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Nº 26 – Reunião extraordinária 

da Câmara Municipal de  Chaves 

                                 Realizada no dia 3 de novembro 

 de 2015. --------------------- 

Aos três dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, nesta cidade 

de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do Concelho, 

realizou-se a Reunião extraordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Arq. António Cândido 

Monteiro Cabeleira, e com as presenças dos Vereadores, Sr. Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira 

Alves e Sr. Eng. João Adérito Moura Moutinho e comigo, Marcelo Caetano 

Martins Delgado, Diretor de Departamento de Coordenação Geral. ------ 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

horas e quarenta e cinco minutos e iniciando-se a mesma de acordo com 

a convocatória previamente elaborada e datada de trinta de outubro de 

dois mil e quinze. -------------------------------------------------- 

 

 

1. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE MINUTA DE ACORDO DE TRANSAÇÃO E DE 

CONTRATOS DE CEDÊNCIA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

CHAVES E A SOCIEDADE "ÁGUAS DO NORTE, S.A.". PROPOSTA Nº 120/GAP/2015.-  

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 

I – Antecedentes: --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei 

n.º 91/2015, de 29 de maio, foi constituída a sociedade “Águas do 

Norte, S.A.”. ------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, por força do estatuído no retromencionado 

diploma legal, foi atribuída, à sociedade “Águas do Norte, S.A.”, em 

regime de concessão, a exploração e a gestão, em exclusividade, do 

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do 

Norte de Portugal, o qual resultou da agregação de quatro sistemas, 

entre os quais o sistema multimunicipal de abastecimento de água e de 

saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro, criado pelo Decreto-Lei n.º 

270-A/2002; -------------------------------------------------------- 

3. Considerando que a referida sociedade sucedeu em todos os direitos 

e obrigações à sociedade, entretanto, extinta, “Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro, S.A”, de forma plenamente eficaz e oponível a 

terceiros, a partir do dia 30 de junho de 2015, por força do disposto 

nos n.ºs 3 e 4, do artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de 

maio, incluindo-se, aqui, os contratos de fornecimento e de recolha 

celebrados com os Municípios; --------------------------------------- 

4. Considerando que, nesta justa medida, e nos termos do 

retromencionado diploma legal, foi transferido para a sociedade “Águas 

do Norte, S.A.”, o anterior património global da sociedade “Águas de 

Trás os Montes e Alto Douro, S.A.” ---------------------------------- 

5. Considerando que a empresa “Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

S.A.”, na qualidade de concessionária da exploração e gestão do sistema 

multimunicipal de abastecimento de águas e de saneamento de Trás-os-

Montes e Alto Douro, S.A., celebrou com o Município de Chaves, em 26 

de outubro de 2001, um contrato de fornecimento de água e um contrato 

de recolha de efluentes, no âmbito dos quais emitiu e apresentou 

faturação correspondente aos serviços prestados; -------------------- 
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6. Considerando que, nos termos do artigo 15º, do Decreto-Lei n.º 

93/2015, de 29 de maio e do n.º 4, da Clausula 36º, do Contrato de 

Concessão, o regime de fornecimento e de prestação de serviços aos 

utilizadores do Sistema passou a realizar-se, nos termos previstos no 

mencionado contrato, mantendo-se, em vigor, até serem substituídos, 

os contratos de fornecimento e recolha celebrados entre os 

utilizadores e as concessionárias extintas; ------------------------- 

7. Considerando que, no âmbito dos serviços prestados, a sociedade 

“Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.” reclamava créditos não 

regularizados por parte do Município de Chaves; --------------------- 

8. Considerando que, por sua vez, o Município de Chaves reclamava 

créditos à empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A., a título 

de rendas vencidas e vincendas no prazo de concessão e respetivos 

encargos; ---------------------------------------------------------- 

9. Considerando que, neste contexto, e atendendo à transmissão de 

direitos e obrigações entre a sociedade “Águas de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, S.A.” e a sociedade “Águas do Norte”, esta última 

