida Lima Anjo, Dra.;
- Jorge Manuel Gomes Simões;
- Luís Carlos Gonçalves Redinha;
- Tânia Cristina Viegas dos Santos Mota (em substituição);
- Nuno José Rodrigues Abreu;
- Nuno Miguel Simões de Carvalho;
- Maria Mabilda Simões Cura, Dra.;
- Rui Pedro Lizardo Roque;
2

Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no
Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, em 15 de Maio de 2018
-

Rosa Alexandra Travassos Sousa Colaço, Dra.;
Rafael Alexandre Tralhão Gomes, Dr.;
Jorge Manuel Neves Branco;
Manuel Branco Aires;
Agostinho Fernandes Ramalho Bento;
José Ribeiro Catarino;
Manuel Simões Vicente (em substituição);
Porfírio António Cardoso Quedas, Dr.;
Evaristo Mendes Duarte;

A Ausência dos Senhores Deputados:
- Jorge Manuel Simões Mendes, Dr;
- Patrícia Alexandra P. Simões, Eng.ª
- Carlos Mendes Simões
Na BANCADA DA COLIGAÇÃO PPD/PSD-CDS/PP-PPM
A Presença dos Senhores Deputados:
- Ângelo Manuel C. S. Penacho, Prof.;
- Virgílio Manuel dos Santos Costa, Dr.;
- Márcia Cristina Lopes Travassos, Dra.;
- José Manuel Páscoa G. Mendes;
- Susana Isabel Anjo Lapo, Dra.;
Na BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA
A Presença dos Senhores Deputados:
- José Francisco Ferreira Malhão, Dr.;
- João Augusto de Castro Ramos Pereira, Eng.º;
- Ana Isabel Fernandes Fortunato, Dra.;
Na BANCADA DO M.A.I.S
A Presença do Senhor Deputado:
- António José Martinho dos Santos Mota, Dr.;
Assim, estando presentes 30 (trinta) membros, o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, Dr. João Gouveia, confirmada a existência de quórum, declarou aberta a
Sessão.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta da Ordem de Trabalhos. --------3
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO ÚNICO: EMPRESA INTERMUNICIPAL DE ÁGUAS, SANEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS

1.1. Proposta de Constituição de Empresa Intermunicipal entre o Município de
Soure, o Município de Mira e o Município de Montemor-o-Velho
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“Boa tarde a todas e a todos… Senhor Presidente de Câmara, Senhoras e Senhores
Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores elementos dos
Serviços Municipais e Membros do Público…
Vamos dar inicio à segunda Sessão Extraordinária do corrente ano de 2018… Como
sabem tem um Ponto Único... Ponto único esse, que já foi objecto de uma reunião prévia
aberta ao público que serviu de preparação para esta apreciação das Propostas em causa...
lembrar que o que está aqui em causa, lendo exactamente a Ordem de Trabalhos é que
apreciemos e votemos duas Propostas concretas… uma Proposta de Constituição de uma
Empresa Intermunicipal entre o Município de Soure, o Município de Mira e o Município de
Montemor-o-Velho... e, se ela for aprovada, naturalmente, uma Proposta de adesão do
Município de Soure a essa Empresa Intermunicipal.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Boa tarde Senhor Presidente da Assembleia, Senhores Deputados eleitos e por inerência,
Senhores Presidentes de Junta, Caros Colegas Vereadoras e Vereadores, Público presente,
Funcionários… O Executivo Municipal, decorrente de um trabalho que tem já alguns
anos, entendeu, chegada a hora, e aprovou em Abril, como é do vosso conhecimento,
uma proposta para que Soure integrasse juntamente com o Município de Montemor-oVelho e com o Município de Mira um sistema de exploração de abastecimento de água, de
tratamento de águas residuais e outros serviços que se possam vir a juntar, entre eles, o
sistema de gestão de resíduos - três serviços que são tutelados pela mesma Entidade
Reguladora e pelo mesmo Ministério, e que no seu conjunto, conjugam aquilo que seria,
digamos que, a parte empresarial dos serviços das competências do Município, entre
outros. Foram estudados diversos modelos para a gestão do ciclo urbano da água. O
modelo que tem vigorado em Soure, e em Montemor-o-Velho é o sistema vertical de
exploração dos sistemas, desde a baixa, que é a distribuição da rede, à alta, que é a
captação e a grande distribuição, ou, no caso das águas residuais, recebermos dos clientes
as grandes condutas e as estações de tratamento de águas residuais. O modelo vertical é
aquele que Soure tem mantido e que mantém ainda hoje. São modelos de gestão delegada
a empresas municipais ou serviços municipalizados, ou a concessão, modelo esse que
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também já está testado em Portugal e temos alguns Municípios confinantes que utilizam
esse modelo. Primeiro, estudaram-se de uma forma de caracterização existente com o
histórico existente a nível nacional, os diversos modelos, estudaram-se experiências para
alguns deles e foi-se caminhando com uma estratégia de definição de princípios políticos
que assentam na manutenção na esfera pública municipal dos respectivos sistemas.
