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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

ACTA  DA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  VALONGO 

REALIZADA  NO  DIA  VINTE  E  DOIS  DE 

DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E NOVE

No dia vinte e dois de Dezembro do ano dois mil e nove, nesta cidade de Valongo, Edifício dos Paços do 

Concelho e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniram os Excelentíssimos Senhores:

Presidente  Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo 

Vice – Presidente        Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar

Vereadores             Dra. Maria Trindade Morgado do Vale                

Dr. Arnaldo Pinto Soares

                         Dr. José Afonso Teixeira Lobão

Dr. José Luís da Costa Catarino 

Dra. Luísa Maria Correia de Oliveira

                                      Dra. Maria José Baptista de Moura Azevedo

Dr. José Pedro Paupério Martins Panzina

                                     

 

Foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara quando eram dez horas.
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2.1. Recolha de lixos no Concelho de Valongo – Proposta de prorrogação do prazo de execução do 

contrato actualmente vigente através de ajuste directo.

“Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto versado em epígrafe, o qual foi objecto da 

informação n.º 062/DPA/09,  de 18/12/2009, elaborada pelo Senhor Chefe da Divisão de Protecção do 

Ambiente, Eng.º Manuel Fernando Oliveira Neves, cujo teor se transcreve: 

«Código Orçamental – 05 / 02.02.02

As operações de recolha de resíduos urbanos produzidos pelos munícipes (indiferenciados ou selectivos) 

e pelas unidades industriais ou comerciais com produção inferior a 1100 litros por dia, e de varredura e 

limpeza urbana, são competência dos Municípios nos termos dos nº 2. e 3. do Artº 5º do DL 176/06 de 5 

de Setembro.

Os Municípios não podem pois deixar de realizar estas operações, sob pena de serem alvo de processos 

de contra-ordenação cuja competência para instauração é da Autoridade Nacional dos Resíduos ou da 

Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Uma ineficiente recolha dos resíduos produzidos nas residências, unidades industriais ou comerciais, ou 

espaços públicos do Concelho, acarreta graves problemas para toda a população abrangida, colocando 

em risco a Saúde Pública. 

Desde 2001 que, de uma forma gradual e crescente, o Município de Valongo tem recorrido a aquisições de 

serviço por empresas externas, para garantir os serviços de limpeza pública de uma forma cada vez mais 

eficaz, adaptando o serviço prestado às necessidades da população (cujo número de habitantes cresceu 

neste período) e às imposições da legislação nacional e comunitária (introdução da recolha de material de 

embalagem - ecopontos, recolha de resíduos orgânicos, etc.).

Nesta data os serviços próprios da Autarquia continuam a realizar algumas tarefas no âmbito da higiene 

urbana e limpeza pública, mas a esmagadora maioria das necessidades das populações nesta área são 

supridas com recurso a aquisições de serviços externas.

Na sequência da instalação dos novos órgãos municipais e da alteração dos responsáveis pelo Sector de 

Higiene Urbana, procedeu-se à avaliação da situação à data, tendo-se constatado que:

- Em Abril de 2009, dez meses antes de terminar a prestação de serviços externa mais significativa – a 

recolha  de  lixos  porta-a-porta  e  indiferenciados  em  contentores  (que  terminará  em  31.01.2010),  foi 

elaborada uma proposta de abertura de  Concurso Público Internacional para Prestação de Serviços de 

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, Varredura e outros Serviços de Higiene Urbana no Concelho de 

Valongo, aquisição de serviços global que se pretendia viesse a dar continuidade às diversas prestações 

de serviços a decorrer. 

- Esta proposta foi aprovada pela Câmara Municipal em 16.04.2009.
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- Agendada para ser submetida à Assembleia Municipal em 29.04.2009, 25.05.2009 e 08.06.2009, esta 

proposta de abertura de Concurso Público Internacional só é apreciada por aquele Órgão em 22.06.2009, 

tendo sido reprovada. 

- Em 11.10.2009 ocorrem as Eleições Autárquicas, ficando o executivo Municipal impossibilitado de tomar 

decisões durante um período significativo de tempo. 