apresentou, junto desta Autarquia Local, um Acordo de Transação, tendo 

em vista a regularização dos créditos reclamados, por ambas as partes, 

de acordo com os anexos que integram o referido acordo; ------------- 

10. Considerando que, nos termos do retromencionado acordo, a 

sociedade “Águas do Norte” reclama créditos não regularizados por 

serviços prestados ao Município de Chaves, no montante de 2.322.056,32 

(dois milhões trezentos e vinte e dois mil e cinquenta e seis euros e 

trinta e dois cêntimos), conforme Anexo I, do acordo proposto, 

reconhecendo, simultaneamente, que deve ao Município o valor 

correspondente à quantia de 1.823.919,75€ (um milhão oitocentos e 

vinte e três mil novecentos e dezanove euros e setenta e cinco 

cêntimos), respeitante a rendas vencidas e vincendas no prazo de 

concessão e respetivos encargos, conforme anexo II, do acordo de 

transação apresentado; ---------------------------------------------- 

11. Considerando que, paralelamente, à celebração do acordo de 

transação em causa, foi, ainda, proposta a celebração de um contrato 

de cedência de infraestruturas municipais de abastecimento de água e 

de um contrato de cedência de infraestruturas municipais de saneamento 

de águas residuais urbanas, referindo-se os mesmos a infraestruturas 

que, não estando afetas aos sistemas extintos, devem, na parte em que 

sejam necessárias ou úteis à exploração do Sistema Multimunicipal, ser 

afetas à concessão e objeto de contrato de cedência ou de aquisição a 

celebrar com a concessionária; -------------------------------------- 

12. Considerando que as infraestruturas a ceder, nos termos dos 

contratos supra identificados, se encontram descritas em anexo aos 

mesmos, conjuntamente com os respetivos relatórios de avaliação 

financeira das mesmas; ---------------------------------------------- 

13. Considerando que, nos termos do disposto na cláusula 2ª, da minuta 
do acordo de transação a celebrar entre o Município de Chaves e a 

sociedade “Águas do Norte, S.A.”, esta última se obriga a pagar ao 

primeiro, a título de rendas vencidas e vincendas no prazo de concessão 

e respetivos encargos, pela cedência das infraestruturas referidas, o 

montante correspondente à quantia de 1.823.919,75€ (um milhão 

oitocentos e vinte e três mil novecentos e dezanove euros e setenta e 

cinco cêntimos); ---------------------------------------------------- 

14. Considerando que, nos termos do estatuído na cláusula 3ª, da mesma 
minuta de acordo de transação, com a celebração do mesmo, o Município 

de Chaves paga à sociedade “Águas do Norte, S.A.”, o montante 

correspondente à quantia de 1.823.919,75€ (um milhão oitocentos e 

vinte e três mil novecentos e dezanove euros e setenta e cinco 
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cêntimos), a título de créditos não regularizados e reclamados pela 

sociedade, conforme anteriormente explanado, ficando por liquidar a 

quantia de 498.136,57€ (quatrocentos e noventa e oito mil cento e 

trinta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos)1; ------------------ 

15. Considerando que o valor remanescente da dívida será pago à 

sociedade “Águas do Norte, S.A.”, conforme previsto no n.º 2, da 

cláusula 3ª, da minuta de acordo de transação, em 13 prestações 

mensais, com início em 30/12/2015, nos termos definidos no Plano de 

Pagamentos constante do Anexo V, do referido acordo; ---------------- 

16. Considerando que, nos termos do previsto na cláusula 5ª, da minuta 
do acordo em apreciação, encontra-se convencionada a possibilidade do 

primeiro outorgante (Município de Chaves) aceitar que a segunda 

outorgante ceda os créditos emergentes do acordo e constantes dos 

respetivos anexos, no todo ou em parte, a terceiros, mediante 

comunicação, para o efeito, e por escrito, da segunda outorgante, 

diligência que deverá ser observada no prazo de oito dias após a sua 

concretização; ----------------------------------------------------- 

17. Considerando, por último, que a concretização de tal cedência de 
crédito permitirá perspetivar uma significativa redução da taxa de 

