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REUNIÃO DE 2009.11.27

AGENDA DE TRABALHOS

1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

1.1 Intervenção dos Membros da Câmara.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Resumo Diário da Tesouraria; 

2.2 Aprovação da acta de 2009.11.04.

3. OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

3.1 - Empreitada de: Requalificação e Ampliação – Escola da Retorta – Campo”. Adjudicação; 

3.2 – Construções e Pavimentações – Ermesinde: Reabilitação do Viaduto da Rua da Igreja.

         Aprovação do programa de concurso,  caderno  de encargos  e  demais peças  constantes do 

procedimento e abertura de concurso público;

3.3 – Zona Industrial de Campo - Via Distribuidora. Cedência gratuita da parcela de terreno designada 

por “122” e aprovação das contrapartidas exigidas pelo respectivo proprietário;

3.4 –  “Diversas travessias de peões nas freguesias de Alfena e Ermesinde” – Aprovação;

3.5 – “Diversa sinalização nas freguesias de Alfena, Ermesinde e Valongo”. – Aprovação;

3.6 – Marcação de travessias de peões na Rotunda 1.º de Maio, em Valongo;

3.7  –  “Arruamento  de  ligação  da  Rua  Ribeiro  Cambado  à  Rua  da  Estrada  Velha”.  Constituição  de 

servidões administrativas para abastecimento de água, por utilidade pública nos termos do Art. 1º do 

Decreto-Lei  n.º  34021.  Pedido  de  declaração  de  utilidade  pública  com carácter  de  urgência  e 

tomada de posse administrativa. Parcelas RC1, RC2 E RC3.

Valongo, 24 de Novembro de 2009

O Presidente da Câmara,

_____________________________________
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

(Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo)

ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VALONGO REALIZADA NO DIA VINTE E 

SETE DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

NOVE

 

No dia vinte e sete 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

                                      Engº. João Ruas Moreira

Dr. José Pedro Paupério Martins Panzina

                                     

 

Foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara quando eram dez horas.

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi justificada a falta da Senhora Vereadora, Drª. Maria José Azevedo.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
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INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, cumprimentando os presentes.

Apresentou  o  Senhor  Vereador  uma  proposta  de  aditamento  à  proposta  apresentada  na  reunião  de 

Câmara de 17 de Novembro, relativa à criação de um Fundo Municipal de Emergência Social, do seguinte 

teor:

 “Tendo  sido  presente  à  reunião  da  Câmara  Municipal  de  17.11.09,  a  proposta  de  "Lançamento  da 

Derrama de 1,5% sobre o Lucro Tributável a Cobrar no ano de 2010", os Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista propuseram, então, que parte da receita a arrecadar se destinava a viabilizar a criação de um 

Fundo Municipal de Emergência Social, para acudir a situações graves de carência económico-social.

Por se ter suscitado dúvidas quanto ao valor a destinar ao Fundo, esclarece-se que está em causa a 

afectação de 1/3 da receita, razão que nos leva a apresentar o aditamento à proposta aprovada.

Refira-se que no ano de 2008 a receita arrecadada foi no valor de 885.422,00 €.

O Regulamento para a gestão e utilização do Fundo, a aprovar pelos órgãos municipais, deverá prever 

outras formas de financiamento e, na sua elaboração, ser ouvida a Rede Social Concelhia.

Até à aprovação do Regulamento, as verbas do Fundo ora criado, deverão ser afectas à Área de Acção 

Social para apoiar situações de emergência social. 

Pelo  Senhor  Vereador  foi  também apresentada  a  seguinte  declaração:  “Permitam-me  que  saúde  os 

munícipes  do  meu  Concelho.  Saúdo,  também,  os  funcionários  da  Câmara  Municipal,  expressando o 

desejo de que a  relação entre  este  novo executivo  e os trabalhadores da autarquia  se processe em 

harmonia, pois todos trabalhamos para o bem comum, neste caso para a população de Valongo.

Este  é  o  novo  executivo  resultante  das  últimas  eleições  autárquicas  que  deu  a  vitória  à  coligação 

PSD/CDS embora com maioria relativa. Tal significou que a população entendeu que a condução dos 

destinos da autarquia se deve fazer com a colaboração de todas as forças representadas no executivo.

Assim cabe ao Senhor Presidente da Câmara promover o diálogo por forma a que as deliberações saídas 

da  reunião  camarária  sejam o resultado  da informação permanente  e  do  acolhimento  das  propostas 

daqueles que não detêm responsabilidades na gestão do dia a dia na Câmara Municipal, isto é, não têm 

pelouros distribuídos.

Os eleitos do Partido Socialista colocam os interesses do concelho acima de qualquer outro interesse. 

Tudo isto para dizer que votaremos, sem complexos, qualquer proposta, que respeitando a legalidade, 

seja orientada no sentido do desenvolvimento económico e social  do concelho e recusaremos o seu 

contrário.

Apesar disto os eleitos do Partido Socialista bater-se-ão para que as propostas apresentadas ao eleitorado 

estejam sempre presentes e, ao longo deste mandato, tomaremos a iniciativa de que sejam discutidas no 

âmbito deste órgão autárquico.
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Tudo faremos para dignificar o poder local  democrático,  para credibilizar a classe política que exerce 

funções autárquicas, mas também exigimos transparência nas decisões, rigor na gestão dos dinheiros 

públicos e proximidade das decisões à população que nos elegeu.