- Em 02.11.2009 tem lugar a Instalação dos novos Órgãos Municipais e a alteração dos responsáveis pelo 

Sector de Higiene Urbana. 

- Em 04.11.2009 ocorre a Delegação de Competências da Câmara Municipal no Sr. Presidente da Câmara 

e a Delegação de Competências do Sr. Presidente nos Srs. Vereadores. 

- O Pelouro do Ambiente fica sob tutela directa do Sr. Presidente. 

Em 09.11.2009  é  realizada  uma  Informação  técnica  a  colocar  o  problema  do  “terminus”  das  várias 

prestações de serviço de higiene e limpeza urbana e a solicitar parecer jurídico sobre procedimento a 

adoptar. 

De facto a realização de um Concurso Internacional demorará um mínimo de 91 dias. No entanto, este 

prazo é praticamente impossível  de cumprir  pois não considera os tempos que terão que existir  para 

aprovações, esclarecimentos, análise de propostas, Visto do Tribunal de Contas, etc., e pressupõe que 

não  haja  reclamações  por  parte  dos  concorrentes  (que  também  têm  sempre  ocorrido  nos  últimos 

concursos que realizamos),  estimando-se serem necessários entre cinco a seis meses para que esta 

prestação de serviços tenha início no terreno. 

Tendo sido também estudada a hipótese de ser realizado um procedimento para garantir estes serviços 

por cinco meses, de forma a planear e realizar o Concurso Internacional para a prestação de serviços 

global,  concluiu-se  no  entanto  que  só  para  o  serviço  de  recolha  de  lixos  porta-a-porta  e  em 

contentores, face ao valor base da prestação a decorrer (designada “Recolha de Lixos no Concelho de 

Valongo”, com o custo de 116.481,71 € mensais), seria igualmente obrigatório um Concurso Internacional 

(obrigatório  a  partir  dos  206.000  €),  que  também  não  poderia  ser  concluído  a  tempo  de  suprir  as 

necessidades. 

Para além da prestação de serviços de recolha de lixos porta-a-porta estão a decorrer mais duas, cujos 

prazos são problemáticos,  mas que,  face ao valor  das mesmas, poder-se-á recorrer  a procedimentos 

simplificados  previstos no Código  dos Contratos  Públicos,  assegurando-se assim a prestação desses 

serviços à população até ao início da execução do concurso global em preparação: 

-  Descarga de Ecopontos - cuja execução terminará até no final de Dezembro de 2009 e com o valor 

mensal de 11.500 € + IVA 5%.

- Lavagem de Ecopontos - cuja execução terminará até no final de Janeiro de 2010  e  com o valor 

mensal de 2.750 € + IVA 20%.

Decorre também presentemente a prestação de serviços de  Varredura do Concelho – cuja execução 

terminará em 22 de Maio de 2011 (o concurso internacional preverá que a actividade de varredura só se 

iniciará após a conclusão desta prestação de serviços) e com o valor mensal de 33.613,92 € + IVA 5%. 
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Terminou também há dias a execução de mais uma prestação de serviços – Descarga das caixas de 

varredura  dos  Ecocentros  e  limpeza  de  montureiras,  encontrando-se  o  DF/DAI  a  elaborar  um 

procedimento concursal para esta aquisição de serviços, por um período de sete meses, estimando-se o 

seu custo em 70.000 € + IVA (10.000 € mensais). 

Os serviços continuam a trabalhar no concurso público internacional global, cujas premissas base foram 

propostas pela informação 61/DPA/09 de 20/11 e aprovadas pelo Sr. Presidente em 25.11.2009, prevendo-

se  que  o  processo  esteja  concluído  em  30.12.2009  (sendo  necessário  recolher  posteriormente  a 

aprovação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal). 

Face aos tramites necessários, prevê-se que esta prestação de serviços só tenha execução no terreno em 

Julho de 2010, pelo que é necessário encontrar uma solução para garantir  até lá a continuidade dos 

serviços a prestar à população em matéria de higiene urbana e limpeza pública, em particular, e como já 

se referiu da recolha de lixos porta-a-porta e em contentores, trabalho que não pode ser assegurado pela 

Autarquia com os meios humanos e de transporte que presentemente possui.