juro primitivamente consagrada no acordo (3.35%), consubstanciando, 

assim, a confirmar-se tal cenário, uma diminuição dos encargos 

inerentes ao serviço da dívida. ------------------------------------- 

II – Enquadramento Legal e Contratual: ------------------------------ 

1. Considerando que os contratos de transação encontram-se regulados 

pelos artigos 1248º a 1250º, do Código Civil. ----------------------- 

2. Considerando que, nos termos do disposto no artigo 1248º, do 

Código Civil, entende-se como transação o contrato pelo qual as partes 

previnem ou terminam um litígio mediante recíprocas concessões, quadro 

no qual se integra a situação individual e concreta. ---------------- 

3. Considerando que, de facto, as partes signatárias pretendem 

promover a regularização parcial de dívidas emergentes da execução 

financeira de contratos de fornecimento de água e de recolha de 

efluentes, no âmbito do sistema multimunicipal de fornecimento e 

abastecimento de água, partindo de uma avaliação global dos direitos 

e das obrigações das partes signatárias, estratégia de atuação que 

implicará também a ponderação das rendas vencidas e vincendas 

relacionadas com a cedência de infraestruturas de saneamento de águas 

residuais urbanas e de abastecimento de água e concretizada pelo 

Município de Chaves a favor da sociedade; --------------------------- 

4. Considerando que o regime de tal cedência consta das minutas dos 

contratos denominados, respetivamente, “Contrato de cedência de 

infraestruturas de saneamento de águas residuais urbanas” e “Contrato 

de cedência de infraestruturas de abastecimento de água”, destacando-

se, dos referidos títulos, o reconhecimento, a favor do Município, do 

direito à perceção da quantia de 1.823.919,75€ (um milhão oitocentos 

e vinte e três mil novecentos e dezanove euros e setenta e cinco 

cêntimos), a título de rendas vencidas e vincendas no prazo de 

concessão e respetivos encargos, pela cedência das infraestruturas 

referidas, e calculadas a partir dos critérios materiais estabelecidos 

no anexo II, do acordo de transação, documento que aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais; ------------- 

5. Considerando que tal cedência se encontra expressamente prevista 

na cláusula 12ª, do Contrato de Concessão assinado entre o Estado 

                                                           
1 Este montante já inclui juros de mora. Veja-se a parte final do n.º 

2 e os n.º 3 e 4, da clausula 3ª, da minuta de acordo de transação.-- 
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Português e a sociedade “Águas do Norte, S.A.”, em 30 de junho de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

6. Considerando, por outro lado, que da análise do clausulado do 

contrato de transação em causa, verifica-se que o mesmo prevê um plano 

de pagamentos faseado em diversas prestações mensais e com efeitos 

plurianuais (13 prestações); ---------------------------------------- 

7. Considerando que nos termos da alínea c), do nº 1, do art. 6º, da 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, está sujeita a 

autorização prévia da Assembleia Municipal. ------------------------- 

8. Considerando que por força do disposto na alínea b), do artigo 

3º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 

n.º 22/2015, de 17 de março, entendem-se como «Compromissos 

plurianuais» os compromissos que constituem obrigação de efetuar 

pagamentos em mais do que um ano económico ou em anos económicos 

distintos do ano em que o compromisso é assumido; ------------------- 

9. Considerando que, nos termos do artigo 89º, da Lei 82-B/2014, de 

31 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2015, sob a epígrafe 

“Acordos de Regularização de Dívidas das Autarquias Locais", as 

Autarquias Locais que tenham dívidas vencidas às entidades gestoras 

de sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento ou 

resíduos urbanos ou de parceiras entre o Estado e as Autarquias Locais, 

no termos previstos no Decreto-lei n.º 90/2009, de 9 de abril, devem 

apresentar àquelas entidades, no prazo de 60 dias, um plano para a sua 

regularização com vista à celebração de um acordo de pagamentos que 

não exceda um prazo superior a cinco anos; -------------------------- 

10. Considerando que só agora foram conquistados de mútuo acordo os 
pressupostos negociais indispensáveis à celebração de tal título de 

