
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

ACTA  DA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  VALONGO 

REALIZADA NO DIA QUATRO DE NOVEMBRO 

DO ANO DOIS MIL E NOVE

No dia quatro de Novembro 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 quinze horas.

                           RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente à Câmara o resumo diário da tesouraria do dia anterior que acusa um total de disponibilidades 
de dois milhões setecentos e noventa e quatro mil setecentos e noventa e nove euros e setenta e três 
cêntimos.

APROVAÇÃO DAS ACTAS

1.2 Aprovação das Actas de 2009.09.17 e 2009.09.23

Aprovadas por maioria.

Votaram a favor o Senhor Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora eleita pela Coragem de Mudar, 

Dr.ª Maria José Azevedo. Abstiveram-se os(as) restantes Senhores(as) Vereadores(as), em virtude de não 

terem estado presentes nas reuniões em causa.
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2.1 Fixação do número de Vereadores em Regime de tempo inteiro

Por proposta do Exm.º Senhor Presidente da Câmara ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 58.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi deliberado 

por  maioria,  fixar  em um o número de Vereadores  em regime de tempo inteiro,  para além dos  dois 

Vereadores  fixados  pelo  Senhor  Presidente  ao  abrigo  do  disposto  na  alínea  c)  do  n.º  1  do  mesmo 

dispositivo legal, para o mandato 2009/2013.

A deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata. 

Abstiveram-se os Senhores Vereadores Dr. Afonso Lobão e Dr. José Luís Catarino e a Senhora Vereadora, 

Dr.ª Luísa Oliveira.

2.2 Delegação de competências no Senhor Presidente da Câmara, ao abrigo do n.º 1 do art.º 65.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

do  Decreto-lei  n.º  555/99,  de  16  de  Dezembro,  com as  alterações  introduzidas  pela  Lei  n.º 

60/2007, de 04 de Setembro e do Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e do decreto-lei n.º 

197/99, de 08 de Junho

“Ao abrigo do estabelecido no n.º 1 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e tendo em vista uma maior celeridade 

e eficácia da Administração Municipal,  foi  apresentada deliberação de delegação de competências no 

Senhor Presidente da Câmara para:

1 – Executar e velar pelo cumprimento das Deliberações da Assembleia Municipal;

2 – Proceder à marcação e justificação das faltas dos membros da Câmara;

3 – Decidir sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos da lei;

4 – Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei;

5 – Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o nível 1 da tabela remuneratória 

única dos trabalhadores que exercem funções públicas;

6 – Alienar em hasta pública, independentemente de autorização do órgão deliberativo, bens imóveis de 

valor  superior  a 1000 vezes o nível  1  da tabela  remuneratória  única dos trabalhadores que exercem 

funções  públicas,  desde  que  a  alienação  decorra  da  execução  das  opções  do  plano  e  a  respectiva 

deliberação seja aprovada por maioria de dois terços dos membros em efectividade de funções;

7 – Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às actividades complementares no âmbito 

de projectos educativos, nos termos da Lei;

8 – Organizar e gerir os transportes escolares;

9 – Resolver, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios que lhe sejam 

apresentados de todas as deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados;

10 - Aprovar os projectos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação relativamente a 

obras e aquisição de bens e serviços; 

11 – Dar cumprimento, no que diz respeito à Câmara, ao Estatuto do Direito de Oposição;

12 – Decidir sobre a administração de águas públicas sob a jurisdição da Câmara;
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13 – Promover a publicação de documentos, anais ou boletins que interessem à história do Município;

14 – Decidir sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos;

15 – Estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as regras de numeração 

dos edifícios;

16 – Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da legislação aplicável;

17 – Decidir sobre a deambulação e extinção de animais nocivos;

18 – Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas do Município;

19 – Executar as opções do plano e orçamentos aprovados, bem como aprovar as suas alterações;

20 – Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e 

obrigações  patrimoniais  e  respectiva  avaliação,  e  ainda  os  documentos  de  prestação  de  contas,  a 

submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo;

21 – Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de 

energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património municipal ou colocados, por 

lei, sob a administração municipal;

22 – Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, nos casos, nos termos e para 

os efeitos estabelecidos por lei;

23  –  Colaborar  no  apoio  a  programas  e  projectos  de  interesse  municipal,  em  parceria  com  outras 

entidades da administração central;

24 – Designar os representantes do Município nos conselhos locais, nos termos da lei;

25 – Promover e apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de manifestações etnográficas e a 

realização de eventos relacionados com a actividade económica de interesse municipal;

26 – Assegurar, em parceria ou não com outras entidades públicas ou privadas, nos termos da lei,  o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 

cultural,  paisagístico  e  urbanístico  do município,  incluindo a  construção de monumentos de interesse 

municipal; 

27 – Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos casos estabelecidos por 

lei; 

28 – Participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes, em parceria 

com as entidades competentes da administração central, e prestar apoio aos referidos estratos sociais, 

pelos meios adequados e nas condições constantes de regulamento municipal;

29 – Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do estado, nos termos definidos 

por lei;

30 – Conceder as licenças previstas no n.º 2 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro 

com a redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro; 

31 – Ordenar, procedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que 

ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas;
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32 – Emitir  e revalidar licenças, efectuar transferências de propriedade e respectivos averbamentos e 

proceder à fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos;

33 – Administrar o domínio público municipal, nos termos da lei;

34 – Decidir sobre os pedidos de informação prévia, ao abrigo do n.º 3 do art.º  5.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro;

35 – Decidir sobre a forma de prestação, o reforço, a redução de substituição de cauções destinada a 

garantir ou regular a execução de obras de urbanização;

36 – Autorizar a realização de despesas com a locação e a aquisição de bens e serviços, até ao montante 

de € 748.196,84, conforme o disposto na alínea f) do artigo n.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro e n.º 2 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho;

37 – Exercer as demais competências legalmente conferidas à Câmara, tendo em vista o prosseguimento 

normal das atribuições do Município”. 

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão,  cumprimentando o Senhor Presidente  da Câmara e 

restante  Vereação,  dizendo  que  desejava  que  o  trabalho  desenvolvido  contribuísse  para  o 

desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida da população do concelho de Valongo.

Relativamente à proposta de delegação de competências, disse que os Vereadores do Partido Socialista 

em termos globais, estavam de acordo com o seu teor, no entanto, tinha algumas propostas de alteração à 

proposta inicial.