 Como já foi referido, desde 2001 a Autarquia tem vindo a recorrer a prestações de serviços externas para 

fazer  face às necessidades crescentes da população e à  transferência  de competências do Governo 

Central – atente-se ao alargamento das áreas de intervenção do Ambiente (recolha selectiva de papel, 

vidro  e  embalagens,  alargamento  desta  recolha  às  empresas,  recolha  de  resíduos  orgânicos  na 

restauração e cantinas, recolha de resíduos verdes em cemitérios, recursos hídricos, ruído, conservação 

da  natureza,  educação  ambiental,  …..).  Este  procedimento  constituiu  uma  alternativa  ao  reforço  / 

actualização do investimento em recursos próprios, nomeadamente em pessoal e viaturas de recolha, pelo 

que a situação actual dos serviços não permite a execução directa do serviço de recolha indiferenciada no 

Concelho, o que se reflecte na necessidade imprescindível de contratar este serviço. 

Através da informação 59/DPA/09 de 9 de Novembro, foi solicitado um parecer sobre esta questão ao 

Sector de Apoio Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais do DAGMA, que foi prestado em 15.12.2009 

pelo Sr. Dr. Bolota Belchior, que se junta em anexo, e que refere: 

“Aquisição de prestação de serviços de recolha de lixos”.

1.  No  decurso  de  2009  a  Câmara  Municipal  de  Valongo  iniciou  a  abertura  de  um procedimento  de 

concurso público com publicação internacional para aquisição dos serviços de recolha de resíduos, tendo 

sido tomada deliberação nesse sentido. 

Todavia, o procedimento concursal referido não mereceu aprovação por parte da Assembleia Municipal.

Esse concurso visava a adjudicação da aquisição desses serviços,  tendo em conta que os contratos 

similares e, ainda, actualmente em vigor, estão a atingir os respectivos termos.

Com efeito, esse termo ocorre no fim do mês de Janeiro de 2010. 

Do clausulado nesses contratos, não consta a possibilidade dos respectivos prazos de execução serem 

prorrogados. 

Tendo em conta estes pressupostos, é necessário iniciar o procedimento de concurso público, o qual se 

encontra a ser instruído. 
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Todavia,  o  procedimento desse instruendo  concurso  nunca  poderá  ser  concluído,  por  forma a que a 

adjudicação e celebração do contrato (e início da respectiva execução) ocorra na data (ou no dia imediato) 

em que termina o prazo de execução do contrato actualmente em vigor. 

Coloca-se,  pois,  a questão de saber se existe a possibilidade de os prazos de execução dos actuais 

contratos serem prorrogados, ou se, existe a possibilidade de ocorrer a adjudicação por ajuste directo aos 

actuais prestadores de serviços do mesmo tipo de tarefas, pelo período de tempo necessário à conclusão 

do procedimento concursal que está sendo instruído. 

2. Desde já se adianta que essas duas possibilidades se reconduzem à mesma situação jurídica. 

 Analisando  o  teor  dos  contratos  actualmente  em  vigor,  verifica-se  que  estamos  em  presença  de 

instrumentos contratuais,  em que, de uma das partes, surge uma declaração negocial  consistente em 

obrigação de prestação de serviços (recolha de resíduos), dentro de determinados condicionalismos de 

entrega,  preço,  pagamento,  rescisão  e  termo,  e,  da  outra  parte,  surge  uma  declaração  negocial  de 

obrigação de aceitação daquela prestação, nesses termos e condições, pelo que, em consequência dessa 

mesma aceitação, tais contratos, uma vez assinado pelas partes, se tornaram perfeitos.

É, pois, certo, que tais contratos são geradores, para um dos contraentes – o adjudicatário -  da obrigação 

da prestação do serviço de recolha de resíduos,  e para o outro  – o ente público  – da obrigação do 

pagamento desse serviço. 