regularização de dívida, sendo certo que o prazo de sessenta dias 

mencionado na sobredita disposição legal tem uma natureza meramente 

ordenadora; -------------------------------------------------------- 

III – Dispensa do controlo prévio do Tribunal de Contas ------------- 

1. Os contratos, inicialmente, celebrados entre o Município de Chaves 

e a empresa “Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.” não foram 

sujeitos ao controlo prévio do Tribunal de Contas, sendo, nos termos 

legais, dispensada tal intervenção do mencionado tribunal. ---------- 

2. Ora, o contrato de transação em apreciação apenas circunscreve os 

seus efeitos na regularização do conjunto de dívidas emergentes da 

execução financeira de tais contratos, inicialmente, celebrados. ---- 

3. Ou seja, dos efeitos financeiros resultantes do acordo de 

transação não resultam quaisquer encargos financeiros adicionais 

determinadores, para a Autarquia, de nova despesa Pública que 

ultrapasse o regime fixado, sobre a matéria, nos contratos 

inicialmente celebrados. -------------------------------------------- 

4. O mesmo se poderá afirmar relativamente ao serviço da dívida 

reconhecida e a eles associada como consequência direta do 

incumprimento contratual registado, indissociável do não regular 

pagamento, por parte dos signatários, das respetivas 

prestações/obrigações pecuniárias. ---------------------------------- 

5. Sendo certo que os juros refletidos no acordo de transação em 

apreciação já estavam, expressamente, convencionados nos primitivos 

contratos celebrados – recolha de efluentes e fornecimento de água -, 

não constituindo, como tal, salvo melhor opinião, encargos adicionais 

e ou supervenientes suscetíveis de controlo preventivo por parte do 

Tribunal de Contas. ------------------------------------------------- 

6. Assim, à luz dos argumentos anteriormente evidenciados, outra 

conclusão não poderá, salvo melhor opinião, ser tirada que não passe 



                                                                F. 129 

                                                                  _____________________ 
 

por reconhecer que o contrato em apreciação – transação – ao não 

determinar a assunção de novos encargos financeiros por parte da 

Autarquia, está fora do âmbito do controlo prévio das despesas do 

mesmo emergentes, por parte do Tribunal de Contas, conforme o disposto 

nas disposições combinadas previstas, respetivamente, na alínea c), 

do n.º 1, do artigo 5º e no artigo 46º, da Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto, e ulteriores alterações. ------------------------------------ 

IV – Da Proposta: --------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

adote deliberação no sentido de: ------------------------------------ 

1. Aprovar a minuta de Acordo de Transação a celebrar entre o 

Município de Chaves e a empresa “Águas do Norte, S.A”, documento cujo 

teor se encontra em anexo à presente proposta e que aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, incluindo os 

respetivos anexos; -------------------------------------------------- 

2. Aprovar, simultaneamente, as minutas de contrato de cedência de 

infraestruturas de saneamento de águas residuais urbanas e de 

abastecimento de água, a celebrar entre o Município de Chaves e a 

empresa “Águas do Norte, S.A.”, documentos cujo teor se encontra em 

anexo à presente proposta e que aqui se dá por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais, incluindo os respetivos 