Nesta linha apresentamos já propostas que visaram:

- Extinção das taxas das rampas fixas;

- Redução da taxa do IMI;

- E criação do fundo municipal de emergência para acudir a situações de grave carência social;

Tudo  isto  visando  aliviar  as  famílias  e  as  empresas  e  ao  mesmo  tempo  apoiar  os  cidadãos  que, 

ocasionalmente, o necessitem.

Feita esta introdução gostaria de deixar, aqui, cinco questões para as quais peço a atenção do Senhor 

Presidente e dos Senhores Vereadores:

1- Loja do Cidadão

Sabemos que a Agência para a Modernização Administrativa consultou os Municípios do País inquirindo 

do interesse na instalação da Loja do Cidadão. No nosso concelho, tal serviço poderá e deverá abranger, 

para além da sede do Município, também a cidade de Ermesinde. Gostaria de saber se a Câmara deu 

resposta  à consulta e  quais  os seus termos.  Há interesse ou não no desenvolvimento deste  tipo de 

estrutura facilitadora da vida do cidadão?

2- Acessibilidades a Ermesinde

Todos sabemos as dificuldades que enfrentam os cidadãos, que utilizam a A4, no acesso a Ermesinde. No 

regresso a casa diariamente há filas intermináveis que prejudicam os utentes, põem mesmo em perigo 

alguns deles e criam uma imagem negativa  do nosso concelho.  Em campanha eleitoral  chegamos a 

apresentar uma solução técnica para resolver a situação.  Gostaria que a Câmara indagasse, junto da 

Brisa, qual o seu propósito para melhorar esta situação.

3- Plano e Orçamento da Câmara Municipal para 2010

Dada a composição deste executivo os eleitos do PS entendem que as propostas do Plano e Orçamento 

para 2010 deveriam ser objecto de uma profunda reflexão para que não fossemos confrontados apenas 

com um período de 48 horas para analisar  criticamente  documentos  tão importantes  para a  vida da 

autarquia. Assim, sugerimos que seja elaborado um calendário para a preparação de tais documentos, 

que  integre  um  conjunto  de  audições,  nomeadamente  os  partidos  políticos  com  representação  na 

Assembleia Municipal, as Juntas de Freguesia, a Rede Social, o movimento associativo do concelho e 

representantes do tecido empresarial e da comunidade escolar. Desde já solicitamos ao executivo que nos 

faça chegar informação sobre a situação financeira da Câmara bem como das candidaturas apresentadas 

pela autarquia aos Fundos do QREN. Aproveito ainda a oportunidade para solicitar o Organigrama dos 

serviços camarários com indicação dos respectivos titulares.

4- Educação/Parque Escolar

Há tempos a comunicação social deu conta de que o Tribunal de Contas havia detectado anomalias em 

processos de empreitadas respeitantes à remodelação do Parque Escolar do Concelho. Gostaríamos de 
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saber  se  as  observações  colocadas  pelo  Tribunal  de  Contas  estão  ultrapassadas  e  quais  as  suas 

consequências. Entretanto e a propósito das escolas do Ensino Básico do concelho sabemos que várias 

associações de pais têm protestado pelo facto de serem obrigados a contribuir  para o funcionamento 

regular  dos  equipamentos.  Aquisição de material  didáctico,  material  de desgaste,  telefones,  etc.,  são 

alguns dos exemplos onde o contributo dos pais é reclamado, o que nos parece injusto pois representa, 

em muitos casos, novos encargos para as famílias. Assim, chamamos a atenção da Câmara Municipal 

para a necessidade de o Orçamento para 2010 ver reforçada a verba destinada à comparticipação da 

autarquia. Ainda sobre este assunto refiro que a situação nos Jardins-de-Infância é idêntica sendo que aos 

pais é reclamado uma comparticipação.

Sabemos que é a Administração Central responsável por estes equipamentos mas, também aqui, deveria 

ser ponderado um apoio da Câmara Municipal.

5- Bugiadas

O Decreto-Lei 139/2009, de 15 de Junho, estabeleceu o regime jurídico de salvaguarda do património 

cultural imaterial, enquadrando, também, “a participação das autarquias locais, cujo papel reveste especial 

importância,  na promoção e apoio  para o  conhecimento,  defesa e  valorização das manifestações  do 

património cultural imaterial mais representativas das respectivas comunidades …”.

A Bugiada, em Sobrado, é uma realização cultural no nosso concelho que importa apoiar e valorizar.

Os eleitos do PS na Câmara Municipal, dando sequência àquilo que foram as suas propostas eleitorais, 

vêm propor  que  a  Câmara  Municipal  desencadeie  os  mecanismos  previstos  no  referido  Decreto-Lei, 

visando a inventariação do património cultural imaterial associado à Bugiada, em diálogo com a Casa do 

Bugio, a Junta de Freguesia de Sobrado e outras entidades interessadas.

Por último permita-me a Câmara Municipal que anuncie, aqui e agora, a disponibilidade para os eleitos do 

PS receberem os munícipes,  no dia  anterior  às reuniões da Câmara Municipal.  Logo que a  Câmara 

Municipal disponibilize instalações para o efeito, faremos anunciar a hora e o local para acolhimento dos 

munícipes.”

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José  Pedro Panzina, cumprimentando todos os presentes.