Portanto, caminhou-se no sentido de que, fosse qual fosse o modelo a seguir, ou, manter
o actual ou partir para um novo, seria sempre de manter na esfera pública municipal, a
decisão e o centro da decisão ao nível do poder deliberativo dos Orgãos dos Municípios
envolvidos, ou do Município, se for só um a mudar o seu modelo. Essa foi a questão
política que se definiu. Portanto, colocar de parte outras alternativas de modelo que não
fosse manter na esfera dos Orgãos Autárquicos competentes, todo o poder de deliberar,
de fiscalizar, qualquer que fosse o modelo escolhido. O ano passado, final de 2016, foi
deliberado constituirmos uma parceria, que vinha sendo trabalhada com mais Municípios
mas só três deram o passo em frente, um Protocolo entre o Município de Montemor-oVelho, o Município de Mira e o Município de Soure, para avançar na escolha de um
modelo que fosse o modelo da intermunicipalidade através duma Empresa
Intermunicipal, com a sigla EIN, que será por força da Lei a sigla que se seguirá ao nome
que venha a ser escolhido. Foram encomendados estudos, foi feita uma consulta ao
mercado, foi feito um procedimento de contratação pública que teve como “chefe de
fileira” o Município de Montemor-o-Velho e que nós (Município de Soure e Mira)
subscrevemos e comprometemo-nos a comparticipar em partes iguais, para escolher a
empresa que elaborou os estudos. O modelo que é proposto é este modelo da
Intermunicipalidade… foram feitos os estudos, os quais mostram que há viabilidade para
a constituição de uma Empresa Intermunicipal entre os três Municípios. O estudo não
demonstra que este seja o modelo perfeito, ou que seja o melhor de todos, mas, tenta
demonstrar que são cumpridos requisitos mínimos para que valha a pena dar este passo,
porque os estudos, estes e outros feitos anteriormente, e a nossa concepção de quem
administra estes três Municípios, uma coisa parece-nos evidente, o sistema actual em cada
um dos nossos Municípios com esta dimensão, corre sérios riscos de não ser viável no
muito curto prazo de tempo. O modelo funcionou, funciona num determinado tipo de
contexto, de controlo de gestão, de tomada de decisões, de partilha de recursos, de
afectação de impostos e de outro tipo de contribuições municipais. Cada Município fez o
seu caminho, alguns têm regulamentos muito idênticos, é o caso de Montemor-o-Velho e
Soure, e tarifários muito parecidos. No caso de Mira não tem regulamento idêntico ao
nosso e o tarifário está totalmente desfasado. Os três Municípios encontram-se em
patamares diferentes, uns porque fizeram há mais tempo determinado tipo de
investimentos que hoje precisam de ser renovados, outros fizeram há menos tempo,
outros tipos de investimento que ainda não estão a ser devidamente explorados. Cada um
destes Municípios teve a sua estratégia, cada um tem os seus problemas, cada um tem os
seus défices, cada um tem a sua análise negativa e cada um tem as suas virtudes. Sem
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querer particularizar e sem querer escalpelizar todos os pormenores do estudo, há aqui
uma certa evidencia de que o Município de Mira, pode não estar a “casar bem”, com
Soure e Montemor-o-Velho. Portanto, Soure e Montemor-o-Velho, nesta proposta
empresa, vão de facto, numa fase imediata ter de ser generosos para com o Município de
Mira, e aguardar a obrigação que o Município de Mira terá de fazer rapidamente, no
imediato também, ajustamentos mais duros... nós fizemo-lo no passado, nos anos de
2011, 2012 e 2014, Montemor-o-Velho terá feito num passado mais recente, Mira não fez,
e vai ter de o fazer agora de uma vez só. Mas nós precisamos de juntar Mira ao processo.
E porquê Mira e não outros?… Porque foi Mira que quis vir. Mealhada também
participou neste processo e neste momento ainda não tomou decisões para onde é que
vai. Condeixa, no princípio, também veio espreitar como é que isto podia funcionar e
ainda não tomou decisões para onde é que vai. Cantanhede, esteve até uma fase muito
adiantada no processo, e pela sua dimensão, o facto de ter uma empresa municipal
dedicada a este sector e a outros, o facto de vender água em alta à maior parte do
Concelho de Mira e a duas Freguesias do Concelho de Montemor o Velho, muito
populosas que são Arazede e Carapinheira, teria um certo ascendente e seria uma
presença importante para esta empresa, mas decidiu sair no final do ano de 2016, e ainda
está a avaliar. Nós chegámos ao fim do processo, achamos que os estudos feitos são os
suficientes, e que é encontrado o momento, para que numa análise entre as virtudes e
aquilo que é positivo neste processo e os problemas que a gestão pode trazer e aquilo que
será negativo neste processo, avaliando, que este passo é uma hipótese forte e é aquela
que nós valorizamos como sendo a melhor, e portanto é a altura de a trazer ao Orgão
deliberativo. Teve esta estratégia que é do vosso conhecimento, Montemor-o-Velho e
Mira tiveram acções de divulgação parecidas junto dos seus responsáveis e da sua
comunidade da forma como pretende avançar no processo, e Mira que terá Assembleia
Municipal para este efeito marcada para o próximo dia 24, pediu mais este prazo, porque,
embora já tenha feito acções de divulgação para todos os eleitos parecida com a que
fizemos a semana passada, conta com a presença do Secretário de Estado do Ambiente
nessa reunião, e é onde pela análise do processo se compreenderá que quem tem uma
responsabilidade média na ordem dos 6,5 euros, na factura da água, quem faz este
esforço, porventura, sente necessidade de maior afirmação junto dos seus munícipes. Os
estudos, valem o que valem, terão certamente muita discussão que demoraria para
especialistas tantos meses de análise, ou mais, do que os quinze meses que eles
demoraram a chegar a este ponto. Eu senti a necessidade de procurar uma segunda
opinião, para que fosse feita uma auditoria ao trabalho que estava a ser feito pela empresa
que estava a fazer os estudos, e também ele encara algum contraditório aos estudos.