anexos; ------------------------------------------------------------ 

3. Em caso afirmativo, deverá o presidente da Câmara ficar legitimado 

a proceder à outorga, em representação do Município, dos sobreditos 

títulos contratuais, ficando, todavia, os seus efeitos, sujeitos a 

ratificação, por parte do órgão deliberativo municipal, em sede de 

próxima sessão ordinária a ter lugar no mês de novembro ou dezembro 

do corrente ano, tudo nos termos do disposto no artigo 164º, do Código 

do Procedimento Administrativo; ------------------------------------- 

4. A aplicação do instituto da ratificação justifica-se tendo em 

atenção a urgência na tomada de deliberação, indissociável do impacto 

positivo que tal medida irá ter na execução do orçamento municipal, 

nomeadamente, mediante a imediata regularização dos pagamentos em 

atraso, nos termos legais, logo após a celebração dos contratos em 

causa; ------------------------------------------------------------- 

5. As despesas emergentes com a celebração do acordo de transação, 

com efeitos plurianuais, encontram previsão nos instrumentos de gestão 

financeira e patrimonial do Município de Chaves, com cabimento 

orçamental nas rubricas 02.02.20.99, 02.01.16.01 e 03.05.02. -------- 

Chaves, 30 de outubro de 2015. -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara ---------------------------------------------- 

(Arq. António Cabeleira) -------------------------------------------- 

Em anexo: - Minuta de Contrato de cedência de infraestruturas de 

saneamento de águas residuais urbanas; ------------------------------ 

- Minuta de Contrato de cedência de infraestruturas de abastecimento 

de água; ------------------------------------------------------------ 

- Minuta de acordo de transação. ------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 

Dando início à análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, para, sobre o mesmo, prestar os seguintes 

esclarecimentos adicionais: ----------------------------------------- 

Este assunto está a ser submetido, agora, à apreciação do Executivo 

Municipal, com vários anos de atraso, relativamente à entrada em vigor 

do contrato de concessão, o qual pressupõe a cedência de 

infraestruturas da Autarquia à empresa, mediante o pagamento das 

respetivas rendas. -------------------------------------------------- 
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Como é evidente, as rendas, ora, arrecadadas, a título antecipativo, 

serão abatidas à dívida existente, junto da empresa, e reconhecida 

pela Autarquia, divida essa relacionada com a execução dos contratos 

de fornecimento de água e de recolha de efluentes. ------------------ 

Relativamente à alienação das ações que integram o capital social da 

empresa, “Águas do Norte, S.A” já foi formalizada uma proposta, por 

parte da mesma, consubstanciada na sua aquisição, pelo valor nominal 

de um euro por cada ação, valor esse acrescido dos respetivos 

dividendos. -------------------------------------------------------- 

O valor total de tal transação aponta para um montante aproximado de 

um milhão e oitocentos mil euros. ----------------------------------- 

O valor em causa será, também, utilizado para reduzir a dívida 

existente, sendo certo que se mantém em zona controvertida, todos os 

processos judiciais, em curso, as taxas de subsolo, a sobrefaturação 

e a problemática dos caudais mínimos. ------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo questionado o Senhor 

Presidente da Câmara, sobre os critérios seguidos para o cálculo do 

valor das rendas a suportar pela empresa, no âmbito da execução dos 

contratos, em apreciação. ------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Em resposta ao pedido de esclarecimento acima exarado, usou da palavra, 

o Presidente da Câmara referiu que os critérios materiais que 

fundamentaram o valor das rendas, em causa, constam do anexo V do 

acordo de transação, documento que aqui se reproduz para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido, os seguintes 

comentários, no âmbito da apreciação da proposta: ------------------- 

1 - Os vícios de angariar dinheiro fácil prevalecem, dinheiro fácil 

para uma gestão que sofre de abstinência de gastos, em alguns casos, 

inúteis. ----------------------------------------------------------- 

2 – Sendo certo que a tentação para se gastar custa a ser ultrapassada. 