Apresentou o Senhor Vereador um requerimento,  do seguinte  teor:  “Os Vereadores abaixo assinados 

requerem  a  V.  Exª  se  digne  prestar,  no  que  respeita  ao  “estacionamento  de  duração  limitada”,  a 

informação escrita que responda às seguintes questões:

1 – Qual o montante de custos, totais e por natureza, já suportados pela Câmara com a fiscalização do 

“estacionamento de duração limitada”, durante o corrente ano, quer em Ermesinde, quer em Valongo?

2 – Qual o montante de custos, totais e por natureza, a suportar pela Câmara até ao final do corrente ano 

com a fiscalização do “estacionamento de duração limitada”, quer em Ermesinde, quer em Valongo?

3 – Qual o montante de proveitos obtidos pela Câmara com o “estacionamento de duração limitada”, 

durante o corrente ano, quer em Ermesinde, quer em Valongo?

Reunião de 04.11.2009
6



CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

4  –  Qual  o  montante  de  proveitos  esperados  obter  pela  Câmara  durante  o  corrente  ano  com  o 

“estacionamento de duração limitada”, quer em Ermesinde, quer em Valongo?

5 – Para além dos custos com a fiscalização,  que outros custos suportou ou ainda prevê suportar a 

Câmara durante o corrente ano com o “ estacionamento de duração limitada?

6 – Qual o número mensal de autos de contra-ordenação relacionados com o “estacionamento de duração 

limitada”, e respectivo montante, que foram emitidos pela Câmara durante o corrente ano?”

Mudando de assunto, disse o Senhor Vereador que após a última reunião de Câmara, os eleitos pela 

Coragem de Mudar tinham sido confrontados com a circunstância de um jornal diário de grande expansão 

ter informado que, na reunião desse dia, o Partido Socialista iria apresentar um conjunto de propostas, 

querendo crer,  disse,  que tais propostas tinham sido apresentadas anteriormente e que,  por erro dos 

serviços da Câmara, não tinham chegado aos Vereadores da Coragem de Mudar,  para que tivessem 

conhecimento do seu teor. Perguntou o Senhor Vereador se se tinha tratado de uma falha dos serviços e, 

se tal se tivesse verificado, solicitava que tal não voltasse a repetir-se, mas se não tivesse havido falha 

dos serviços  e  as  propostas  tinham  sido  apresentadas  à  Comunicação  Social  antes  de  serem 

apresentadas aos verdadeiros destinatários das propostas, à Câmara no seu conjunto, deixava lavrado um 

protesto por aquela prática de apresentação de propostas, esperando que não fosse o início de uma nova 

forma de apresentar propostas. 

Disse o Senhor Vereador que esperava que assim não tivesse acontecido, preferindo que tivesse havido 

um erro dos serviços, recomendando que o lapso não se repetisse.

Mudando de assunto, disse ter tido a informação que havia três tipos de problemas relativamente às obras 

das escolas lançadas em 2009, designadamente, a qualidade da construção, a qualidade do projecto e o 

prazo de execução das obras.

Disse o Senhor Vereador ter visitado uma escola em Ermesinde, onde eram visíveis as marcas da chuva, 

além de que havia uma desconsideração do público – alvo das escolas, crianças e jovens, uma vez que os 

equipamentos  sanitários  não  estavam colocados  à  altura  adequada aos  mesmos,  nomeadamente  os 

lavatórios que ficavam à altura do pescoço. Mais disse o Senhor Vereador que a altura a que tinham sido 

colocadas as prateleiras dos equipamentos informáticos obrigava a que as crianças tivessem de estar em 

bico de pés para poderem ver o teclado. 

Relativamente ao prazo de execução das obras e de entrada em funcionamento das novas escolas, disse 

o Senhor Vereador ter na sua posse um ofício do Director do Agrupamento Escolar Vertical Vallis Longus, 

datado de Outubro de 2009, que transcrevia e fotocopiava um ofício remetido pela Câmara que referia que 

as obras não tinham ficado prontas em Setembro, não sabendo quando o ficariam.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo,  perguntando quais as escolas a que o 

Senhor Vereador se referia.
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Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, dizendo tratar-se das escolas do Susão e Boavista, 

onde decorreriam obras de ampliação, solicitando informação sobre a situação.

Mudando  de  assunto,  disse  o  Senhor  Vereador  que  tinham  saído  despachos  de  delegação  de 

competências do Gabinete da Presidência e dos Senhores Vereadores, verificando que enfermavam de 

três vícios, havendo despachos em que não era mencionada a lei habilitante do despacho, o que não 

estava correcto, pois só poderá haver delegação de competências se houver uma lei habilitante. Disse o 

Senhor Vereador que num outro despacho não tinha sido referida a lei habilitante, “desconfiando” que não 

havia lei habilitante para tal delegação de competências.

Mais  disse o  Senhor Vereador que tinham sido feitas delegações de competências ao abrigo de leis 

habilitantes,  mas  em pessoas  a  quem  a  lei  não  permite  tal  delegação,  uma  vez  que  está  definido 

legalmente quais as pessoas a quem tais competências podem ser delegadas. 

Acrescentou que havia competências que tinham sido delegadas e, mesmo havendo lei habilitante, tais 

competências  não  podem  ser  delegadas,  propondo  o  Senhor  Vereador  que  os  despachos  fossem 

cuidadosamente analisados, uma vez que poderia haver situações danosas para os Munícipes, na medida 

em que,  em função desses  despachos,  se  constituíssem em direitos  que  efectivamente  não  tinham, 

podendo também ser danoso para Câmara, que podia estar a assumir responsabilidades, através de um 

despacho administrativo, para o qual o emitente do despacho não tinha a devida competência. Solicitou o 

Senhor Vereador que o Senhor Presidente da Câmara ordenasse que os serviços jurídicos fizessem uma 

leitura atenta de todos os despachos, no sentido de verificar a sua conformidade legal, acrescentando que 

tinha saído um despacho do Gabinete de um Vereador, que acometia a um Director de Departamento 

competências em matéria disciplinar, o que não era permitido por lei, tendo, porém, tal despacho sido 

revogado posteriormente.