Esta obrigação de pagamento representa, desta forma, para o município, o encargo financeiro, resultante 

dos contratos. 

Com efeito, analisando as cláusulas dos contratos actualmente vigentes, embora a adjudicação efectuada 

através do concurso público referenciado respeite os preços, quantidades e percentagens definidos no 

respectivo programa do concurso, o certo é que a sua execução é feita parcelarmente (de acordo – nuns 

casos - com cada prestação de recolha, por unidade de 

volume e peso1, ou de prestações periódicas – noutros casos).

 Assim, cada prestação de serviços tem por base a celebração de um negócio jurídico bilateral, que se 

estabelece, entre o Município, por um lado, e o prestador de serviços, por outro. 

No caso ora em apreço,  foram celebrados,  entre  as referidas entidades,  contratos,  que são fonte de 

direitos e obrigações, para ambas as partes. 

Nesta  conformidade,  sendo  os  mencionados  contratos,  geradores  de  despesa  e  representativo  de 

encargos financeiros e de responsabilidades para o município, obrigam a fiscalização prévia do Tribunal 

de Contas, por força do disposto nos artigos 5º, nº 1, al. c) e 46º, nºs 1, al. b) e 2 da Lei nº 98/97 de 26 de 

Agosto, através do visto. 

Por este motivo se conclui que a situação de facto em apreço se reconduz a uma prorrogação do prazo de 

execução dos contratos pelo período calculado como necessário até ao início de execução de um novo 

contrato a celebrar no âmbito de um novo procedimento de concurso público. Essa prorrogação reveste 

1
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natureza de ajuste directo,  pois que,  como se viu,  é geradora de despesa e representa assunção de 

encargos financeiros e de responsabilidades para o município. 

Daí que, como os serviços administrativos pretendem, seja necessário proceder a uma deliberação do 

órgão competente (órgão executivo) que decida a prorrogação, por prazo a indicar, do prazo de execução 

dos contratos actualmente vigente, através de ajuste directo. 

Todavia e antes de mais, é mister frisar que o Código dos Contratos Públicos não se aplica a prorrogações 

expressas  ou  tácitas  do  prazo  de  execução  de  contratos  celebrados  na sequência  de  procedimento 

iniciados antes da sua entrada em vigor – cfr. art. 16º nº 2 do Dec. Lei nº 18/2008 (diploma preambular que 

aprovou o CCP). 

Assim sendo, a eventual prorrogação do prazo de execução dos contratos, actualmente em execução, 

reger-se-ão, por força do sobredito normativo, pelo Dec. Lei nº 197/99 de 8/6 (diploma ao abrigo do qual 

tramitou o respectivo procedimento concursal e adjudicatório). 

O  art.  86º  nº  1  al.  c)  desse  Dec.  Lei  nº  197/99  determina  que  o  ajuste  directo  pode  ter  lugar, 

independentemente do valor, quando, na medida do estritamente necessário e por motivos de urgência 

imperiosa  resultante  de  acontecimentos  imprevisíveis,  não  possam  ser  cumpridos  os  prazos  ou 

formalidades  previstos  para  os  restantes  procedimentos,  desde  que as  circunstâncias  invocadas não 

sejam, em caso algum, imputáveis às entidades adjudicantes.

Motivos de urgência  imperiosa são motivos  que se  impõem à entidade  administrativa  de uma forma 

categórica, a que não pode deixar de acorrer-se com rapidez2. 

Existem  tais  motivos  quando  o  interesse  público  consubstanciado  na  necessidade  de  adquirir 

determinados serviços com a máxima rapidez, se impõe ao interesse público em adquiri-los através do 

procedimento concursal  público sob pena de,  não o fazendo, os danos daí  decorrentes causarem ou 

poderem vir a causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação3. 

Além disso, é, ainda, ainda necessário que essa “urgência imperiosa” seja resultante de “acontecimentos 

imprevisíveis”, que as circunstâncias invocadas “não sejam, em caso algum, imputáveis ao dono da obra” 

e ainda que, por virtude de tais factos, “não possam ser cumpridos os prazos ou formalidades previstas 

para os restantes procedimentos”. 