Interveio  a  Senhora  Vereadora,  Dr.ª  Maria  José  Azevedo,  cumprimentando  o  Senhor  Presidente  da 

Câmara e  os demais  Vereadores  eleitos.  Disse congratular-se  pelas  palavras proferidas pelo  Senhor 

Presidente da Câmara, ao ter apelado a um consenso entre todos.

Disse  a  Senhora  Vereadora  que,  da  sua  parte  e  do  Senhor  Vereador,  Dr.  Pedro  Panzina,  haveria 

condições para prosseguir e haver resultados na acção da Câmara.

Acrescentou a Senhora Vereadora que os resultados eleitorais tinham demonstrado que os eleitores não 

tinham  querido  dar  a  maioria  absoluta  a  nenhuma  das  candidaturas,  propondo  que  a  proposta  de 

delegação de competências em apreciação fosse votada ponto a ponto,  uma vez que algumas delas 

deveriam, na sua opinião, manter-se no colectivo.

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi colocada à votação a proposta, ponto por ponto.

1. Executar e velar pelo cumprimento das Deliberações da Assembleia Municipal;

Aprovado, por unanimidade.

2. Proceder à marcação e justificação das faltas dos membros da Câmara;

Aprovado por unanimidade.

3. Decidir sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos da lei;

Aprovado por maioria, votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

4. Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei;
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Aprovado por maioria, votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

5. Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o nível 1 da tabela remuneratória 

única dos trabalhadores que exercem funções públicas;

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, propondo que o valor fosse reduzido de 1000 para 500 

vezes o nível 1 da tabela remuneratória.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina, propondo que fosse votada a proposta conforme tinha 

sido  apresentada,  acrescentando  que  não  havia  espaço  para  quem não  queria  votar  nenhuma  das 

propostas. Disse o Senhor Vereador que se a proposta da Câmara fosse aprovada, não faria sentido votar 

a proposta alternativa, mas se a proposta em discussão fosse rejeitada, fazia sentido votar a proposta 

alternativa.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, dizendo que não se tratava de uma proposta alternativa.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina, dizendo que havia propostas que se impunham por si 

próprias e que a proposta apresentada pelos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista não tinha ainda 

sido  admitida,  pelo  que  estavam a  antecipar  o  obstáculo  da admissão  da proposta.  Disse  que  se  a 

proposta inicial recebesse os votos da maioria, não haveria lugar a votação da segunda proposta. Mais 

disse o Senhor Vereador que o processo de votação em alternativa era votar a proposta “A” ou “B”, não 

havendo espaço para não votarem, e que tal não constava da agenda.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, dizendo que a Câmara não tinha regimento, pelo que não 

haveria qualquer impossibilidade de uma proposta derrogar outra.

Disse o Senhor Vereador que se fosse necessário, formalizaria a proposta de alternativa, propondo que a 

proposta apresentada pelo Partido Socialista fosse votada em alternativa à proposta apresentada pelo 

Senhor Presidente da Câmara.

Interveio  o  Senhor  Presidente  da Câmara,  Dr.  Fernando Melo,  dizendo estar  a  tentar  encontrar  um 

consenso entre todos.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Luís Catarino, dizendo que poderia ser retirada a proposta da 

Câmara e apresentada a proposta do Partido Socialista.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Arnaldo Soares, dizendo que teria de ser encontrada uma solução final 

relativamente àquela matéria.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina, dizendo que não se opunha a que a proposta fosse 

reformulada.  Acrescentou  o  Senhor  Vereador  que  o  órgão  Câmara  Municipal  já  existia,  não  fazendo 

sentido que o regimento anterior não continuasse em vigor.

Interveio o Senhor Presidente  da Câmara,  Dr.  Fernando Melo,  dizendo que o regimento era  omisso 

quanto aquela matéria e que estava a tentar encontrar um consenso.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina, dizendo que o Senhor Presidente da Câmara poderia 

alterar a proposta inicialmente apresentada, passando a existir apenas uma única proposta.
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Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, dizendo que alterava a proposta para 500 

vezes  o  nível  1  da  tabela  remuneratória  única  dos  trabalhadores  que  exercem  funções  públicas. 

Acrescentou o Senhor Presidente da Câmara que pretendia, sempre que possível, encontrar soluções de 

consenso,  perguntando  se  os  Senhores  Vereadores  pretendiam  que  se  efectuassem  reuniões 

preparatórias antes das reuniões de Câmara.

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, dizendo não haver necessidade de formalizar 

situações,  quando  informalmente  poderiam  ser  resolvidas,  acrescentando  que  no  mandato  anterior, 

sempre que tinha dúvidas relativamente aos processos, reunia com os Senhores Vereadores com poderes 

delegados.

Pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, foi posta à votação o ponto 5 da deliberação.

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

6 . Alienar em hasta pública, independentemente de autorização do órgão deliberativo, bens imóveis de 

valor  superior  a 1000 vezes o nível  1  da tabela  remuneratória  única dos trabalhadores que exercem 

funções  públicas,  desde  que  a  alienação  decorra  da  execução  das  opções  do  plano  e  a  respectiva 

deliberação seja aprovada por maioria de dois terços dos membros em efectividade de funções;

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, dizendo que em coerência com o proposto no ponto 5, os 

Vereadores do Partido Socialista propunham que o valor fosse alterado para 500 vezes o nível 1 da tabela 

remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas.

Pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, foi aceite a proposta apresentada.

 Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

7. Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às actividades complementares no âmbito de 

projectos educativos, nos termos da Lei;

Aprovado por unanimidade.

8. Organizar e gerir os transportes escolares;

Aprovado por unanimidade

9.  Resolver,  no prazo máximo de  30 dias,  sobre os  recursos  hierárquicos  impróprios  que lhe  sejam 

apresentados de todas as deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados;

Aprovado por unanimidade

10. Aprovar os projectos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação relativamente a 

obras e aquisição de bens e serviços; 

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão, propondo que à deliberação fosse acrescentado que o 

Presidente da Câmara deveria informar, mensalmente, a Câmara dos projectos, programas de concurso e 

caderno de encargos relativamente a obras e aquisições de serviços.
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Foi  colocado  à  votação  o  seguinte  texto  “Aprovar  os projectos,  programas de concurso,  caderno de 

encargos e a adjudicação relativamente a obras e aquisição de bens e serviços, devendo o Presidente da 

Câmara, mensalmente, informar a Câmara das competências exercidas ao abrigo desta delegação”.