Recorri a um consultor que já conhecia o nosso sistema, porque em tempos prestou aqui
alguns serviços relacionados com questões de ordem patrimonial, contabilística e da
análise do sistema, nomeadamente a recuperação de IVA e outros estudos, e até préanálise aos vários modelos. É um consultor que esteve aqui na sessão aberta ao público,
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que tem uma grande experiência na zona de Lisboa e do Ribatejo com empresas que nós
concebemos de sucesso e que nós visitámos. Uma das empresas é a “Águas do Ribatejo”,
e o modelo que vamos adoptar é idêntico a este, uma vez que se trata de um caso de
sucesso. As “Águas do Ribatejo”, aproveitando muito bem os dois últimos Quadros
Comunitários de Apoio, investiram 100.000.000,00 euros em captações, aproveitando
recursos estratégicos de grandes captações, aumentaram a capacidade de reservatório para
reservarem a água para os planos de contingência e conseguiram passados alguns anos,
com este investimento, diminuir tarifas e taxas. No caso deste estudo ele sofreu várias
correcções, teve uma discussão muito forte com a presença dos nossos técnicos, porque
também não concordamos com o caminho que os consultores levaram, de procurar criar
aqui uma imagem muito confortável, como se isto fosse para colocar no mercado e numa
montra para que fosse um negócio apetecível... não é esse o nosso objectivo nem a
orientação política que estes Municípios têm dos Orgãos deliberativos e resultado das
eleições quer de 2013 quer de 2017, nem é esse o sinal que se pretende dar para o futuro.
Mesmo assim, algumas das pessoas que estão aqui presentes, nomeadamente o Senhor
Presidente da Mesa detectou e não lhe passou despercebido esses sinais, houve essa
referência. De facto, isto não é uma montra porque não vai estar no mercado.
Obviamente que temos um objectivo imediato que é fazer passar esta ideia, fazer passar
este projecto nas entidades de tutela. Não basta a determinação dos Orgãos deliberativos
por proposta dos executivos em constituir a empresa e ela constitui-se. - Não! - É preciso
que este projecto “passe” junto do Tribunal de Contas, que é quem tem a última palavra
sobre a constituição da empresa, ou seja, se é importante ou não para o interesse público
alterar o modelo, e o Tribunal de Contas não se pronuncia sobre os modelos e sobre as
escolhas nem sugere alterações, apenas determina, sim ou não, aprova ou não aprova. O
objectivo do Tribunal de Contas é saber se isto é importante em termos de utilidade
pública, e sendo importante, se é viável, se afecta os interesses do Estado, naquilo que são
as obrigações da boa gestão da “coisa” pública. Por outro lado, aguardará por um parecer
vinculativo, que também se espera um diálogo intenso com a Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos. A perspectiva da Entidade Reguladora não é propriamente
a mesma perspectiva do Tribunal de Contas. Obviamente tem de se ter em conta os
mesmos princípios, mas a Entidade Reguladora olha para o mercado, para o equilíbrio
nacional, para o cumprimento de determinados tipos de metas duma forma diferente. E
tem dado orientações, para todos os modelos de gestão, seja eles quais forem... sobre
quais são as metas e os objectivos, que tem a ver com a qualidade da água, cuja
responsabilidade de controlo é deles e que publicita, tem a ver com as perspectivas de
longo prazo sobre a gestão do recurso – água – além da qualidade a quantidade, tem a ver
com um tratamento equilibrado em todos os sistemas a nível nacional, dos muitos
municipais, intermunicipais, multimunicipais, das concessões, daquilo que é a
concorrência entre os sistemas, daquilo que é a expectativa do mercado, a
responsabilidade dos clientes, da razoabilidade dos custos em função da utilidade e dos
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custos para com os respectivos clientes. Na nossa óptica os clientes serão sempre os
munícipes, e como eu costumo dizer os clientes, aqui, são os verdadeiros accionistas do
sistema, porque eles de quatro em quatro anos, farão uma avaliação em quem delegam as
funções de administrar de fiscalizar e de deliberar, e portanto o cliente, é, será, e pretendese que seja também o accionista. É neste equilíbrio que se tem de elaborar um estudo por
um lado que mostre viabilidade económica, serve para o Tribunal de Contas, serve para a
ERSAR, serve para a Banca, porque está previsto e documentado que é necessário
recorrer a financiamento bancário. Pela escala de investimento que se pretende
poderemos conseguir alcançar outros patamares de financiamento, como por exemplo, o
Banco Europeu de Investimento, que só funciona para determinado tipo de escala. Em
escala, gerir melhor os recursos humanos porque esta empresa municipal, vai ter,
cumprindo todas as Leis da Contratação Pública e as Leis de Trabalho, terá outras formas
de contratar trabalhadores e gerir o seu próprio quadro de pessoal, porque vigorará, por
tendência, o contrato individual de trabalho, cumprindo na mesma as normas de
recrutamento e da publicitação pública, isso tem de ser salvaguardado, porque é uma
empresa que tem de ser tratada e que se rege pelas mesmas regras das entidades públicas,
assim como as outras formas de contratação pública cujas regras são exactamente iguais
para todas as entidades públicas incluindo os Municípios accionistas. Se me perguntarem
o que vai acontecer aos funcionários actuais, obviamente que a nova empresa vai precisar
muito que os funcionários actuais se sintam capazes e motivados, porque são eles que
conhecem o actual sistema de cada um dos três Municípios e serão fundamentais para
que, o cliente, os munícipes, não sintam qualquer défice de qualidade do serviço no dia