Acontecimentos imprevisíveis são todos aqueles que um decisor público normal, colocado na posição 

do real decisor, não podia nem devia ter previsto. Estão, portanto, fora do conceito de acontecimentos 

imprevisíveis os acontecimentos que aquele decisor público podia e devia ter previsto. 

3. No caso em apreço, o procedimento adoptado com vista à celebração do futuro contrato é o concurso 

público.

O concurso público foi iniciado no início de 2009. A Câmara Municipal deliberou a abertura do necessário 

concurso público com publicidade internacional. 

Todavia, a Assembleia Municipal, não autorizou a abertura desse concurso.

2

3
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O atraso verificado na abertura de procedimento não pode ser imputado à entidade adjudicante, uma vez 

que o órgão competente – a Câmara Municipal – deliberou atempadamente a abertura do procedimento. 

Verifica-se, ainda, que o acto eleitoral para os órgãos das autarquias locais ocorreu em 11 de Outubro de 

2009. 

Ora,  a  Lei  47/2005  de  29  de  Agosto  veio  limitar  a  competência  dos  órgãos  das  Autarquias  Locais, 

permitindo apenas a prática de actos de gestão corrente, desde a data das eleições até à tomada de 

posse dos novos órgãos eleitos. Durante este lapso de tempo, a câmara estava impedida de proceder a 

aquisições de serviços, o que também não lhe pode ser imputado. 

Se o procedimento adoptado for o concurso público internacional, o contrato nunca começa a produzir 

efeitos antes de finais de Maio de 2010. 

A não recolha dos resíduos irá pôr em causa a saúde pública das populações, bem como o direito que 

estas têm a um “direito a um ambiente de vida humana, sadio e ecologicamente equilibrado” (vide art.º 

66.º, n.º 1, da Constituição). 

Os direitos à protecção da saúde e a um ambiente de vida humana, sadio e ecologicamente equilibrado, 

são direitos fundamentais (artºs 64.º, n.º 1, e 66.º, n.º 1, ambos da Constituição)4, sendo que os prejuízos 

decorrentes  da  violação  de  direitos  fundamentais  dos  cidadãos  são  sempre  potencialmente  de difícil 

reparação. 

Impõe-se, por isso, que a entidade adjudicante actue com rapidez, sob pena, de não o fazendo, os danos 

daí decorrentes causarem ou poderem vir a causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Acresce que essa “urgência imperiosa” é resultante de acontecimentos imprevisíveis”. 

 “Acontecimentos imprevisíveis” são todos aqueles que um decisor público normal, colocado na posição do 

real decisor, não podia nem devia ter previsto. 

Atento o circunstancialismo fáctico referido, qualquer decisor público normal, colocado na posição do real 

decisor, não podia nem devia prever que a Assembleia Municipal (composta por membros individuais, não 

enquadrados com a confiança política e administrativa do órgão executivo) não autorizasse a abertura do 

aludido concurso. 

O  certo  é  que  a  recolha  dos  resíduos  tem imperativamente  de  ser  executada,  pelos  motivos  supra 

descritos, e a saúde pública não pode ser colocada em causa com mais delongas procedimentais.

Pelo que, por motivo de urgência imperiosa e da satisfação das necessidades de recolha dos resíduos – 

que se afigura com uma questão de saúde pública – pode ser deliberada a prorrogação do prazo de 

execução  do  contrato  actualmente  vigente  através  de  um  ajuste  directo  pelo  período  estritamente 

necessário – a definir  e calcular pelos serviços administrativos –, por forma a garantir  a prestação do 

serviço até ser feita a adjudicação do serviço por concurso público, nos termos do artigo 86º n. 1 c) do 

Dec. Lei nº 197/99, ex vi art. 16º nº 2 do Dec. Lei nº 18/2008.”