-------------------------------------------------------------------- 

Em resposta ao comentário acima exarado, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo interpelado o Vereador interveniente, nos termos 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

Partindo da análise do orçamento em execução e da proposta de 

orçamento, para o ano de 2016, oportunamente, apreciado, por esta 

câmara, quais são os gastos atuais que são inevitáveis? ------------- 

Quanto à vontade de gastar, a atual gestão autárquica não consegue 

gastar e suportar, financeiramente, os pedidos que os Vereadores do 

Partido Socialista já formalizaram, tanto mais que o orçamento não tem 

sustentabilidade para suportar tais propostas. ---------------------- 

A antecipação das rendas é, manifestamente, compensatória para a 

autarquia e constitui um ato de boa gestão, eliminando, parcialmente, 

a dívida e os seus encargos. ---------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Retomou a sua intervenção, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para afirmar, verbalmente, o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 

1 – Tal como a Assembleia Municipal deliberou, sobre a matéria em 

apreciação está a ser dado um passo irreversível na transferência da 

posse da água, particularmente, no que concerne às nascentes de água 

existentes, no concelho, para a empresa. ---------------------------- 
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2 – É a primeira vez que depois da expulsão dos mouros e da 

independência nacional, registada há 872 anos, que se vê obrigado a 

participar numa deliberação com este efeito negativo para o concelho 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

3 – A incúria de 12 anos de gestão sem pagar a água, leva a subtrair 

o património coletivo e ancestral dos flavienses, medida que colide 

com a recomendação adotada pela Assembleia Municipal, sobre a 

manutenção da gestão, a favor da autarquia, dos recursos hídricos 

existentes no concelho. --------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Em resposta ao comentário acima exarado, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo afirmado o seguinte: ------------------------------- 

1 – O Município de Chaves, continua como distribuidor de água nas 

freguesias, responsabilidade que vem assegurando desde o ano de 2001. 

2 – A recomendação da Assembleia Municipal, sobre esta matéria, aponta 

para a manutenção de tal modelo de gestão partilhado entre o Município 

e as Freguesias. ---------------------------------------------------- 

3 – Sendo certo que os recursos hídricos existentes no concelho não 

podem ser alienados. ------------------------------------------------ 

4 – O modelo de gestão objeto de recomendação da Assembleia Municipal 

não é posto em crise com a celebração destes acordos/contratos. ----- 

5 – A execução dos contratos, em apreciação, não representa a alienação 

dos recursos hídricos municipais, mas sim, a cedência das 

infraestruturas que integram a rede de abastecimento público, à luz 

do contrato de concessão celebrado. --------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Retomou a sua intervenção, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para afirmar, verbalmente, o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 

1 – A presente proposta consubstancia uma regularização parcial da 

dívida, fazendo tábua rasa dos montantes que ficaram de fora do 

acordo.------------------------------------------------------------- 

2 – Como diz o povo, as vendas por imposição do credor sobre o vendedor, 

nunca são boas para quem deve. -------------------------------------- 

3 – Por outro lado, as vendas feitas à pressa não costumam dar, regra 

geral, bons resultados. --------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Em resposta ao comentário acima exarado, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo afirmado o seguinte: ------------------------------- 

1 – A autarquia não está a vender, rigorosamente, nada. ------------- 

2 – Trata-se, exclusivamente, de um acordo de cedência de 

infraestruturas, dando concretização ao estabelecido, sobre a matéria, 

no próprio contrato de concessão celebrado. ------------------------- 

3 – Por outro lado, as negociações entabuladas com a empresa, ao 

contrário do afirmado, não foram feitas à pressa, foram, ao invés, 

muito lentas, tanto mais que a regularização do contrato de cedência 

só, agora, foi possível, após estes longos anos de negociações. ----- 

-------------------------------------------------------------------- 

Retomou a sua intervenção, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para afirmar, verbalmente, o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 