Interveio o Senhor Vereador, Eng.º João Ruas, cumprimentando o Senhor Presidente da Câmara e todos 

os munícipes presentes na sala e, na pessoa deles, os Munícipes de Valongo. Felicitou o Senhor Vereador 

o Senhor Presidente da Câmara e todos os Vereadores pela forma como tinham sido eleitos, desejando os 

maiores sucessos.

Disse o Senhor Vereador que se viviam tempos difíceis e conturbados e que era necessário o empenho e 

dedicação de todos os autarcas de Valongo para conseguirem resolver os problemas, acreditando que 

somente com o empenho de todos os autarcas se conseguiria atingir o grau de desenvolvimento e bem 

estar que os munícipes mereciam, acrescentando que estava totalmente disponível para contribuir para 

esse trabalho e que o faria com todo o empenho, dedicação e responsabilidade, na senda daquilo que era 

a  atitude  pública  do  movimento  cívico  “Coragem de  Mudar”,  que  pretendia  contribuir  de  uma  forma 

decisiva para a resolução dos problemas de todos os munícipes,  uma vez que a democracia não se 

esgotava na actividade dos Partidos Políticos.

Mudando de assunto, alertou o Senhor Vereador para a situação que se passava na Estrada Nacional 15, 

nomeadamente no centro de Valongo,  dizendo que não conhecia os termos em que a Câmara tinha 
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intervindo junto dos responsáveis pelos trabalhos, e que não era  admissível que num concelho com novas 

exigências para os munícipes, não tivessem sido respeitadas as mínimas regras de respeito para com os 

utentes  das  vias,  de  que  as  principais  vitimas  eram  os  munícipes  de  Valongo,  tendo  também  sido 

desrespeitadas todas as elementares regras, desde o planeamento, à filosofia de intervenção e reposição 

do pavimento.

Solicitou o Senhor Vereador informações sobre a forma como tinham sido desenvolvidos os trabalhos, 

dizendo que, em parte alguma se fazia a remoção e fresagem do pavimento numa extensão de quase dois 

mil metros, muito menos numa zona urbana como a de Valongo. Acrescentou que estava preocupado com 

a situação, pedindo que a Câmara o informasse sobre o assunto, uma vez que o que se tinha passado 

tinha sido um total desrespeito para com os munícipes de Valongo. 

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Arnaldo Soares, cumprimentando todos os presentes, em especial os 

munícipes presentes na sala e, na pessoa deles, todos os munícipes de Valongo. 

Relativamente à rectificação à proposta apresentada pelo Partido Socialista sobre a taxa da derrama, em 

que numa primeira fase tinha sido proposta a afectação de 0,5% da derrama, quando se pretendia afectar 

1/3 a um Fundo de Emergência Social, disse o Senhor Vereador que compreendia a preocupação social 

demonstrada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, julgando que a Senhora Vereadora, Dr.ª 

Trindade Vale, como responsável pela acção social, compreenderia melhor a situação, acrescentando que 

a proposta seria acolhida no orçamento e seriam previstas rubricas para o efeito.

Mudando de assunto, disse o Senhor Vereador, relativamente à situação da Estrada Nacional 15, que 

comungava inteiramente do que tinha sido dito pelo Senhor Vereador, Engº. João Ruas, informando que 

os serviços técnicos da Câmara e ele próprio tinham efectuado uma forte intervenção junto das Estradas 

de Portugal, de modo a que o impacto dos trabalhos fosse minimizado, uma vez que a obra não era da 

responsabilidade da Câmara Municipal.

Disse o Senhor Vereador que tinha a noção de que aquelas obras tinham causado muito incómodo às 

populações, que poderia ter sido evitado se a obra não tivesse sido feita naquela época do ano e se as 

intervenções tivessem sido feitas de outra forma.

Sublinhou  que  a  Câmara  estava  preocupada  com a  situação  e  que  continuaria  a  intervir  junto  das 

entidades responsáveis pelas obras.

Interveio o Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, cumprimentando os Munícipes presentes na 

sala e todos os Membros da Câmara.

Disse que à semelhança da postura que tinha vindo a ser assumida pelo Senhor Presidente da Câmara, 

os  eleitos  pelo  Partido  Social  Democrata  teriam  uma  postura  de  envolvimento  alargado,  não  só 

relativamente ao orçamento, mas a todos os documentos com importância estratégica para o concelho de 

Valongo.
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Disse o Senhor Vice Presidente que ficaria lavrado em acta o compromisso de envolvimento das diversas 

Forças  Políticas  representadas  na  Assembleia  Municipal,  independentemente  de  estarem  ou  não 

representadas  no  Executivo,  antes  da  apresentação  e  votação  de  tais  documentos  na  Câmara, 

nomeadamente com o Partido Popular, que embora integrado numa coligação, não estava representado 

no  Executivo,  e  com a  CDU e  com o  Bloco  de  Esquerda,  que  estavam representados  somente  na 

Assembleia Municipal. Referiu o Senhor Vice-Presidente que todas as forças políticas seriam envolvidas 

antes dos documentos serem presentes ao Executivo, potenciando uma maior eficácia dos mesmos.