Na sequência  deste  Parecer  foi  contactada a  CESPA Portugal,  S.  A.,  sociedade que em 23.11.2005, 

mediante fusão, assumiu os direitos e obrigações da RESIN – Resíduos Industriais, S. A., adjudicatária da 

4
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prestação de serviços de “Recolha de Lixos no Concelho de Valongo” (conforme documentação constante 

no respectivo processo), que se comprometeu a aceitar a prorrogação do contrato em vigor por mais seis 

meses, prazo que se entende imprescindível para a realização do Concurso Público Internacional, sua 

adjudicação e início dos respectivos trabalhos no terreno (fax da CESPA refª 19/MG/DN de 18.12.2009 em 

anexo). Conforme referido no fax em anexo, a CESPA Portugal,  S. A. assegura a disponibilidade para 

prolongar por um período de seis meses o actual contrato de recolha de lixo no Concelho de Valongo, pelo 

valor mensal praticado em 2009 (116.481,714 € + IVA), pelo que propõe para esta prorrogação o valor 

total de 733.834,77 €, já com IVA incluído à taxa de 5%. 

Com vista  a que não persistam quaisquer  dúvidas  sobre esta  proposta  da CESPA,  sugere-se que a 

mesma seja verificada pelo Sector de Apoio Jurídico,  Contencioso e Execuções Fiscais. Caso aquele 

Sector não veja qualquer impedimento legal, sugere-se a realização de um ajuste directo pelo período de 

seis meses, com início em 01.02.2010, por forma a garantir  a prestação deste serviço até ser feita a 

adjudicação do serviço por concurso público, nos termos do artº 86º nº 1 c) do Dec. Lei nº 197/99, ex vi 

art. 16º nº 2 do Dec. Lei nº 18/2008, solicitando-se previamente ao DF a cabimentação necessária.

Sugere  ainda  que  seja  solicitado  ao  Sector  de  Apoio  Jurídico,  Contencioso  e  Execuções  Fiscais  do 

DAGMA a elaboração de uma proposta de contrato para esta prorrogação, a submeter à Exma. Câmara 

Municipal com este processo. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do Artº.64º da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.»

Em 2009/12/15, o Advogado, Dr. Bolota Belchior, emitiu o parecer que fica a fazer parte integrante da 

presente  deliberação,  bem como a  minuta  de  contrato  e  o  Cronograma  de  Prestações  de  Serviços 

Externas. 

Em 2009/12/18,  a Exma. Senhora Directora do Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida, Dra. 

Clara Castro Poças, proferiu o seguinte parecer: «Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara. Considerando 

a urgente necessidade de garantir o serviço de recolha, conforme é do conhecimento da Exma. Câmara, 

apresenta-se proposta com base no Parecer do Gabinete Jurídico. Propõe-se ainda que aquele Gabinete 

elabore a Minuta de Contrato e que proceda a uma verificação final da presente Informação.»

Em 2009/12/18, sobre o mesmo assunto o Exmo. Senhor Presidente proferiu o seguinte despacho: 

«Concordo com o proposto.»

Em 2009/12/18,  foi  emitido  Parecer  do  Advogado,  Coordenador  do  Gabinete  Jurídico,  Sr.  Dr.  Bolota 

Belchior, o qual faz parte integrante da presente minuta de deliberação, que se transcreve: 

“Na sequência  de Parecer  anteriormente emitido,  e tendo em conta  a informação nº.  062/DPA/09,  de 

18/12/2009, verifica-se que o adjudicatário se propõe aceitar a prorrogação do período de execução do 

contrato, nos mesmos termos e condições, tendo em conta a natureza urgente já invocada em anterior 

parecer. 

Apenas se presta o esclarecimento de que o preço contratual pela prestação de serviço proposto pelo 

adjudicatário  (o  valor  mensal  praticado  em  2009  (116.481,714  €  +  IVA),  totalizando  o  período  de 
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prorrogação o valor  de 733.834,77 €,  com Iva incluído à taxa de 5 %, está  dentro do clausulado do 

contrato).