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

11. Dar cumprimento, no que diz respeito à Câmara, ao Estatuto do Direito de Oposição; - Aprovado por 

unanimidade.

12.  Decidir  sobre  a  administração  de  águas  públicas  sob  a  jurisdição  da  Câmara;  -  Aprovado  por 

unanimidade.

13.  Promover a publicação de documentos,  anais ou boletins que interessem à história do Município; 

Aprovado por maioria. Abstiveram-se os eleitos pela Coragem de Mudar.

14.  Decidir  sobre o  estacionamento  de veículos nas ruas e  demais lugares públicos;  -  Aprovado por 

maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

15. Estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as regras de numeração 

dos edifícios;

Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  Afonso  Lobão,  propondo  que  fosse  constituída  uma  comissão  de 

toponímia.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, dizendo que, por regra, as propostas de 

denominação das ruas eram apresentadas pelas Juntas de Freguesia.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, dizendo que a Câmara poderia dar operacionalidade aos 

processos de toponímia, sem pôr em causa as propostas oriundas das Juntas de Freguesia.

Interveio a Senhora Vereadora,  Dr.ª Maria José Azevedo,  dizendo que ainda que as propostas fossem 

apresentadas  pelas  Juntas  de Freguesia,  no anterior  mandato  tinham sido retiradas  duas  propostas. 

Propôs a Senhora Vereadora a constituição de uma comissão de toponímia que integrasse todas as forças 

políticas representadas na Câmara e Assembleia Municipal.

Interveio  o  Senhor  Presidente  da  Câmara,  Dr.  Fernando  Melo,  dizendo  estar  de  acordo  com  a 

constituição de uma comissão de toponímia.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, dizendo que poderia haver grupos de cidadãos que 

quisessem apresentar nomes de ruas.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, dizendo que as propostas deveriam passar 

sempre  pelas  Juntas  de  Freguesia,  acrescentando  que  seria  presente  à  Câmara  uma  proposta  de 

constituição de Comissão.

Reprovado. Votaram contra os eleitos pelo Partido Socialista e pela Coragem de Mudar.

16. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da legislação aplicável;

Aprovado por unanimidade.

17. Decidir sobre a deambulação e extinção de animais nocivos;
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Aprovado por unanimidade.

18. Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas do Município;

Aprovado por unanimidade.

19. Executar as opções do plano e orçamentos aprovados, bem como aprovar as suas alterações;

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

20. Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e 

obrigações  patrimoniais  e  respectiva  avaliação,  e  ainda  os  documentos  de  prestação  de  contas,  a 

submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo;

Aprovado por unanimidade.

21. Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de 

energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património municipal ou colocados, por 

lei, sob a administração municipal;

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

22 – Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, nos casos, nos termos e para 

os efeitos estabelecidos por lei;

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

23. Colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal, em parceria com outras entidades 

da administração central;

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

24 – Designar os representantes do Município nos conselhos locais, nos termos da lei;

Reprovado. Votaram contra os eleitos pelo Partido Socialista e pela Coragem de Mudar.

25. Promover e apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de manifestações etnográficas e a 

realização de eventos relacionados com a actividade económica de interesse municipal;

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

26.  Assegurar,  em parceria  ou não  com outras  entidades públicas  ou privadas,  nos  termos da lei,  o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 

cultural,  paisagístico  e  urbanístico  do município,  incluindo a  construção de monumentos de interesse 

municipal; 

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

27.Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos casos estabelecidos por 

lei; 

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

28. Participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes, em parceria 

com as entidades competentes da administração central, e prestar apoio aos referidos estratos sociais, 

pelos meios adequados e nas condições constantes de regulamento municipal;

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.
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29. Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do estado, nos termos definidos 

por lei;

Aprovado por unanimidade.

30. Conceder as licenças previstas no n.º 2 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com 

a redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro; 

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina,  dizendo que o artigo 4.º do n.º 2 do Decreto-lei  n.º 

555/99,  tinha três alíneas,  cada uma com importâncias diferentes,  propondo que as mesmas fossem 

votadas em separado, uma vez que votadas em bloco tinham outro significado.

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

31.Ordenar,  procedendo  vistoria,  a  demolição  total  ou  parcial  ou a  beneficiação  de  construções  que 

ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas;

Aprovado por unanimidade.

32.  Emitir  e  revalidar  licenças,  efectuar  transferências  de  propriedade  e  respectivos  averbamentos  e 

proceder à fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos;

Aprovado por unanimidade.

33. Administrar o domínio público municipal, nos termos da lei;

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

34.  Decidir  sobre os pedidos de informação prévia,  ao abrigo do n.º 3 do art.º  5.º do Decreto-Lei  n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro;

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar. 

35. Decidir sobre a forma de prestação, o reforço, a redução de substituição de cauções destinada a 

garantir ou regular a execução de obras de urbanização;

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

36. Autorizar a realização de despesas com a locação e a aquisição de bens e serviços, até ao montante 

de € 748.196,84, conforme o disposto na alínea f) do artigo n.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro e n.º 2 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho;

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão, propondo que o valor fosse reduzido de € 748.196,84 

para € 500,000,00.

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi aceite a proposta apresentada.

Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

37. Exercer as demais competências legalmente conferidas à Câmara, tendo em vista o prosseguimento 

normal das atribuições do Município. 
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Aprovado por maioria. Votaram contra os eleitos pela Coragem de Mudar.