Quanto à proposta apresentada pelo Partido Socialista relativamente às Bugiadas, disse o Senhor Vice-

Presidente que a mesma seria acolhida, embora já constasse do programa eleitoral  do Partido Social 

Democrata, acrescentando que o executivo tinha tomado posse havia muito pouco tempo, não sendo, no 

imediato, a questão das Bugiadas uma prioridade absoluta.

Mudando de assunto, referiu o Senhor Vice-Presidente que estava a decorrer a Mostra Internacional de 

Teatro,  evento  com  muito  destaque  ao  nível  metropolitano,  convidando  os  presentes  a  assistir  ao 

espectáculo de encerramento que se realizaria no dia seguinte no Fórum Cultural de Ermesinde. 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, dizendo que seria enviado um exemplar do 

organigrama aos Senhores Vereadores do Partido Socialista.

Disse o Senhor Presidente da Câmara que a questão de instalação da Loja do Cidadão estava ainda em 

estudo e, que se fosse entendido, o assunto seria resolvido em conjunto.

Relativamente às obras nas escolas, disse que o Tribunal de Contas não tinha aprovado uma única obra, 

tendo inclusive chumbado a obra da escola dos Montes da Costa, em virtude da Câmara ter optado pela 

modalidade  de  concepção/construção,  quando,  pouco  tempo antes,  tinha  aprovado  uma obra  com a 

mesma modalidade. Referiu o Senhor Presidente da Câmara que a obra de escola dos Montes da Costa 

estava concluída e a escola estava a funcionar.

Mais disse que os encargos relativos ao ensino pré-escolar não eram responsabilidade da Câmara e que 

se fossem assumidos por esta, desresponsabilizariam o Governo.

Mudando de assunto  e,  em resposta  às questões  levantadas  pelo  Senhor  Vereador,  Dr.  José Pedro 

Panzina, disse o Senhor Presidente que enviaria os elementos solicitados relativos ao estacionamento de 

duração limitada.  Quanto à notícia publicada no jornal  sobre as propostas apresentadas  pelo Partido 

Socialista, disse que tinha tomado conhecimento das mesmas pelo Jornal. Relativamente às obras das 

escolas, disse que os projectos tinham sido elaborados por arquitectos da Câmara, que ele reputava de 

muito bons, os quais tinham recebido vários elogios pelos projectos elaborados,  nomeadamente pela 

Biblioteca de Valongo, acrescentado que as crianças tinham estruturas diferentes, havendo necessidade 

dos equipamentos terem alturas diferentes. 

Quanto  aos  despachos de delegações de competências,  disse  o  Senhor  Presidente  da Câmara  que 

mandaria rever todas as delegações de competências, agradecendo o alerta feito pelo Senhor Vereador, 

Dr. José Pedro Panzina.
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Mudando de assunto, disse que as obras na EN 15 eram da responsabilidade das Estrada de Portugal que 

não necessitava de autorização, nem aceitava qualquer interferência da Câmara Municipal.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, dizendo, relativamente à Loja do Cidadão, que a Câmara 

terá de apresentar  uma candidatura  e  que havia  uma calendarização,  estabelecida de acordo com o 

interesse manifestado pelos vários municípios que responderam, positivamente, quando consultados. Não 

sendo possível, instalar, em simultâneo, novas Lojas do Cidadão em todos os concelhos do país, e que a 

Câmara Municipal deveria tomar a iniciativa de procurar desde já um espaço para a instalação dessa Loja 

do Cidadão, mostrando, assim, interesse na sua fixação no concelho. 

Mudando  de  assunto,  disse  o  Senhor  Vereador  que  sabia  que  os  jardins-de-infância  eram  da 

responsabilidade da Administração Central o apoio aos alunos destes equipamentos, no entanto, apelava 

para que a Câmara fizesse um esforço ajudando as famílias mais carenciadas na aquisição, de material 

escolar, uma vez que há situações dramáticas de famílias que não têm hipótese de pagar qualquer verba.

Quanto à notícia publicada no Jornal, disse o Senhor Vereador que os eleitos pelo Partido Socialista se 

tinham  limitado  a  dar  conta  à  população  dos  seus  projectos  e  das  suas  propostas  não  vendo 

inconveniente naquela atitude, uma vez que tinha sido tudo tão transparente e não pondo em causa a 

imagem da Câmara Municipal, acrescentando que jamais poderia ser retirada a possibilidade dos eleitos 

pelo Partido Socialista poderem dar conta das suas iniciativas de âmbito autárquico aos munícipes. 

Sublinhou o Senhor Vereador que o Partido Socialista tinha agido com total transparência e porque a 

divulgação do trabalho autárquico não constitui ofensa a Câmara continuará, por isso mesmo, a dar conta 

do seu trabalho à população, acrescentando que não aceitava que fosse introduzida a “lei de rolha” à 

divulgação das propostas do Partido Socialista. Mais disse que os eleitos do Partido Socialista tinham 

apresentado, então, uma proposta que visava baixar a taxa do IMI para 0,30% em detrimento de outras, 

tal como constava do programa eleitoral, e uma proposta de extinção da taxa de rampas fixas que, aliás, 

também  constava  do  programa  eleitoral  de  outras  candidaturas.  Estranhamente  tal  proposta  fora 

inviabilizada  impedindo  a  sua  extinção  que  sabemos  ser  injusta  e  representar  dupla  tributação  dos 

cidadãos que já pagam o IMI.