em que deixar de funcionar o sistema municipal como ele está e no dia seguinte começar a
funcionar o sistema intermunicipal. O que se pretende é que haja uma melhoria da
qualidade do serviço e não a diminuição e a falta do conhecimento do sistema, e os
funcionários, embora haja cadastro neste momento feito nos três concelhos, os recursos
humanos afectos são fundamentais. Poderá haver outros funcionários que não estão
motivados para mudar o paradigma da sua relação de trabalho e obviamente a opção e o
direito que têm em continuarem a ser funcionários da autarquia não lhe pode ser retirado,
e no caso de Soure, não está perspectivado, de modo algum, poder haver a extinção do
posto de trabalho e criado qualquer constrangimento a algum funcionário que não queira
ir alterar, ainda que de forma provisória, que é outra possibilidade, é as pessoas manterem
o seu vinculo ao Município e solicitarem, por acordo, uma cedência de interesse público,
por um determinado prazo, para a Empresa Intermunicipal. Essa figura existe na Lei,
prevê que a pessoa fique vinculada, mantenha todos os seus direitos e que vá dar outro
tipo de contributo a outra entidade a quem presta serviço e da qual receberá a
correspondente contrapartida pelo serviço que vai prestar. Em termos de ligação aos
munícipes, o objectivo não é diminuir qualquer relação entre os munícipes e a entidade
que lhe presta o serviço, antes pelo contrário, é melhorar a eficácia e a eficiência dessa
relação aprofundando/utilizando as tecnologias de informação, introduzindo mecanismos
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de medição e de controlo. É evidente que partimos sempre do princípio que o munícipe
utilizador está de boa-fé e pretende ter uma boa relação com a entidade prestadora.
Havendo um princípio da parte dos munícipes em contribuir de forma urbana para o
funcionamento do sistema, aquilo que se pretende é que essa relação seja aprofundada.
Na prática, em Soure, presencialmente, haverá a mesma qualidade de serviço presencial
entre os representantes/funcionários da Entidade Intermunicipal e os munícipes, com a
mesma ou melhor qualidade que há hoje. Além dessas presenças específicas, há caminhos
que já foram adiantados, no caso de Soure, temos o Espaço do Cidadão que presta um
conjunto de serviços ao próprio Município mas também à ADSE, ao IMT para renovar a
carta de condução, obviamente esse Espaço do Cidadão, para já três postos de
atendimento em Soure, um em Alfarelos e porventura no futuro noutras freguesias, esses
técnicos vão prestar serviço como prestam hoje para esta empresa. Qualquer necessidade
de uma abordagem presencial será sempre feita em primeira instância no local da sede de
cada concelho. Obviamente que situações mais complexas que tenham de ser analisadas
pelo Conselho de Administração, ou por um Director Geral que a empresa tenha,
porventura, poderá ter de haver uma deslocação do Conselho de Administração ao local
ou à sede da empresa. A questão que se coloca, é onde será a sede da empresa? De facto,
a sede duma pessoa colectiva só pode ser num local, e por isso o que digo aos Senhores
Deputados é que não me choca que possa ser no Concelho de Montemor-o-Velho, por
uma questão de centralidade. Por outro lado, esta dimensão a três Municípios, penso, que
é benéfica para o Concelho de Soure, porque a este nível de equilíbrio de dimensão dos
três Municípios, Soure está numa posição intermédia para mais, e faz com que tenhamos
uma presença com um peso relativo mais interessante. Aquilo que está acordado é que,
tem de haver uma estrutura dirigente para o sistema, e ainda com pormenores que
possam ter de ser assertados até ao produto final, estou convencido que vamos ter de nos
prenunciar em definitivo por alguns documentos vinculativos e pode haver a necessidade
de deliberar sobre alguns documentos vinculativos em sede de Assembleia, porque todas
as competências para alterar quer o pacto social, quer outros documentos estratégicos
decorrem da Lei. E a Lei é a mesma para a Empresa Intermunicipal ou para os
Municípios. Todos os documentos estratégicos, mesmo os Municipais, estão sujeitos à
aprovação do Orgão deliberativo, neste caso, todos os documentos estratégicos da
Empresa Intermunicipal, tais como alterações dos regulamentos, tarifários, actualizações e
alterações, pode ser delegada a competência nas actualizações mas não na alteração dos
tarifários, tal como acontece hoje... o Executivo Municipal, todos os anos, não alterando a
orgânica do tarifário faz actualizações. Aprovamos em Reunião de Câmara e depois vai
para o Plano e Orçamento que é submetido à Assembleia, mas a Assembleia não se
pronuncia sobre as actualizações tarifárias que aprovamos em sede de executivo. No caso
da Empresa Intermunicipal será a mesma coisa, toda a estrutura é competência da
Assembleia, todas as alterações aos pactos sociais e terá de ser sempre no universo das
três Assembleias Municipais, porque basta uma não aprovar qualquer estratégia, que as
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outras duas não são suficientes para alterar a estrutura do projecto, porque também está
convencionado que as grandes deliberações estão sujeitas a unanimidade, tais como,
alterações de estatutos, aumento de capital, incorporações de capital, grandes
empréstimos, adesão de outros municípios ao sistema. Este processo tem algumas
vantagens e tem-nos sido dado um aliciante dos fundos comunitários no valor de
1.100.000,00 euros por Município, mas que na minha opinião, só por si, não justifica dar
este passo, é relativo. A empresa tem de estar constituída até 30 de Setembro, para nos
podermos candidatar a esse fundo comunitário que ao todo rondará os 3.300.000,00
euros, e mais cerca de 1.500.000,00 euros de comparticipação nacional.
