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ACTA N.º 31 

 
MANDATO 2005/2009 

 
Aos oito dias do mês de Junho do ano dois mil e nove, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se a 
terceira reunião da sessão Ordinária do dia vinte e nove de Abril de dois mil e 
nove, da Assembleia Municipal de Valongo, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------ 
2.12 Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, 
Recolha Selectiva e Outros Serviços de Higiene Urbano do Concelho de 
Valongo – “Abertura de Concurso Público, Aprovação do Programa de 
Concurso e Caderno de Encargos”; ------------------------------------------------------- 
3 Apreciar a informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da 
actividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo; ---------- 
4. Relatório do Auditor Externo de Informação sobre a Situação Económica e 
Financeira do Município de Valongo, 2º Semestre de 2008 – Apreciação; ------ 
Continuação do Período Antes da Ordem do Dia, em Período Pós Ordem do 
Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estavam presentes trinta e um Elementos, cujos nomes constam da lista de 
presenças, com as respectivas rubricas. Presentes, também, os Vereadores 
José Luís Gonçalves de Sousa Pinto, Maria José Baptista de Moura 
Azevedo, Jorge Manuel Gonçalves Videira e Agostinho Barbosa Vieira 
Rodrigues Silvestre. ---------------------------------------------------------------------------- 
Substituição ao abrigo do art.º 78º da Lei 169/99, de 18 de Setembro com 
redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dos Membros da 
Assembleia Municipal Joaquim Jerónimo Pereira e José Manuel Pereira 
Ribeiro, sendo substituídos, respectivamente, pelos Membros da Assembleia 
Municipal Idália Moreira Marques e José Manuel Abreu Carvalho. --------------- 
Verificou-se a falta do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alfena, 
Arnaldo Pinto Soares, não se tendo verificado a sua substituição. ---------------- 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas deu 
início à reunião. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Primeiro Secretário Henrique Jorge Campos Cunha procedeu à 
chamada dos Membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------ 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas deu 
colocou à votação o ponto 2.12 Prestação de Serviços de Recolha de 
Resíduos Sólidos Urbanos, Recolha Selectiva e Outros Serviços de Higiene 
Urbano do Concelho de Valongo – “Abertura de Concurso Público, 
Aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos”. ------------------ 
O Senhor Deputado Diomar da Silva Ferreira dos Santos solicitou á Mesa 
autorização para apresentar uma Proposta, que lhe foi concedida. --------------- 
De seguida fez a leitura de uma Proposta que se anexa à presente acta como 
Doc.1. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas 
colocou à votação a admissão da Proposta anexa à presente acta como 
Doc.1, sendo admitida por unanimidade, colocando a mesma à discussão. --- 
O Senhor Deputado João Paulo Rodrigues Baltazar fez a seguinte 
intervenção: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“Nós vamos votar favoravelmente essa Proposta, porque sob o ponto de 
vista, tivemos oportunidade de conversar sobre o assunto numa diligência 
que eu reputo de positiva, e estamos de acordo que se proceda ao 
esclarecimento desses pontos.” ------------------------------------------------------------ 
O Senhor Deputado Albino da Silva Martins Poças fez a seguinte 
intervenção: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“É apenas para corroborar as afirmações do Deputado João Paulo Baltazar, 
mas não posso deixar de lembrar que o PSD sempre pugnou e pugnará pela 
lisura e transparência na decisão de qualquer projecto, ou de qualquer 
processo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Portanto, não nos repugna nada votar favoravelmente esta proposta no 
sentido de efectivamente se esclarecer, se há as dúvidas que eventualmente 
possam existir, porque queremos transparência em todos os processos. ------- 
Só lamento, eu pessoalmente, não posso falar em nome do Grupo, mas eu 
lamento que, atempadamente o Grupo do PS não tivesse apresentado estas 
divergências, ou alertado para estas divergências, e nos tenha feito perder 
não só em termos monetários, mas em termos de tempo, tanto tempo nesta 
discussão.” --------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Casimiro couto Sousa fez a seguinte intervenção: ------ 
“Senhor Deputado Albino Poças, você não tem nada que lamentar, porque 
nós em tempo oportuno apresentamos propostas à Câmara sobre este 