Considerando as alterações introduzidas na proposta, bem como a não aprovação dos pontos 15 e 24, foi 

a mesma renumerada e aprovada nos seguintes termos: 

1 – Executar e velar pelo cumprimento das Deliberações da Assembleia Municipal; 

2 – Proceder à marcação e justificação das faltas dos membros da Câmara; 

3 – Decidir sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos da lei;

4 – Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei;

5 – Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor até 500 vezes o nível 1 da tabela remuneratória 

única dos trabalhadores que exercem funções públicas;

6 – Alienar em hasta pública, independentemente de autorização do órgão deliberativo, bens imóveis de 

valor superior a 500 vezes o nível 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 

públicas, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respectiva deliberação seja 

aprovada por maioria de dois terços dos membros em efectividade de funções;

7 – Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às actividades complementares no âmbito 

de projectos educativos, nos termos da Lei;

8 – Organizar e gerir os transportes escolares;

9 – Resolver, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios que lhe sejam 

apresentados de todas as deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados;

10 - Aprovar os projectos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação relativamente a 

obras e aquisição de bens e serviços devendo o Presidente da Câmara, mensalmente, informar a Câmara 

das competências exercidas ao abrigo desta delegação;

11 – Dar cumprimento, no que diz respeito à Câmara, ao Estatuto do Direito de Oposição;

12 – Decidir sobre a administração de águas públicas sob a jurisdição da Câmara;

13 – Promover a publicação de documentos, anais ou boletins que interessem à história do Município;

14 – Decidir sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos;

15 – Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da legislação aplicável;

16 – Decidir sobre a deambulação e extinção de animais nocivos;

17 – Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas do Município;

18 – Executar as opções do plano e orçamentos aprovados, bem como aprovar as suas alterações;

19 – Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e 

obrigações  patrimoniais  e  respectiva  avaliação,  e  ainda  os  documentos  de  prestação  de  contas,  a 

submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo;

20 – Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de 

energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património municipal ou colocados, por 

lei, sob a administração municipal;
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21 – Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, nos casos, nos termos e para 

os efeitos estabelecidos por lei;

22  –  Colaborar  no  apoio  a  programas  e  projectos  de  interesse  municipal,  em  parceria  com  outras 

entidades da administração central;

23 – Designar os representantes do Município nos conselhos locais, nos termos da lei;

24 – Promover e apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de manifestações etnográficas e a 

realização de eventos relacionados com a actividade económica de interesse municipal;

25 – Assegurar, em parceria ou não com outras entidades públicas ou privadas, nos termos da lei,  o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 

cultural,  paisagístico  e  urbanístico  do município,  incluindo a  construção de monumentos de interesse 

municipal;

26 – Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos casos estabelecidos por 

lei;

27 – Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do estado, nos termos definidos 

por lei;

28 – Conceder as licenças previstas no n.º 2 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro 

com a redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro;

29 – Ordenar, procedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que 

ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas;

30 – Emitir  e revalidar licenças, efectuar transferências de propriedade e respectivos averbamentos e 

proceder à fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos;

31 – Administrar o domínio público municipal, nos termos da lei;

32 – Decidir sobre os pedidos de informação prévia, ao abrigo do n.º 3 do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro;

33 – Decidir sobre a forma de prestação, o reforço, a redução de substituição de cauções destinada a 

garantir ou regular a execução de obras de urbanização;

34 – Autorizar a realização de despesas com a locação e a aquisição de bens e serviços, até ao montante 

de € 500.000,00, conforme o disposto na alínea f) do artigo n.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro e n.º 2 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho;

35 – Exercer as demais competências legalmente conferidas à Câmara, tendo em vista o prosseguimento 

normal das atribuições do Município”. 

Aprovado por maioria. Votaram contra os pontos 3, 4, 5, 6, 10, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 

32, 33, 34 e 35 e abstiveram-se no ponto 13 da presente deliberação a Senhora Vereadora, Dr. Maria José 

Azevedo, e o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, eleitos pela Coragem de Mudar.

2.3 Delegação de competências no Senhor Presidente da Câmara, ao abrigo do n.º 1 do art.º 3.º do 

Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro
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Ao abrigo do estabelecido no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, e tendo 

em vista uma maior celeridade e eficácia da Administração Municipal, foi deliberado delegar competência 

no senhor Presidente para:

1 – Licenciar o exercício da actividade do Vendedor Ambulante de Lotarias

2 – Licenciar o exercício da actividade de arrumador de automóveis

3 – Licenciar o exercício da actividade de acampamentos ocasionais

4 – Licenciar o exercício da actividade de exploração de máquinas de diversão;

5  –  Licenciar  o  exercício  da  actividade  de  realização  de  espectáculos  de  natureza  desportiva  e  de 

divertimentos públicos;

6 – Licenciar o exercício da actividade de agências de venda de bilhetes para espectáculos públicos;

7 – Licenciar o exercício da actividade de fogueiras e queimadas;

8 – Licenciar o exercício da actividade de realização de leilões;

9  –  Revogar,  a  qualquer  momento  as licenças  concedidas com fundamento  na infracção das  regras 

estabelecidas para a respectiva actividade e na inaptidão do seu titular para o respectivo exercício.

A proposta foi aprovada por unanimidade. 

2.4 – 16.ª Alteração do Orçamento

16.ª Alteração das Grandes Opções do Plano.

“Presente à Câmara o processo em epígrafe, acompanhado da informação n.º 37/GGF/DF/2009, de 2 de 

Novembro, do seguinte teor:

“Os contratos de empréstimo no âmbito  do Programa de Regularização Extraordinária  de Dívidas do 

Estado (PREDE), foram devidamente visados pelo Tribunal de Contas em 17/10/2009. Deste modo, surge 

a necessidade de proceder à sua introdução no Orçamento, através de uma Alteração.

Deste  modo,  procede-se  ao  reforço  da  dotação  da  receita  respeitante  a  Passivos  Financeiros  / 

Empréstimos a médio e longo prazos / Sociedades financeiras, pelo montante de 9.017.576,00 €. Esta 

modificação  não  implica  aumento  global  da  receita  visto  que,  por  contrapartida,  foram  reduzidas  as 

dotações de outras rubricas cujos montantes serão apenas efectivados no próximo ano.

Sendo  ainda  necessário  proceder  ao  reforço  de  algumas  dotações,  quer  do  Plano  Plurianual  de 

Investimentos quer do Orçamento, procede-se ao ajustamento das dotações de algumas rubricas. 

Assim, são reforçadas as dotações das seguintes rubricas do PPI:

Remodelação e ligação de ramais de saneamento: 2.800,00 €;

Construção da Escola de Moirais - Campo: 9.000,00 €;

Contentores subterrâneos tipo molok: 1.430,00 €;

Beneficiação de passeios: 50.000,00 €;

Construção, conservação e reparação de arruamentos: 6.000,00 €;

Aquisição de terrenos: 230.000,00 €.
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As contrapartidas a estes reforços, do montante total de 299.230,00 € foram devidamente indicadas pelo 

Departamento de Obras Municipais e Transportes, no montante de 290.300,00 € e pelo Departamento de 

Finanças, no valor de 8.930,00 €.