Quero dar-vos como garantia que a decisão estará sempre na mão da Assembleia
Municipal.
De facto o que se pretende é que a empresa esteja constituída durante o mês de setembro
para apresentar uma candidatura e depois, em princípio, a empresa começar a funcionar
em janeiro. Se nós não formos à candidatura, eu por mim diria que não vale a pena
avançar com este processo. Não é por causa do financiamento comunitário que se está a
ter este trabalho, mas pesa na decisão. Portanto, continuar a procurar a perfeição é
continuar a não tomar decisões, não tomar decisões naquilo que foi estudado ao longo
dos últimos anos é podermos perder uma oportunidade, mudar acima de tudo o
paradigma de gestão, criar situações de inovação, de proximidade, de aumentar a
qualidade do nosso serviço, de anteciparmos investimentos que de outra forma não
teríamos capacidade para o fazer.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“ Convirá não perder de vista o seguinte: - A todo o momento a Assembleia Municipal,
se for caso disso, terá oportunidade de se pronunciar sobre propostas concretas da
Câmara, no âmbito da operacionalização estratégica, se este processo que hoje estamos a
apreciar, avançar, como tudo aponta... Hoje, estamos apenas a apreciar a Proposta de
constituição da Empresa Intermunicipal, e se ela for aprovada a adesão do Município de
Soure a essa Empresa Intermunicipal”.
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Eng. João Ramos Pereira: “Senhor
Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente de Câmara, Senhores Deputados,
Senhores Vereadores, minhas Senhoras e meus Senhores. As actividades de
abastecimento público de água às populações, de saneamento de águas residuais urbanas e
gestão de resíduos urbanos, constituem serviços públicos de carácter estrutural essenciais
ao bem-estar, à saúde pública, à segurança colectiva das populações, às actividades
económicas e à protecção do ambiente. Estes serviços devem pautar-se por princípios de
universalidade no acesso, de continuidade e qualidade do serviço e de eficiência e
equidade nos tarifários aplicados. Este é o preâmbulo do Decreto-lei 194/2009 de 20 de
Agosto. Nesta perspectiva e sendo a água um bem essencial à vida, a sua gestão deve estar
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sempre na esfera pública, afastando dela, todos aqueles que pretendem neste assunto ter
uma visão de negócio rentável. O que defendemos é a capacidade de manter, nas Câmaras
os seus sistemas e com total capacidade de decisão, ou seja, os sistemas de gestão directa,
recusando também todo o enquadramento legislativo e orientações da tutela que
objectivamente empurram as autarquias para processos de agregação ou de alienação de
responsabilidades através de contratos de delegação de competências com instituições
privadas. Recusamos também a imposição abusiva de políticas tarifarias penalizadoras das
populações, em nome do princípio da sustentabilidade do sector, pressuposto que aliás
não se aplica, e em nosso ver muito bem, a outros serviços prestados pela autarquia e que
são suportados pelo seu orçamento. Nós subscrevemos as restrições colocadas às
candidaturas municipais no acesso aos fundos comunitários e na obrigação de agregação
para a eles ter acesso. O problema é que o Concelho de Soure, precisa de dar passos em
frente no abastecimento de águas e no saneamento básico. Precisa de renovar as redes de
abastecimento de água, substituir a origem das suas captações, melhorar a sua qualidade,
reduzir a percentagem escandalosa de água não facturada – 68%, segundo o estudo.
Precisa de aumentar a taxa de cobertura do saneamento de águas residuais, neste
momento 61%, que é um número do qual não nos podemos orgulhar. Precisa de renovar
os colectores neste sector. Precisa de melhorar a eficiência hídrica, combater a sua
subfacturação, realizar as obras necessárias ao fim das fugas nos reservatórios, combater
as perdas no tratamento e na bombagem. Adoptar políticas de combate às ligações
directas e aos ramais clandestinos, promover a utilização da água para fins compatíveis,
combater a fraude, proceder à substituição dos contadores deficientes, reduzir os custos
sem perda de qualidade adoptando medidas de eficiência energética. Todo este processo
de modernização e melhoria do bem-estar e qualidade de vida das populações precisa de
investimentos volumosos a que a Câmara de Soure não tem possibilidade de fazer face.
Reverter todo este enquadramento legal que nos encaminha para as soluções de agregação
de Municípios é, no actual contexto político, difícil. Podemos esperar?… Acho que não.