A única eventual precisão colocada pelo adjudicatário, incide sobre a fórmula de revisão de preços, a qual, 

de acordo com a prestação (ou exigência) do adjudicatário, nunca poderá ser inferior ao preço praticado 

em 2009; Todavia essa precisão deverá constar expressamente do contrato de ajuste directo, uma vez 

que, tendo natureza financeira, deverá ficar bem clara, para efeitos de obtenção do visto por parte do 

Tribunal de Contas.”

Em 2009/12/21, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, proferiu o seguinte despacho: 

«Face à nova proposta da CESPA, com o qual não podemos concordar, reafirmei a nossa posição que a 

empresa  acolheu.  Nesse sentido,  altere-se  a  minuta,  suprimindo  a  cláusula  de excepção.»  e  ainda  “ 

Elabora-se minuta para ser presente à Reunião de Câmara.”

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, dizendo que tinha sido emitido um parecer 

pelo Senhor Dr. Bolota Belchior e que tinha havido conversações com a empresa a quem anteriormente 

tinha sido adjudicado o serviço, uma vez que aquela tinha apresentado preços com valores de 2009, 

tendo-lhe sido transmitido pela Câmara que tal proposta não seria aceite, tendo o proprietário da empresa 

concordado em manter os valores anteriores.

Lembrou o Senhor Presidente da Câmara que aquela matéria tinha sido tratada na Assembleia Municipal, 

que tinha deliberado que o assunto relativo à recolha dos lixos teria de ser tratado pelo novo executivo, 

razão pela qual  não tinha sido possível tratar o assunto anteriormente. 

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão, dizendo que os eleitos do Partido Socialista estavam 

conscientes da importância que os  serviços de recolha dos lixos tinham para o bem-estar da vida dos 

cidadãos. Disse que o processo de concurso público tinha sido aprovado pela anterior Câmara, em Abril 

de 2009,e presente à Assembleia Municipal em Junho, tendo sido reprovado, e que desde aquela data 

tinham passado cerca de seis meses.

Disse o Senhor Vereador que depois de ouvida a Assembleia Municipal a propósito de tal concurso, a 

Câmara desde essa data, tinha tido hipótese de reformular as peças do concurso e de abrir um novo 

procedimento,  de forma a que hoje,  o  actual  Executivo  estivesse  em condições  de decidir  sobre as 

propostas entretanto apresentadas.

Declarou o Senhor Vereador que o Partido Socialista não tinha responsabilidade no processo, e que o 

mesmo traduzia alguma negligência pelo anterior responsável pela área, julgando que os serviços não 

tinham aberto novo procedimento, porque provavelmente não tinham recebido orientações para tal.

Disse o Senhor Vereador que julgava que o Tribunal de Contas não iria aprovar o processo, no entanto, os 

eleitos pelo Partido Socialista, dado o melindre da situação, não iriam criar problemas, mas também não 

queriam  ser  “encostados  à  parede”,  pois  havia  outras  alternativas,  não  tendo  sido  demonstrado  na 

proposta da Câmara que os seus serviços estivessem impossibilitados de proceder à recolha dos lixos. 

10



CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

Acrescentou o Senhor Vereador que não era contra a aquisição de serviços ao exterior, como também não 

o chocava que fossem de novo os serviços da Câmara a assumir tais tarefas pois, no limite e como se 

sabia,  a  recolha  dos  resíduos  sólidos,  era  sempre  da  responsabilidade  da  Autarquia  e  que  pelo 

cronograma apresentado, concluía-se que tinha sido possível abrir um novo procedimento, sendo que era 

a Câmara anterior e não esta a quem cabiam as responsabilidades pela situação do referido processo.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, dizendo que na sessão da Assembleia 

Municipal tinha sido expressamente dito que não seria aceite que o processo de concurso fosse feito pelo 

executivo que estava em funções e que só aceitariam que o processo fosse posto pelos órgãos que 

seriam eleitos.