Disse que os eleitos pelo  Partido Socialista  tinham também apresentado uma proposta que visava a 

afectação de uma verba da derrama a um Fundo Municipal de Emergência Social, o qual teria regras de 

funcionamento, a criar pela Câmara Municipal,  e que constava do documento a aprovar pelos órgãos 

autárquicos. Enfim, tudo o que a comunicação social referiu veio a ser apresentado pelos Vereadores do 

Partido Socialista.

Interveio  a  Senhora  Vereadora,  Dr.ª  Trindade  Vale,  cumprimentando  todos  os  presentes.  Desejou  a 

Senhora  Vereadora  que  o  trabalho  desenvolvido  pelos  Membros  da  Câmara  fosse  frutífero  para  os 

cidadãos de Valongo e manifestou a sua disponibilidade para contribuir para essa finalidade.
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Relativamente à acção social escolar e às verbas a atribuir às escolas, disse ter recebido um legado muito 

bem organizado, deixado pelo Senhor Presidente da Câmara, anterior responsável por aquela área.

Disse que o Senhor Presidente da Câmara tinha dado autorização para a transferência de verbas para a 

comparticipação de material  de desgaste  para  todas as escolas do 1.º  Ciclo,  estando a verba a  ser 

cabimentada para, posteriormente, ser remetida aos respectivos Agrupamentos de Escolas. 

Mais  disse  a  Senhora  Vereadora  que  o  executivo  estava  atento  aos  sinais  dos  tempos,  estando 

preocupada com a população e com aqueles que estavam mais fragilizados e vulneráveis e que, para os 

ajudar, tinha sido criado pelo Senhor Presidente da Câmara o Plano de Emergência de Apoio Alimentar 

que dava em média 153 refeições por dia, a par das refeições nas escolas, onde havia uma cobertura de 

100%. 

Disse a Senhora Vereadora que os eleitos pelo Partido Social  Democrata estavam preocupados com 

aqueles que menos tinham e que era para esses que tinham que trabalhar, não deixando que afundassem 

ainda mais, pois tinham direito a ter um projecto de vida. Acrescentou que estavam a ser pensadas outras 

medidas  de  carácter  social,  das  quais  daria  futuramente  conta  aos  Senhores  Vereadores  para,  em 

conjunto, tomarem uma decisão.

Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  José  Pedro Panzina,  agradecendo  as  informações  prestadas  pelo 

Senhor Presidente da Câmara.

Disse o Senhor Vereador que o Partido Socialista tinha preferido apresentar primeiro as propostas aos 

jornais, antes de as apresentar no local próprio, na Câmara Municipal, e antes de as apresentar aos seus 

pares no “Governo” Municipal, pois a Câmara era o órgão de Governo do Município, lamentando a prática 

política do Partido Socialista.

Disse o Senhor Vereador que era um grande amante das liberdades e, por aquela razão, não tinha filiação 

partidária,  acrescentando  que  os  Senhores  Vereadores  do  Partido  Socialista  poderiam  fazer  o  que 

entendessem, no entanto, lamentava a prática e novo estilo utilizados, acrescentando que tinha o direito 

de  lamentar,  e  que  esse  lamento  era  também o  exercício  da sua  liberdade.  Dirigindo-se  ao  Senhor 

Vereador, Dr. Afonso Lobão, disse o Senhor Vereador que fazia sentido que, após a apresentação das 

propostas na Câmara, fosse divulgado à Comunicação Social que as mesmas tinham sido apresentadas, 

mas,  o  que  não  fazia  sentido,  era  que  fosse  divulgado  previamente  à  Comunicação  Social  que  as 

propostas seriam apresentadas à Câmara Municipal.  Referiu o Senhor Vereador que poderia ser dado 

conta à comunicação social de acção política, e que todas as forças políticas o faziam, inclusivamente a 

Coragem de Mudar (que depois da reunião de Câmara, tinha dado nota da sua acção e continuaria a fazê-

lo), mas o que não fazia sentido, disse exemplificando, era que um Ministro, antes da reunião do Conselho 

de  Ministros,  anunciasse  à  Comunicação  Social  que  iria  apresentar  uma  proposta  ao  Conselho  de 

Ministros a que pertencia antes de a dar a conhecer ao próprio Conselho. Acrescentou o Senhor Vereador 

que  estavam num Governo  Municipal  e  que  não  fazia  sentido  que  uma  proposta  fosse  apresentada 

publicamente, antes de ser apresentada aos seus pares. 

Reunião de 04.11.2009
12



CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

Mais disse o Senhor Vereador que o  Dr. Afonso Lobão, continuaria a fazer o que queria fazer, mas que 

tinha ficado clara a razão de insistência dos eleitos do Partido Socialista em apresentar uma proposta de 

abolição das taxas, quando, antes da apresentação da proposta de abolição das taxas das rampas, tinham 

proposto  que  essa  matéria  não  fosse  discutida  na  reunião  de  Câmara.  Disse,  ainda,  que  o  Senhor 

Vereador, Dr. Afonso Lobão, na reunião de Câmara que não tinha sido pública, tinha dito que os eleitos 

pelo Partido Socialista não queriam votar a tabela das taxas e os regulamentos, porque o prazo seria 

adiado, tendo os eleitos pela Coragem de Mudar insistido que seria um risco não votar os documentos, 

tendo sido acordado naquela reunião e assumido um compromisso muito sério pelo Senhor Presidente da 

Câmara, de que a Câmara procederia a uma revisão do regulamento e das taxas para que, para no prazo 

máximo de seis meses, houvesse um novo regulamento e uma nova tabela de taxas, nas quais, segundo 

o compromisso assumido pela Coragem de Mudar, a taxa das rampas desapareceria.