Não podemos continuar a escrever nos programas eleitorais frases que já todos
escrevemos há quarenta e dois anos, aquando das primeiras eleições autárquicas e que
recorrentemente continuámos a escrever nas seguintes. Quanto mais não seja por uma
questão de decoro. Por isso, a solução apresentada, podendo não ser a solução perfeita, é
de momento a única. E a expectativa que temos é que apesar do contrato de delegação ser
de quarenta anos, não seja preciso esperar por este prazo para que as grandes alterações
no sistema a intervencionar se concretizem rapidamente. Por último, seria reconfortante
ter algumas garantias: Que os trabalhadores actualmente afectos aos serviços de águas não
irão ter qualquer tipo de prejuízo na sua carreira profissional por voluntariamente
aderirem à nova empresa, ou, por não o pretenderem fazer; Que fosse possível garantir
que esta empresa irá manter sempre 100% de capital público; Que após a realização de
grande parte dos investimentos pela empresa, não se caia na tentação de permitir a sua
privatização, total ou parcial.”
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Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Virgílio Costa: “Obrigado
Senhor Presidente… Neste momento importantíssimo para a vida deste Concelho, nós
estamos à beira de ter de tomar uma decisão, que eu julgo, de longe, a mais importante de
todas até agora, porque outras grandes decisões que já aqui se tomaram têm uma validade
normalmente anual, e nós aqui estamos a tratar de um assunto com uma previsão de
quarenta anos, portanto, iremos deliberar aqui sobre o futuro de pessoas que ainda nem
sequer nasceram, porque a validade da empresa está prevista por tempo indeterminado,
mas o prazo mínimo é de quarenta anos. É uma decisão crucial e de magna importância.
O Senhor Presidente fez-nos chegar elementos exaustivos, pormenorizados, é um estudo
técnico, económico, cientifico, foi feita a Assembleia para tomada de esclarecimentos,
foram feitos alguns esclarecimentos, e portanto, neste momento e talvez por força da
minha formação tenho a dizer o seguinte: - nós temos este estudo, e o estudo é
conclusivo, no sentido de que na óptica do interesse público, impõe-se como necessária a
constituição da Empresa Intermunicipal e a aprovação do contrato de delegação. Da
minha parte relego para esse estudo e para as conclusões, considero que isto é uma prova
pericial neste processo, e eu não disponho de nenhum estudo técnico que invalide aquilo
que está aqui, só empiricamente podemos discordar de alguns aspectos, mas julgo que o
caminho não é esse. Só se me fosse apresentado um estudo devidamente fundamentado
que demonstre que isto está mal, é que nós realmente neste momento se deveríamos
insurgir contra o que está aqui. O estudo está explicado, está justificado a todos os níveis,
e da minha parte não vi nada que prove que eventuais inconvenientes deste modelo de
gestão, superem as suas vantagens. E as vantagens são enormes. Hoje, como sempre,
mais uma vez, para mim, aquilo que releva aqui é o interesse do Município. Julgo
também que temos de ter uma mente aberta nesta matéria, porque estamos muito
agarrados ao modelo tradicional, ao sistema municipal, mas temos de ter presente o plano
estratégico para o sector de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais para
Portugal, o tal PENSAAR 2020. Nós temos de ter uma visão de futuro, é uma iniciativa a
meu ver grandiosa, e está de acordo com esse tal PENSAAR 2020. Assim, não vou atrás
de opiniões empíricas, e sem fundamento. Primeiro o Município, depois os interesses
político partidários e por fim o interesse pessoal de cada um.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Evaristo Duarte: “Boa tarde a
todos, cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia, o Senhor Presidente de Câmara,
Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, caros Colegas Deputados e caros Colegas
da Câmara Municipal… Como foi explanado pelo Senhor Presidente de Câmara de uma
forma exaustiva, a constituição desta Empresa Intermunicipal para o abastecimento de
água e para o saneamento será uma mais valia para o Concelho de Soure, na gestão dos
recursos humanos e na qualidade dos serviços prestados. Será benéfico, também, ao nível
dos investimentos, como foi referido, para todos os sub-sistemas que temos no nosso
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Concelho, e permitirá uma redução dos caudais de infiltração, uma redução de perdas,
uma redução das fugas, e a melhoria da eficiência energética. Estes são os motivos que me
levam a votar favoravelmente esta proposta”.
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“Na prática, irei referir agora, formalmente, nesta Sessão Extraordinária da Assembleia
Municipal, tudo aquilo que já tinha tido oportunidade de expender, de partilhar com
aqueles que de entre vós estiveram presentes e com muita gente que não são Deputados
Municipais... De uma forma rápida e objectiva, dizer-vos o seguinte: - A questão que está
em causa por detrás destas Propostas é muito concreta e simples... Importa melhorar a
prestação de serviços, designadamente e em particular no que diz respeito ao
Abastecimento Público de água e à questão do Saneamento Básico... O Abastecimento
Público de Água, embora com uma rede concelhia a 100%, tem um conjunto de situações
que carecem de melhoria, de modernização e actualização... o Saneamento Básico tem
uma rede que pouco ultrapassa os 60% e importa fechar a rede... O que está em causa é
que importa dar resposta a uma necessidade dificilmente mais adiável que é a melhoria na
qualidade da prestação destes serviços... Mas esta questão que é muito simples, levanta
uma outra questão… Como financiar a realização dos investimentos adequados e
necessários para resolver esta questão, sem haver repercussão nos cidadãos, nos clientes,
através dos tarifários?… Como fazê-lo?… Há aqui um equilíbrio difícil... temos que
realizar investimento, mas não podemos nem devemos sacrificar os utentes desse
investimento!!!... Isso só é possível, não desperdiçando duas possibilidades muito claras...
por um lado a obtenção decisiva de Fundos Comunitários, cofinanciamentos
comunitários superiores a 75%... e, por outro lado com melhoria dos serviços, com
Ganhos de Eficiência... Só com Fundos Comunitários, só com Ganhos de Eficiência é
que é possível realizar estes investimentos sem que eles sejam repercutidos nas Pessoas!!!...