No que respeita ao Orçamento, com o desenrolar da execução orçamental e com o aproximar do final do 

ano, torna-se necessário ajustar as dotações de forma a adequar o Orçamento à execução já decorrida, 

bem como à previsão dos montantes ainda a executar.

Deste  modo,  foram  reforçadas  as  dotações  de  rubricas  de  Pessoal  no  montante  de  394.620,00  €, 

Aquisição de Serviços no valor de 337.400,00 €, Transferências Correntes na quantia de 12.000,00 € e 

Outras Despesas Correntes no valor de 154.500,00 €. 

As contrapartidas aos referidos reforços provieram dos ajustamentos inerentes ao decorrer da execução 

orçamental, de outras rubricas cujas dotações se prevê não virem a ser totalmente utilizadas até ao final 

do ano.

Ainda  no  que  concerne  ao  Orçamento,  foi  efectuado  o  reforço  da  dotação  da  rubrica  Passivos 

Financeiros / Empréstimos de médio e longos prazos, no montante de 20.000,00 €, por contrapartida da 

redução da dotação de uma rubrica do PPI. ”

Em 03/11/2009, a Directora do Departamento de Finanças emitiu a seguinte informação: “Exmo. Senhor 

Presidente.  Solicita-se  autorização  para  elaboração  da  minuta  a  fim  de  ser  presente  à  reunião  de 

Câmara.”

O Exmo. Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se minuta para ser presente 

à reunião de Câmara”

Analisado devidamente o assunto e nos termos da alínea d) do n.º 2 do art.º 64º do Decreto – Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi deliberado 

por maioria aprovar a 16ª Alteração do Orçamento e a 16ª Alteração das Grandes Opções do Plano”.

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

José Luís Catarino e Senhora Vereadora,  Dr.ª  Luísa Oliveira,  e os Senhores  Vereadores eleitos pela 

Coragem de Mudar, Senhora Dr.ª Maria José Azevedo e Senhor Dr. Pedro Panzina.

 
2.5. Arraial e Procissão de Stª. Eufémia – Ratificação.

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

Informação n.º 255/STLV datada de 14 de Setembro de 2009, do seguinte teor: 

 “Em referência ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar

Veio  a  requerente  solicitar  autorização  para a  realização  do Arraial  e  Procissão  em honra  de Santa 

Eufêmia, nos dias 17, 18, 19 e 20 de Setembro de 2009. ----Para o efeito foram consultados a JF bem 

como a PSP e o DOMT. 

A PSP e a Junta de Freguesia informaram não haver inconveniente.
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O DOMT informa: “…tendo em consideração que já existe a experiência dos anos anteriores, propõe-se a 

emissão de parecer favorável.”

 Neste sentido, entendo, salvo melhor opinião que, não existe inconveniente na atribuição do respectivo 

Alvará de Licença

Deverá  ser  solicitado  ao  Gabinete  de  Imprensa  a  publicação  do  Aviso,  nos  termos  do  Decreto 

Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março.”

Assim,  face  aos  pareceres  emitidos  submete-se  à  aprovação  da  Exma.  Câmara  Municipal,  cuja 

competência decorre do nº 1, do artº 29º do Decreto-Lei nº 310/2002 de 18 de Dezembro.”Sobre o assunto 

recaiu a informação da Srª. Directora do Departamento de Finanças, em 11/09/2009, que se transcreve:

“Exmo Senhor Presidente:  Propõe-se a emissão do Alvará de Licença para a realização do arraial  e 

Procissão de Santa Eufêmia, dado os pareceres favoráveis. A competência é da Câmara, pelo que este 

acto fica sujeito a ratificação na próxima reunião.”

A presente informação obteve o seguinte despacho do Exmo. Senhor Presidente: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara”

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por maioria ratificar a autorização da Licença para o Arraial e 

Procissão de Santa Eufêmia, em Valongo”.

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

José Luís Catarino e Senhora Vereadora,  Dr.ª  Luísa Oliveira,  e os Senhores  Vereadores eleitos pela 

Coragem de Mudar, Senhora Dr.ª Maria José Azevedo e Senhor Dr. Pedro Panzina.

2.6. Procissão em Honra de N.ª Sr.ª Fátima – Raínha do Terceiro Milénio – Ratificação.

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

Informação n.º 264/STLV datada de 23 de Setembro de 2009, do seguinte teor: 

“Em referência ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar: 

O requerente veio solicitar licença para levar a efeito no próximo dia 1 de Outubro, com início às 21.00 

horas a Solene Procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima, “Rainha do Terceiro Milénio”,  que 

saindo da Capela de Nª Srª Luz, terminará na Igreja Matriz de Valongo, apresentando para o efeito o 

respectivo percurso que abrange vias municipais da Cidade de Valongo.

Foram solicitados os pareceres necessários à Junta de Freguesia de Valongo, PSP de Valongo e o DOMT. 

A Junta de Freguesia de Valongo não vê inconveniente.

A PSP de Valongo informa que não vê inconveniente “…desde que cumpridos todos os formalismos e 

condicionantes impostas pelo Dec-Regulamentar nº 2-A/2005, nomeadamente os artºs 10º e 12º”

O parecer  prestado pelo Departamento de Obras Municipais  e  Transportes informa que “…tendo em 

consideração que já existe a experiência dos anos anteriores, propõe-se a emissão de parecer favorável.”

Em  cumprimento  do  estipulado  no  Dec-Regulamentar  nº  2-A/2005,  será  enviado  ao  Gabinete  de 

Comunicação, o Aviso para publicação sobre o encerramento das vias durante a procissão.
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Nestes termos,  face aos pareceres emitidos,  de teor  favorável,  entendo,  salvo melhor  opinião,  que a 

pretensão reúne condições de viabilidade. 

Assim,  face  aos  pareceres  emitidos  submete-se  à  aprovação  da  Exma.  Câmara  Municipal,  cuja 

competência decorre do nº 1, do artº 29º do Decreto-Lei nº 310/2002 de 18 de Dezembro.”