1 – Este acordo pressupõe a possibilidade das “Águas do Norte” cederem 

a terceiros os direitos emergentes do contrato de concessão, conforme 

decorre expressamente do ponto 16 da parte I, da proposta. ---------- 

2 – Essa solução é, manifestamente, inaceitável e lesiva dos interesses 

do concelho. -------------------------------------------------------- 
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3 – Por outro lado, não concorda com os argumentos aduzidos 

relativamente à dispensa de intervenção do Tribunal de Contas, muito 

concretamente, que a proposta não consubstancia qualquer encargo 

adicional para a Autarquia. ----------------------------------------- 

4 – De facto, o não pagamento atempado da faturação de água, tendo 

recebido dos flavienses o valor respeitante aos consumos de água, 

saneamento e lixos, e considerando que foi dado destino diferente aos 

valores arrecadados, poder-se-á afirmar, neste contexto, que tal facto 

determina o encargo adicional que não faz parte do contrato de 

concessão. --------------------------------------------------------- 

5 - Coisa diferente seria se o dinheiro arrecadado, junto dos 

consumidores, tivesse sido canalizado para o pagamento da faturação.-   

6 – O esquema de formação do valor das rendas é pouco transparente, 

não se sabendo qual é o valor da renda anual antecipada para os 

próximos trinta anos. ----------------------------------------------- 

7 – Por outro lado, o Município ao receber, por antecipação, o valor 

dessas rendas, deveria, tal valor, contemplar uma projeção do valor 

do recurso de água potável. ----------------------------------------- 

8 – Por último, não estão definidas, como seria desejável, as condições 

de receção do património, ora, transferido, no momento da conclusão 

do período de concessão. -------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

Em resposta ao comentário acima exarado, usou da palavra, o Presidente 

da Câmara, tendo afirmado o seguinte: ------------------------------- 

1 – O contrato, em apreciação, não envolve qualquer cedência, a favor 

de terceiros, dos direitos associados ao contrato de concessão, mas 

sim, a cedência do crédito, a favor da empresa, a uma instituição 

financeira, solução que poderá ser mais vantajosa para a autarquia, 

tendo em atenção o valor das taxas de juro. ------------------------- 

2 – O presente contrato não carece de visto do Tribunal de Contas, 

considerando que não há a assunção de novos encargos financeiros, 

tratando-se, exclusivamente, de um procedimento de regularização da 

dívida existente, no cumprimento da Lei, posição que já foi assumida 

pelo competente Tribunal, em procedimentos análogos. ---------------- 

3 – Este dossier é tem uma componente extraordinariamente técnica, 

confiando plenamente na estrutura técnica da autarquia que acompanhou 

a proposta, ora, em apreciação. ------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo e Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, 

aprovar a proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. - 

-------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo apresentado a seguinte 

declaração de voto: ------------------------------------------------- 

“Considero que o prazo de vigência do contrato, 30 anos, é muito 

elevado. Por este motivo voto CONTRA este acordo. O município vê-se 

impedido de poder utilizar estas infraestruturas, se tal se revelar 

mais favorável em termos técnicos-económicos. Continuamos a 

condicionar fortemente as decisões que possam vir a revelar-se mais 

favoráveis para os consumidores e para a saúde financeira da autarquia. 

Deveria haver alguma cautela na celebração deste tipo de acordos, 

nomeadamente em termos de prazo de concessão, atendendo a que a 

evolução tarifária pode trazer algumas surpresas negativas e a empresa 

operadora poderá não vir a ter a capacidade financeira desejável para 

permitir uma diminuição das tarifas ao consumidor.” ----------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, usou da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

declaração de voto: ------------------------------------------------- 

“Se, em relação à questão dos resíduos urbanos, não vislumbra, à 

partida, qualquer inconveniente na concessão de tal serviço público, 

já em relação ao recurso água tem alguma dificuldade em aceitar a 

transferência, para terceiros, da gestão de tal recurso essencial para 

as populações locais. ----------------------------------------------- 

Se o acordo contemplasse apenas os serviços de saneamento, o seu 

sentido de voto seria favorável, considerando como positiva a medida 

de gestão relacionada com a regularização da dívida à empresa.” ----- 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, para constar se 

lavrou a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi 

e vou assinar, junto do Presidente. --------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