A verdade é esta, mal ou bem, há um conjunto de regras nacionais, que neste momento
determinam que para haver apresentação de Candidaturas a Fundos Comunitários com
possibilidade de serem aprovadas é preciso que haja uma Comunidade Territorial base de
pelo menos 50.000 habitantes... portanto, digamos que há aqui uma regra nacional, sem a
qual não é possível obter cofinanciamentos comunitários, que são decisivos... e essa regra
nacional determina que se “arranjem” os 50.000 habitantes. Esta é talvez no plano do
pragmatismo a razão de ser de aparecer esta Proposta. Mas depois perguntar-se-á...
porquê esta Proposta, o chamado modelo de Empresa Intermunicipal com uma gestão
delegada?... Esta gestão delegada, são os três Presidentes de Câmara... isto é, na prática
serão os três Presidentes de Câmara que “farão” a gestão, ou seja, a gestão mantém-se
pública!!!… mais, esta Empresa Intermunicipal, é uma empresa que mantém a soberania
política dos Orgãos Municipais, legalmente eleitos... As suas decisões advêm daquilo que é
decidido nas Reuniões de Câmara e nalguns casos, depois de decidido na Reunião de
Câmara aprovado na Assembleia Municipal... ou seja, quer em matéria de investimentos,
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quer em matéria de tarifários, que são as duas variáveis, tudo na prática está nas mãos das
Câmaras e das Assembleias Municipais… e, não tem que durar os quarenta anos, dura os
anos em que houver entendimento... Para já é preciso que dure para se irem buscar os
fundos comunitários e para que hajam ganhos de eficiência!... de resto, a soberania
política mantém-se… e, por isso, eu não tenho nada a opor a este modelo, acho até, que é
a solução mais pacifica possível, nesta ambiência que vos procurei descrever de forma
resumida... Para já é isso que está em causa... portanto, votar a constituição da empresa, e
depois, logo a seguir, se queremos um empresa intermunicipal que integra Soure,
Montemor-o-Velho e Mira, votamos a Proposta de aderirmos a essa empresa. Quanto a
outras questões que aqui foram colocadas e já sobre o relatório técnico do estudo... o
estudo vale o que vale, mas, não deixa de ser indicativo, e revela coisas que, em parte, nos
tranquilizam… é um estudo com excesso de conforto... é um estudo que, por exemplo,
aponta para isto: - resultados “média” de 1.000.000,00 euros/ano... aponta até para que
no caso de Soure, praticamente, não há nenhuma razão para haver qualquer agravamento
de tarifário, bem pelo contrário, até podem haver baixas de tarifário!… porque esta
questão do estudo apresentar quase 1.000.000,00 euros/ média de resultado por ano,
significa que a todo o momento, em vez de se apresentar esse resultado e pagar mais IRC
ao Estado, a meu ver desnecessariamente, podem: ou baixar tarifários ou acelerar
investimentos necessários!!!... Mas, neste momento só estamos a decidir duas coisas…
Constitua-se a empresa ou não?… Constitua-se, porque é a solução possível mais
“pacifica”... Se ela está constituída e conta connosco, Montemor-o-Velho e Mira, é
evidente que devemos aderir a essa empresa... Portanto, será esta a posição da Bancada do
Partido Socialista com base nos pressupostos que mais uma vez partilhei convosco, agora
em local próprio”.
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Agradeço a forma clara, como é hábito, com a experiência que tem, e conhecimento de
todas estas matérias, como o Senhor Presidente da Assembleia fez a síntese e trouxe aqui
a relevância para o processo. Também a forma como o Dr. Evaristo Duarte o fez, uma
vez que é funcionário do sistema, é a pessoa que melhor conhece no Município o sistema,
e portanto agradeço-lhe a forma clara como deu o seu ponto de vista, não pelo facto de
eu ser Presidente de Câmara e o Senhor ser Técnico, nunca abordámos esta questão sob o
ponto de vista político. O Senhor aqui representa a Freguesia de Vinha da Rainha, que o
elegeu, e é nessa função que aqui está, e tendo partilhado muitas preocupações ao longo
dos últimos cinco anos sobre este sistema, de relevar a forma honesta e frontal com que o
fez aqui. Se o tivesse feito contra o sistema, certamente já me teria dito, mas de facto, não
falámos sobre esse assunto. Eu também tenho algumas preocupações sobre isto. Eu
trabalho com determinação a favor do Concelho de Soure, é esse o meu empenho, mas
nós cometemos erros e o erro faz parte da natureza humana, e gosto de ouvir e ser
corrigido, e é nesse diálogo permanente com todos que eu pretendo executar a minha
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função e serei leal a todos aqueles que representam as suas Freguesias. Como disse o Dr.