Disse, ainda, o Senhor Vereador que o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão na sua intervenção, deveria ter 

tido a seriedade de dizer que os eleitos pela Coragem de Mudar tinham votado contra a proposta, mas 

com a  declaração  de voto  de que  não  estavam contra  a  abolição  da taxa  de  rampa,  mas contra  a 

oportunidade  da  proposta,  acrescentando  que  o  que  se  exigia  entre  os  Membros  da  Câmara, 

designadamente nas reuniões públicas, era seriedade política, com a qual o Senhor Vereador, Dr. Afonso 

Lobão, poderia sempre contar da parte dos eleitos pela Coragem de Mudar e não com chicana política.

Declarou o Senhor Vereador que os eleitos pela Coragem de Mudar tinham assumido um compromisso de 

abolir a taxa de rampa, tendo-o feito em compromisso sério, notarialmente celebrado, acrescentando  que 

os eleitos pela Coragem de Mudar não tinham competência para sozinhos, abolir as taxas, mas tinham a 

competência de fazer tal proposta ou, se alguém a apresentasse primeiro, de a subscrever e votar, mas 

não podiam votar essa proposta, depois de ter sido decidido na Câmara que a questão das taxas não 

seria discutida.

Interveio o Senhor Vereador,  Eng.º João Ruas,  dizendo que a obra na Estrada Nacional não era da 

responsabilidade da Câmara, mas das Estradas de Portugal, no entanto, o bem-estar dos munícipes era 

uma preocupação da Câmara e, quando tal estava em causa, deveria haver uma intervenção forte da 

Autarquia.

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

sido dito pelo Senhor Vereador, Engº. João Ruas.

Interveio o Senhor Vereador,  Eng.º  João Ruas,  dizendo que havia várias formas da Câmara intervir, 

nomeadamente, ao nível do caderno de encargos inerente ao contrato da empreitada, que obrigava o 

empreiteiro a submeter à aprovação da Câmara um projecto alternativo, sempre que houvesse desvio de 

trajecto,  acrescentando  que  se  o  projecto  não  tinha  sido  submetido,  tinha  havido  uma  deficiente 
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fiscalização das Estradas de Portugal, situação que deveria ser denunciada pela Câmara, em defesa dos 

interesses dos munícipes.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão, dizendo ao Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, 

que  não  estava  a  fazer  chicana  política  e  que  não deveriam ser  utilizadas  manobras  dilatórias  para 

esconder uma decisão que devia ter sido tomada pela Câmara e não o tinha sido apenas porque não 

quiseram votar a proposta do Partido Socialista.

Disse o Senhor Vereador que iria sempre informar e dar conta aos munícipes do que se passava nas 

reuniões de Câmara. Mais disse que o Partido Socialista, na última reunião de Câmara, tinha apresentado 

uma proposta visando a extinção da taxa de rampa, uma vez que estava agendada a discussão dos 

regulamentos das taxas, e que como tinha informação segura que o prazo para aprovação das taxas e 

regulamentos seria prorrogado, tinha proposto o adiamento da votação dos documentos. Reafirmou o 

facto de ter pedido à Câmara e ao Senhor Presidente que fosse confirmado junto da Associação Nacional 

de  Municípios  tal  informação,  uma  vez  que  o  que  estava  em causa  era  a  eventualidade  de  serem 

aumentados os encargos dos munícipes, sem uma avaliação cuidada, pois havia muitas taxas que iriam 

ser aumentadas, sendo por isso de todo aconselhável que fosse protelada a discussão dos documentos, 

tanto mais que se dizia que o prazo para a entrada em vigor dos novos regulamentos iria ser prorrogado 

até Abril de 2009. Disse o Senhor Vereador que importava discutir e reflectir muito seriamente sobre as 

propostas  apresentadas  pela  Câmara,  no  entanto,  os  Senhores  Vereadores  responsáveis  pelos 

documentos tinham alertado para a necessidade de os mesmos serem aprovados, e, como tal, seriam 

discutidos na Assembleia Municipal, no dia seguinte, o que a seu ver, seria extemporâneo, dado o possível 

alargamento do prazo. Relembrou o Senhor Vereador que os documentos em causa tinham estado em 

discussão pública até 30 de Abril de 2009 e somente em Novembro tinham sido submetidos à aprovação 

da Câmara Municipal. Ora, perante o facto de 80% dos actuais Vereadores serem recentemente eleitos 

não era em quarenta e oito horas que se poderia avaliar a proposta de novas taxas e os fundamentos 

encontrados pela empresa que tinha realizado o estudo económico das taxas e os próprios regulamentos, 

daí a justificação para que a votação fosse adiada, o que não se tinha verificado.

Relativamente à proposta de abolição da taxa de rampa, disse que os Senhores Vereadores eleitos pela 

Coragem de Mudar não tinham votado a proposta pelo simples facto de ter sido o Partido Socialista a 

apresentá-la, acrescentando que para a população o que importava era que as taxas das rampas fossem 

extintas, e havendo uma oportunidade para o fazer, tinha sido utilizada uma manobra dilatória, somente 

porque tinha sido o Partido Socialista a apresentar a proposta. 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, dizendo que tinha chegado atrasado à reunião, pois 

tinha estado cerca de uma hora parado no trânsito, na ponte do Freixo.