Disse o Senhor Presidente da Câmara que no dia anterior  tinha falado com membros da Assembleia 

Municipal  eleitos  pelo  Partido  Socialista  e  com  o  Presidente  da  Junta  de  Campo,  que  lhe  tinham 

confirmado  que  tinha  sido  expressamente  dito  na  Assembleia  Municipal  que  não  seria  aceite  que  a 

Câmara Municipal que à data estava em funções, desse andamento ao processo, devendo o processo ser 

tratado pelos órgãos que fossem eleitos.

Acrescentou o Senhor Presidente da Câmara que tinha sido posição assente que a Câmara Municipal não 

conseguiria levar avante o processo.

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por maioria:

1. Autorizar  a  realização  do  Ajuste  Directo  nos  termos e  para efeitos  propostos  na  supracitada 

Informação; 

2. Aprovar a minuta de contrato. 

Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Dr. Afonso Lobão, Dr. José Luís 

Catarino e Senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira, apresentando declaração de voto do seguinte teor:

“Os eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Valongo estão bem conscientes da importância 

que a manutenção da recolha de resíduos sólidos urbanos, produzidos pelos munícipes e pelas unidades 

comerciais e industriais do município, representa em termos de saúde pública.

A boa e eficaz recolha desses resíduos é uma garantia de mais e melhor qualidade de vida dos nossos 

concidadãos.

A Câmara Municipal através dos seus serviços próprios ou por via da aquisição de serviços no exterior 

deve  promover  esse  bem-estar  às  populações.  É  isso  que  os  eleitos  do  PS  na  Câmara  Municipal 

defendem.

As operações de recolha de resíduos sólidos urbanos são uma competência do Município. Aos órgãos 

autárquicos compete em cada momento avaliar e melhorar a forma de se exercer essa competência. Seja 

através dos serviços próprios da Câmara Municipal ou através de aquisição de serviços no exterior, o que 

importa é que o interesse público esteja salvaguardado e a população não seja penalizada.
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A Câmara Municipal de Valongo desde 2001 que tem adquirido serviços no exterior para a recolha dos 

resíduos, sendo que a vigência do contrato cessa em Janeiro de 2010. Anteriormente tal recolha vinha 

sendo efectuada pelos serviços competentes da Câmara Municipal.

A Câmara Municipal elaborou uma proposta de abertura de Concurso Público Internacional para prestação 

de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e outros serviços de Higiene Urbana no Concelho que 

veio a ser rejeitada pela Assembleia Municipal em Junho de 2009.

À data da Assembleia Municipal  e de acordo com os prazos mais alargados do procedimento (5 a 6 

meses), ponderando aprovações, reclamações, análises, visto prévio do Tribunal de Contas, era possível 

ter havido reformulação das peças do concurso e abertura de novo procedimento em tempo útil, ou seja, 

poder haver adjudicação antes do término do contrato vigente.

Não foi isso que aconteceu. Agora estamos confrontados com uma proposta de ajuste directo suportada 

em fundamentação cuja fragilidade é evidente e de legalidade duvidosa face à legislação em vigor.

Os eleitos do Partido Socialista não são responsáveis pela situação criada e responsabilizam o executivo 

anterior – não se conhece nenhuma deliberação ou declaração solicitando celeridade do processo – por 

não  ter  desenvolvido  o  procedimento  em  tempo  útil.  Todos  os  fundamentos  evidenciados,  como  as 

eleições e inibições de abertura de procedimento, não se aplicariam caso o procedimento estivesse em 

curso.

Assim,  os  Vereadores  do  Partido  Socialista  abstêm-se  na  presente  proposta  uma  vez  que  não  são 

responsáveis pelo não desenvolvimento atempado do concurso e considerando ainda que a prorrogação 

do contrato vigente, a não ser possível os Serviços Municipais assumirem eles próprios a recolha dos 

resíduos, deve ser feito não por prazo definido, mas por períodos mensais necessário ao desenvolvimento 

do referido concurso.”

        ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a constar foi encerrada a reunião quando eram onze horas e cinco minutos. Para 

constar se lavrou a presente acta, que vai ser devidamente aprovada e assinada por mim, Directora do 

Departamento de Administração Geral e Modernização Administrativa, Helena Justa Ferreira Moreira de 

Oliveira.
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