Virgílio, “primeiro os interesses do Concelho”, e eu coloco também nesse patamar a
minha consciência. E a minha consciência leva-me a partilhar convosco, muitas
preocupações sobre o sucesso desta empresa. Há um conforto que foi detectado nos
estudos económicos, sobre o qual nós pedimos o contraditório. No caso do Concelho de
Soure, seja qual for o sentido de voto, não iria daqui descansado se não tratasse com
lealdade todos os eleitos e a responsabilidade é política e é um momento solene. Como já
foi dito pelo Dr. João Gouveia, o estudo tinha de ter um período temporal, porque há um
conjunto de investimentos, um conjunto de encargos, e o prazo médio ideal foi fixado
nos quarenta anos. Daqui a quarenta anos, obviamente, muitas das infraestruturas com
que hoje trabalhamos e que vão entrar para o capital social inicial estarão mais que
obsoletas, porventura, há infraestruturas que vão ser criadas daqui a dois ou três anos que
daqui a vinte e cinco anos estão a ser substituídas, e essas substituições não estão
taxativamente contempladas no relatório. Portanto, o relatório não é de modo algum um
missal, uma bíblia que se tenha de cumprir à risca, porque os tempos vão mudando e
haverão fenómenos sociais, geológicos, atmosféricos que se vão alterar, porque os ciclos
são cada vez mais curtos, quer do ponto de vista do social, quer do ponto de vista da
geografia, quer do ponto de vista de utilização do território, e portanto há uma altura do
estudo em que isto é apenas um exercício dum algoritmo matemático a prever os quarenta
anos, como poderia prever outro período. Duas coisas importantes a reter… se esta
empresa for constituída e funcionar, tal como está o estudo, nos próximos dois anos, ou
pelo menos até ao final deste mandato, o rigor das contas municipais, o ajustamento que é
preciso fazer a nível do Município, é muito forte. Estamos num ganho para o sistema de
águas e saneamento, daqui a dois ou três anos as pessoas vão ter mais benefícios, porque
vão ter mais infraestruturas, melhor qualidade de água, melhor acompanhamento, vai ser
melhor para o sector, mas a falta que este sector vai fazer em termos de receita municipal,
vai deixar aqui um “buraco” cujo ajustamento interno vai ser importante. Eu não tenho
dúvida se aquilo que nós elegemos é o ciclo urbano da água, a água e o seu tratamento
dos resíduos, o tratamento das pluviais, o tratamento do lixo e recolha, a gestão do
ambiente, a gestão global do sistema vai ganhar de certeza. Tenho a convicção de que este
sistema vai ser uma melhoria para as pessoas que precisam de água e saneamento, do
ambiente e todas as questões conexas, mas vai deixar uma situação para resolver no
conjunto do Município, que vai ter de viver e orientar-se com toda uma conjuntura de
gestão, com cerca de menos 2.000.000,00 euros por ano, que são importantes para a sua
orgânica.
Relativamente às percas, cerca de 60%, Soure pode aqui aparecer com uma imagem muito
negativa, mas esta percentagem tem muito a ver com o auto consumo. De facto, e cada
vez mais a água por ser um bem tão precioso tem de ser bem gerida.”
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Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Nuno Carvalho: “Boa tarde a
todos… Dizer apenas duas coisas – Primeiro congratular-me, porque efectivamente, acho
que vai ser muito bom e muito benéfico para todos os munícipes e para Soure, e todos
vamos tirar partido desta situação e era uma das coisas que me preocupava, a mim
pessoalmente, já há alguns anos, que para além da questão do sistema, também há
questões de saúde que seguramente vão melhorar. Mas mais do que sistemas, mais do que
a nova tecnologia que vai ser imposta no modelo, e como dizia o Senhor Presidente, hoje,
e cada vez mais temos de gerir e para gerir é preciso medir, e temos de ter ferramentas
para medir, mas mais do que isso tudo, e mais do que qualquer tecnologia de ponta, há
para mim uma questão que é fulcral, que são as Pessoas. Em todo este processo tem de
haver muito rigor, e para haver rigor, temos de ser nós Pessoas a impor e não a máquina.
Nós podemos ter o modelo perfeito, podemos ter o melhor sistema, podemos ter o
melhor medidor, mas cabe-nos a nós, e cabe a quem está no poder, neste caso no
executivo, incutir e impor uma grande métrica de rigor para que, depois a factura não seja
elevada. Fico muito satisfeito que Soure tenha dado este passo, e desde o primeiro
momento não tive qualquer reticência, quanto à bondade do projecto e quanto de bom
vai trazer para todos nós, a constituição desta empresa”.
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Virgílio Costa: “Queria apenas
acrescentar o seguinte: - este modelo da Empresa Intermunicipal, é um modelo que está a
ser adoptado um pouco por todo o lado, são muitos os Municípios que formam essas
empresas e seguem este modelo de gestão, portanto, penso que nós não devemos ter
receio de nada. Isto corresponde a uma orientação moderna e que se está a verificar por
todo o país”.

Deliberado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos a favor, aprovar a Proposta
de Constituição da Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e Outros
Serviços, entre o Município de Soure, o Município de Mira e o Município de
Montemor-o-Velho. -----------------------------------------------------------------------1.2. Integração do Município de Soure nessa Empresa Intermunicipal, bem
como a Agregação dos Serviços de Água, Saneamento e Outros Serviços

Deliberado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos a favor, aprovar a
Integração do Município de Soure nessa Empresa Intermunicipal, bem como a
Agregação dos Serviços de Água, Saneamento e Outros Serviços --------------------16
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Período de Intervenção do Público
Não se verificou qualquer inscrição.
Não havendo mais assuntos a tratar, a 1.ª Secretária da Mesa leu em voz alta a Proposta
de Acta, em minuta, com o texto das Deliberações hoje tomadas, tendo a mesma sido
aprovada, por unanimidade.
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia, deu por encerrados os
trabalhos às 19,50 horas.
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