Sobre  o  assunto  recaiu  a  informação  da  Srª.  Chefe  de  Divisão  do  Departamento  de  Finanças,  em 

25/09/2009, que se transcreve:

 “Exmo Senhor Presidente: Propõe-se a emissão do Alvará de Licença para a realização da Procissão, 

dado os pareceres favoráveis. A competência é da Câmara, pelo que este acto fica sujeito a ratificação na 

próxima reunião.”

A presente informação obteve o seguinte despacho do Exmo. Senhor Presidente: “Concordo. Para ser 

ratificado na próxima sessão de Câmara”

Depois  de  apreciado  o  assunto  foi  deliberado  por  maioria  ratificar  a  autorização  da  Licença  para  a 

Procissão em Honra de Nª Srª de Fátima, em Valongo”.

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

José Luís Catarino e Senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira.

2.7. Arraial de Aniversário da Associação Boinas Verdes – Ratificação.

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

Informação n.º 263/STLV datada de 22 de Setembro de 2009, do seguinte teor:

 “Em referência ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar: 

Veio a requerente veio solicitar autorização para a realização do Arraial de Aniversário, nos dias 9 e 10 de 

Outubro de 2009. 

Para o efeito foram consultados a Junta de Freguesia bem como a PSP e o DOMT. 

A PSP e a Junta de Freguesia de Valongo não vê inconveniente.

O DOMT informa: “…esta ocupação não carece de parecer ou de autorização por parte desta Divisão..” 

Entretanto  foi  apresentada  nesta  Secção  uma  comunicação  do  DCTPH,  na  qual  se  verifica  que  foi 

autorizada a ocupação daquele espaço, por parte daquele Departamento. 

Entretanto foi emitida Licença Especial de Ruído por parte do Departamento de Ambiente.

Neste sentido, entendo, salvo melhor opinião que, não existe inconveniente na atribuição do respectivo 

Alvará de Licença.

 Assim,  face  aos  pareceres  emitidos  submete-se  à  aprovação  da  Exma.  Câmara  Municipal,  cuja 

competência decorre do nº 1, do artº 29º do Decreto-Lei nº 310/2002 de 18 de Dezembro.”

Sobre o assunto recaiu a informação da Srª. Directora do Departamento de Finanças, em 28/09/2009, que 

se transcreve:

“Exmo Senhor Presidente: Propõe-se a emissão do Alvará de Licença para a realização do Arraial de 

Aniversário da Associação, dado os pareceres favoráveis. A competência é da Câmara, pelo que este acto 

fica sujeito a ratificação na próxima reunião.”
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A presente informação obteve o seguinte despacho do Exmo. Senhor Presidente: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara”

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por maioria ratificar a autorização da Licença para o Arraial 

de Aniversário da Associação Boinas Verdes, em Valongo”. 

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

José Luís Catarino e Senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira.

2.8. V Convívio de Cicloturismo – Ratificação.

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

Informação n.º 275/STLE datada de 30 de Setembro de 2009, do seguinte teor: 

“Em referência ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar:

Veio o requerente veio solicitar autorização para a realização de um Passeio cicloturista, no dia 3 de 

Outubro de 2009. 

Para o efeito foi entregue o parecer emitido pela EP – Estradas de Portugal o qual defere o pedido, desde 

que  sejam adoptadas  as  medidas  usuais  para a  garantia  da segurança  e  continuidade do tráfego  e 

observando os seguintes condidicionamentos:

Não  é  permitida  a  pintura  de  quaisquer  símbolos  ou  marcas  nas  estradas  nacionais,  se  houver 

necessidade de ocupação da faixa de rodagem, tal  deverá ocorrer apenas numa via, de forma a não 

afectarem o trânsito normal;

Não devem ser feitas inscrições nos painéis e sinais verticais;

Não deverá ser colocado qualquer tipo de publicidade ao longo das estradas nacionais;

Deverá haver conveniente policiamento, por parte das entidades competentes, nos locais de partida e de 

chegada, nas travessias de povoações, nas zonas das principais intersecções, bem como nas localidades 

de passagem;

A Entidade Organizadora será responsável será responsável por eventuais prejuízos causados à Estrada 

Nacional ou a terceiros, resultantes da realização do evento.

Alertando  para  o  facto  de  que,  de  futuro  ter  a  atenção  para  a  vantagem  de  estudarem  percursos 

alternativos, não devendo ser incluídas vias de Rede Nacional.

Após solicitação foram emitidos os vários pareceres pelas forças de segurança que informam não haver 

qualquer  inconveniente  na  pretensão,  desde  que  seja  definido  pela  Organização  as  condições  de 

Segurança do Passeio, minimizado o congestionamento do trânsito produzido, acautelado e requisitado o 

policiamento adequado, que a Organização publicite de forma que as populações tomem conhecimento.

Por parte do DOMT mereceu parecer favorável, uma vez que é uma iniciativa que já se realizou diversas 

vezes, e não havendo conhecimento de problemas.

Solicitado parecer à Câmara Municipal de Santo Tirso, a mesma informa não haver inconvenientes na 

passagem por vias de jurisdição daquela Autarquia.
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Deverá ainda ser publicado através de aviso na imprensa de acordo com o artº 12º do Dec-Regulamentar 

nº  2-A/2005  de  24  de  Março,  sendo  os  respectivos  encargos  da  responsabilidade  da  entidade 

organizadora.

Assim, face aos pareceres emitidos. Julgo, salvo melhor opinião, ser de atender a pretensão, desde que 

sejam  cumpridas  as  condições  impostas  pela  EP  –  Estradas  de  Portugal,  e  forças  de  segurança, 

submetendo-se à aprovação da Exma. Câmara Municipal, cuja competência decorre do nº 1, do artº 29º 

do Decreto-Lei nº 310/2002 de 18 de Dezembro.”

Sobre o assunto recaiu a informação da Srª. Directora do Departamento de Finanças, em 28/09/2009, que 

se transcreve:

 “Exmo Senhor Presidente: Propõe-se a emissão do Alvará de Licença para a realização do V Convívio de 

Ciclistas, com as condições impostas pela EP e de acordo com os pareceres das Forças de Segurança 

Pública. A competência é da Câmara, pelo que este acto fica sujeito a ratificação na próxima reunião.”