contrato, e sabe qual foi a resposta que tivemos? Nenhuma, silêncio absoluto 
do lado de lá. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Houve da nossa parte, sempre houve da nossa parte, disponibilidade para 
resolvermos este problema, simplesmente não foram ouvidas as nossas 
propostas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Fique bem claro que não tem nada a lamentar, a lamentar temos nós. ---------- 
O Senhor Deputado José Deolindo Caetano fez a seguinte intervenção: ---- 
“Embora a posição da CDU não é só por motivos processuais, também é por 
motivos políticos de sermos contra a entrega de um serviço público ao 
privado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
No entanto é bem que fique claro e que fique registado, que se as dúvidas 
persistiram, e quando nós fomos chamados aqui para votar a culpa não foi 
dos Membros da Assembleia Municipal, a culpa foi de um encargo destes, de 
um contrato destes de prestação de serviços, ou de concessão, seja metido 
já depois da Ordem de Trabalhos ser distribuída, que não deu possibilidades 
aos Membros desta Assembleia de poderem estudar um caso destes com 
tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se alguém cumpriu mas não deu tempo suficiente a esta Assembleia, e 
agora mais facilmente podemos ler o que está no contrato, e mais facilmente 
sabemos que mais dúvidas temos sobre a questão da legalidade do contrato.  
Se nós votássemos naquela altura, não tínhamos estudado, como tivemos 
tempo durante este tempo de estudar melhor o que lá está escrito na 
Proposta que foi apresentada à Assembleia, e hoje não temos dúvidas, que 
não é só a questão politica, também é a questão de legalidade que nos 
levanta muitas dúvidas, da maneira que o contrato estava a ser lançado. ------ 
Por isso acho que foi de salutar este espaço de tempo que nos obrigou a 
todos de estudar melhor a Proposta e hoje se votarmos a favor ou contra, ou 
se suspendermos para melhores esclarecimentos, quando formos votar 
vamos votar não só por motivos políticos, mas também pela legalidade de 
sabermos que estamos a votar uma Proposta que é legal.” ------------------------ 
O Senhor Deputado António Fernando correia Monteiro fez a seguinte 
intervenção: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“Quero dizer que lisura e transparência foi coisa que nunca houve neste 
processo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Porque de facto é incompreensível que nós tenhamos sido convidados para ir 
a uma sessão pública, para discutir, para falar sobre este tema, e sabermos 
nessa discussão pública que íamos discutir este ponto na Ordem de 
Trabalhos na Assembleia Municipal. Quando tínhamos recebido dois dias 
antes a Proposta, ou a Convocatória da assembleia que veio a discutir da 
primeira reunião. -------------------------------------------------------------------------------- 
Portanto há aqui coisas que falharam, portanto quando viermos aqui dizer 
lisura e transparência é preciso cuidado porque de facto houve aqui um 
processo inquinado, houve um interesse no sentido de que os Deputados não 
discutissem com lisura e transparência todo este processo. ------------------------ 
Isto para não falar naquilo que vem à posteriori. --------------------------------------- 
A outra questão nós estamos perfeitamente de acordo com a suspensão 
deste ponto, mas estamos mais, achamos que a atitude mais correcta que a 
Câmara deveria ter era de facto retirar o ponto da Ordem de Trabalhos. Pelas 
razões que já dissemos, nós somos pela defesa dos serviços públicos, 
somos pela municipalização deste serviço, e somos pelo respeito dos 
eleitores de Valongo, que vão daqui a quatro meses eleger um novo 
Executivo, uma nova Assembleia Municipal, e devem ter, merecer todo o 
nosso respeito no sentido de terem a liberdade de decidir sobre um tema 
desta envergadura, é essa a posição do bloco de Esquerda”. --------------------- 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas 
colocou à votação a Proposta anexa à presente acta sendo aprovada por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida deu por suspensa a reunião marcando a sua continuação para o 
dia 22 de Junho de 2009, segunda-feira, pelas vinte horas e trinta minutos, no 
Salão Nobre da Câmara Municipal, dando seguidamente por encerrada a 
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser devidamente aprovada e 
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

A Presidente: __________________________________________________ 
 
O 1º Secretário: ________________________________________________ 
 
O 2º secretário: _________________________________________________ 
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