A presente informação obteve o seguinte despacho do Exmo. Senhor Presidente: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à próxima sessão de Câmara”

Depois de apreciado o assunto foi  deliberado por maioria ratificar a autorização da Licença para  o V 

Convívio de Cicloturismo – Magriços de Ermesinde”..

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

José Luís Catarino e Senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira.

2.9. Realização do Baile do Belchior pelo Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo – Ratificação.

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

Informação n.º 272/STLV datada de 02 de Outubro de 2009, do seguinte teor: 

 “Em referência ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar: 

Veio o Núcleo acima referido, solicitar autorização para a realização do Baile do Belchior, no próximo dia 4 

de Outubro de 2009, no local acima referido, freguesia e Concelho de Valongo. 

Foram solicitados os pareceres para o efeito.

O DOMT informou: “No que concerne a esta Divisão não se verifica impedimento à realização do evento 

na Praça Machado dos Santos, depreendendo-se que não há ocupação de via mas apenas da praça.”

 A PSP informou favoravelmente. Foi entretanto emitida a Licença de Ruído para aquele dia, no horário 

das 21.00h às 24.00horas.

Neste sentido, julgo, salvo melhor opinião, que poderá ser emitido o Alvará de Licença.

Assim,  face  aos  pareceres  emitidos  submete-se  à  aprovação  da  Exma.  Câmara  Municipal,  cuja 

competência decorre do nº 1, do artº 29º do Decreto-Lei nº 310/2002 de 18 de Dezembro.”

Sobre o assunto recaiu a informação da Srª. Directora do Departamento de Finanças, em 28/09/2009, que 

se transcreve:
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“Exmo Senhor Presidente: Propõe-se a emissão do Alvará de Licença para a realização do Baile, dado os 

pareceres favoráveis. A competência é da Câmara, pelo que este acto fica sujeito a ratificação na próxima 

reunião.”

A presente informação obteve o seguinte despacho do Exmo. Senhor Presidente: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara”

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por maioria ratificar a autorização da Licença para o Baile do 

Belchior, em Valongo.

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

José Luís Catarino e Senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira.

2.10. Aquisição de mobiliário e equipamento para as EB1/JI do Concelho de Valongo – Alteração ao 

contrato – Ratificação.

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

informação n.º 872/SA.DAI/2009 datada de 24 de Setembro, do seguinte teor:

“Por despacho de 07.07.2009, exarado na informação nº 622/SA.DAI/09 foi dado início a um concurso 

público para a aquisição do mobiliário necessário às escolas EB1/JI do Concelho.

O mencionado concurso apenas se iniciou na referida data em virtude de ter havido a necessidade, por 

parte do DEASJD, de fazer um levantamento exaustivo de todas as necessidades para o novo ano lectivo, 

uma vez que o fraccionamento da despesa é proibido por lei (nº 2 do art.º 16º do Dec. Lei 197/99, aplicado 

por força do estabelecido na alínea f) do nº 1 do art.º 14º do Dec. Lei 18/2008), ou seja, só após todas as 

necessidades conhecidas foi possível iniciar o concurso público.

Conscientes de que entre a abertura do procedimento e o início do novo ano lectivo mediavam apenas 

dois meses o Júri  fixou como um dos critérios de adjudicação o prazo de entrega, ao qual atribuiu a 

ponderação de 25%, apesar disso, analisadas as propostas e aplicados os critérios de adjudicação (preço 

75% e prazo de entrega 25%) a proposta classificada em primeiro lugar foi a do concorrente Garnel Pinho, 

que apresenta um prazo para a entrega do mobiliário de 60 dias (excepto Agosto).

A adjudicação à empresa indicada, no montante total de 150.971,50 € foi efectuada pelo Sr. Presidente da 

Câmara  ao abrigo  do estabelecido  no  nº  3  do art.º  68º  da Lei  169/99  de 18 de Setembro,  com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, decisão ratificada pela Ex.ma Câmara em 

reunião do dia 17 do corrente mês.

Entretanto  e  segundo  informação  do  DEASJD,  existem  alguns  estabelecimentos  de  ensino, 

designadamente Bela, Montes da Costa, Susão e Boavista, cuja abertura está pendente da existência de 

novo mobiliário e pretende-se que as aulas se iniciem num muito curto espaço de tempo.

Assim, na tentativa de solucionar esta situação, contactamos a empresa adjudicatária no sentido de nos 

informar da possibilidade de encurtar o prazo de entrega estabelecido na sua proposta, tendo a mesma 

informado  que  poderia  colocar  o  mobiliário  necessário  ao  bom  funcionamento  dos  referidos 

estabelecimentos de ensino de imediato, mas que teria de ser mobiliário de características diferentes do 
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solicitado no concurso e constante da sua proposta de preços e que, em virtude de ser de características 

superiores,  teria  um acréscimo de preço,  no montante  total  de 14.040,30  €,  para as quatro  escolas, 

conforme orçamento em anexo.

A alínea a) do nº 1 do art.º 311º do Código dos Contratos Públicos prevê a possibilidade, havendo acordo 

entre as partes, da modificação do contrato, impondo o art.º 313º, nos seus nºs 1 e 2 alguns limites que 

neste caso nos parecem ultrapassados uma vez que as prestações (aquisição de mobiliário) se mantêm, 

apenas se alteram as sua características no que concerne a quatro escolas e que, se tal alteração às 

características do mobiliário constassem do Caderno de Encargos todas as propostas seriam de valor 

superior uma vez que o mobiliário é também de qualidade superior. Deve também ser levado em linha de 

conta que, apesar da alteração ao valor final do mobiliário, o valor proposto pelo adjudicatário continua a 

ser o mais baixo, perfazendo o montante de  150.971,50 € +  14.040,30 € = 165.011,80 €, acrescido do 

respectivo IVA à taxa de 20%.

Pelo exposto coloca-se à consideração superior autorização para a modificação do contrato, devendo o 

seu valor ser alterado de 150.971,50 € para 165.011,80 €, de acordo com as alterações propostas no 

orçamento do concorrente anexo à presente informação.

Coloca-se também à consideração superior a aprovação da minuta com as alterações ao contrato.

A competência para decidir sobre este assunto é da Câmara Municipal, no entanto, atendendo à urgência 

da decisão uma vez que o ano lectivo já se iniciou, de acordo com o nº 3 do art.º 68º da Lei 169/99 de 18 

de  Setembro,  com  as  alterações  introduzidas  pela  Lei  5-A/2002,  de  11  de  Janeiro,  coloca-se  à 

consideração do Sr.  Presidente  da Câmara a tomada de decisão sobre o assunto,  decisão essa que 

deverá ser ratificada na próxima reunião camarária.”

Sobre o assunto recaiu a informação da Sra. Directora de Departamento de Finanças, em 2009.09.30 que 

se transcreve:

Concordo com a modificação da proposta de adjudicação, cujo valor inicial é acrescido de 14.040,30 €, 

totalizando 165.011,80 €, acrescido de IVA, contudo este acto é da competência da Ex.ma Câmara, pelo 

que fica sujeito a ratificação na próxima reunião.

O Exmo. Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se minuta para ser presente 

à reunião de Câmara”.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, dizendo que o adjudicatário tinha sido escolhido porque 

tinha apresentado melhor preço e prazo de entrega,  no entanto, tinha havido necessidade de obter o 

material mais cedo do que tinha sido pedido, traduzindo-se numa diferença de preço. 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, dizendo que a antecipação do prazo de 

entrega se tinha devido à necessidade de começar as aulas. 

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Pedro Panzina, dizendo que o adjudicatário não tinha os móveis para 

entrega num prazo mais curto, ao preço a que estava obrigado, e que um outro concorrente poderia ter 

vindo dizer que para os móveis em questão e pelo preço apresentado posteriormente, tinha um preço 

ainda melhor. Mais disse o senhor Vereador que os móveis já tinham sido adquiridos, chamando a atenção 
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para o facto de ter havido uma alteração substantiva do contrato, razão pela qual os Vereadores eleitos 

pela Coragem de Mudar abster-se-iam naquele processo.

Depois  de apreciado o  assunto,  foi  deliberado  por  maioria  concordar  com  a modificação  do contrato 

conforme o proposto, sendo o seu valor alterado de 150.971,50 € para 165.011,80 €, acrescido do IVA à 

taxa de 20%.

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

José Luís Catarino e Senhora Vereadora,  Dr.ª  Luísa Oliveira,  e os Senhores  Vereadores eleitos pela 

Coragem de Mudar, Senhora Dr.ª Maria José Azevedo e Senhor Dr. Pedro Panzina.

3.1 Abertura de vala na via pública – Pedido da EDP Gás Distribuição. Ligação ramal de gás – carta 

DTS  09826  –  2009-09-08.  Freguesia  de  Ermesinde.  Ratificação  do  despacho  exarado  em 

2009.10.21

“Presente  à Câmara Municipal  o processo concernente  ao assunto  versado em epígrafe,  o qual  foi 

objecto da informação n.º 1189/DVAT.SCVA/2009, de 24 de Setembro, cujo teor se transcreve:

“Deu  entrada  nesta  Câmara  Municipal  via  fax,  a  carta  acima  referida,  a  solicitar  autorização  para 

intervenção na via pública, para procederem à ligação de ramal de gás para a habitação sita na Rua dos 

Chãos, 588/592, em Ermesinde. 

Sobre o assunto informa-se que a intervenção será no passeio que está a micro-cubos.

Mais se informa que a extensão de rede a implantar é de 3,00metros com o diâmetro de 20mm.

Pelo exposto, sugere-se que seja dada a autorização solicitada de acordo com as seguintes disposições;

Validade da autorização

A autorização para o início dos trabalhos é válida por  um período de 30 dias,  a contar  da data da 

autorização obtida, findo o qual, deverá ser pedida nova autorização, de acordo com o estipulado no art.º 

63º do RMIVP - Regulamento Municipal de Intervenção na Via Pública, publicado na II Série do Diário da 

República, de 29 de Maio de 2000;

Obrigações

1.  Não danificar  outro equipamento municipal  (arruamentos,  passeios,  sarjetas,  colectores de águas 

pluviais, residuais, etc.)

2. Manter no local da obra, fotocópia da presente autorização, para efeitos de fiscalização municipal;

3. Informar esta Divisão aquando do início dos trabalhos,  devendo fazê-lo através do n/ fax nº (22) 

4226229, com a antecedência mínima de 5 dias úteis, mencionando o número deste ofício;

4. Cumprir rigorosamente o estipulado na Parte II do referido regulamento;

Reposição

1. Reposição imediata do pavimento;

A reposição deverá ser executada de acordo com o estipulado no art.º 79º dado se tratar de passeio a 

micro-cubos.
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A instalação das infra-estruturas em questão está sujeita ao  pagamento de taxas  pela ocupação do 

domínio  público,  pelo  que,  após  aprovação,  deverá  o  assunto  transitar  para  o  DF/DSF/STL  de 

Ermesinde.

Tem competência para decidir sobre o assunto a Exma. Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do n.º7, do artº 64º da Lei 169/99, 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro.”

Esta informação mereceu, em 2009.09.30,  o acordo do Senhor Director do Departamento de Obras 

Municipais e Transportes Engº. Valdemar Magalhães de Sousa. 

Em 2009.10.01, o Sr. Vereador, Eng.º Mário Armando Martins Duarte proferiu o seguinte despacho: 

“Concordo.

Ao Exmo Sr. Presidente para agendamento a reunião de Câmara”.

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo, exarou o seguinte 

despacho:

“Dada a urgência com que a requerente  pretende a ligação de gás,  vou autorizar  para submeter  à 

Câmara a sua ratificação logo que haja sessão de Câmara”. 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Pedro Panzina, dizendo que as licenças eram concedidas às entidades, 

que estavam condicionadas a um prazo para execução das obras. Recomendou o Senhor Vereador que 

em futuras deliberações fosse imposto prazo para início e conclusão das obras. 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, ratificar o despacho do Presidente da Câmara 

Municipal,  exarado  em 2009.10.21,  que  autorizou  a  abertura  de  vala  à  EDP Gás  Distribuição,  para 

efectivação da ligação de ramal de gás para a habitação sita na Rua dos Chãos, n.os 558/592 - Ermesinde, 

nas condições impostas na supracitada informação.

Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Senhor Dr. Afonso Lobão e Senhor 

Dr. José Luís Catarino e a Senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a constar foi encerrada a reunião quando eram dezasseis horas e trinta 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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