Mudando  de  assunto,  disse  o  Senhor  Vereador  que  num  país  não  poderia  haver  liberdade  se  não 

existissem partidos políticos e que era estranho o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, ter dito que 
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era adepto das liberdades e que não pertencia a nenhum partido político, quando era sabido que nos 

países onde não havia partidos políticos, havia regime único. 

Disse o Senhor Vereador que em Portugal e em vários países da Europa, durante muitos anos, tinha 

havido somente um partido, e que o facto de existirem partidos realçava a democracia, e que deveria 

haver orgulho no facto de Portugal ser um país com partidos políticos e com possibilidades de haver 

candidaturas independentes, pois tal fazia parte da democracia e do desenvolvimento.

Interveio o Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que o Governo tinha deliberado que 

as taxas  a  aplicar  durante  o  ano de 2009,  (propostas  em 2008 para vigorarem em 2009),  deveriam 

assentar num princípio que pretendia ajustar o valor do serviço prestado ao valor cobrado ao Munícipe, 

que  iria  de  usufruir  desse  serviço,  o  que  tinha  obrigado  a  que  as  Autarquias  tivessem de  sustentar 

economicamente o valor das taxas. Disse que uma vez que aquele processo estava atrasado na maioria 

das Autarquias, o Governo tinha protelado por um ano a obrigatoriedade de apresentação do estudo de 

sustentação económica do valor das taxas, aplicando-se somente às taxas a aplicar em 2010, daí os 

documentos terem sido presentes a reunião de Câmara. 

Disse o Senhor Vice-Presidente que a Câmara Municipal tinha trabalho feito, e que na última reunião de 

Câmara, como era sua obrigação, tinha sido apresentada uma proposta de regulamento e tabela de taxas, 

suportado com um estudo de uma empresa contratada para o efeito (e que não tinha efectuado o trabalho 

somente para a Câmara Municipal de Valongo) tendo, nessa data, o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, 

transmitido  uma  informação  oficiosa  de  que  eventualmente  o  Governo  iria  protelar  para  Abril  a 

obrigatoriedade de apresentação do estudo de fundamentação económica das taxas, com o fundamento 

de que a realização de eleições colocaria alguma dificuldade à sua implementação. 

Mais disse o Senhor Vice-Presidente que o Partido Socialista tinha proposto a retirada dos processos de 

regulamento e tabela de taxas para que, até Abril, com o envolvimento de todas as forças políticas, fosse 

apresentada  uma  nova  proposta  que  fosse  acolhida  por  todos;  todavia,  colocava-se  a  questão  da 

necessidade  de  consultar  a  Associação  Nacional  de  Municípios,  para  se  perceber  até  que  ponto  o 

adiamento do prazo seria factual e não oficioso. No entanto, disse, como à data  nenhum dos Membros da 

Câmara possuía  tal  informação,  e  de modo a que os processos não ficassem pendentes,  tinha sido 

acordado que ou a Associação Nacional de Municípios emitia uma circular que desse a garantia que o 

prazo seria protelado até Abril, e então a Câmara retiraria o ponto da ordem de trabalhos da Assembleia 

Municipal, e seria feito um trabalho de análise e reformulação dos documentos ou, caso não houvesse tal 

garantia, e de modo a que a Câmara não ficasse impossibilitada de cobrar taxas a partir de um de Janeiro 

de dois mil e dez,  aprovar-se-iam os regulamentos e a tabela de taxas e, paralelamente,  iniciar-se a 

revisão dos documentos, onde todas forças políticas poderiam dar os seus contributos, de forma a que no 

prazo de seis meses, fossem aprovados os novos documentos.

Disse, ainda o Senhor Vice-Presidente que o Partido Socialista aceitava o regulamento que se encontrava 

em vigor se o Governo dissesse que se poderia manter até Abril de 2010, no entanto, a proposta dos 
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elementos do Partido Social Democrata era de acautelamento de situação, pois mesmo que não houvesse 

prorrogação de prazo, os documentos seriam revistos até Junho/2010. 

Mais disse  o Senhor Vice-Presidente que o Partido Socialista tinha concordado que a taxa de rampa 

poderia estar em vigor até Abril, e que se o Governo determinasse que a justificação económica das taxas 

poderia ser apresentada até Abril, os novos documentos seriam retirados, com a consequência prática de 

que, ao ser retirado o ponto, as taxas manter-se-iam.

Referiu que na última reunião de Câmara em que a matéria tinha sido debatida, todos os Membros da 

Câmara tinham ficado satisfeitos, pois tinha sido dado um sinal muito claro de trabalho e de comunhão em 

prol  do interesse público e de acautelar  das propostas de todas as forças políticas,  acrescentando o 

Senhor Vice-Presidente que iria ser feita uma revisão das taxas, havendo um claro consenso de que a 

taxa de rampa seria eliminada, sublinhando que aquela era a questão política mais importante e que 

estava já decidida. No entanto, disse,  o que estava em discussão era se tal  revisão iria ser feita em 

Fevereiro, Março, Abril, Maio ou Junho de 2010, tendo sido consensualizado que, no limite, em Junho de 

2010, haveria um novo regulamento, quer fosse pela via do adiamento proposto pelo Governo, ou pela via 

da  decisão  da  Câmara,  absolutamente  independente  do  Governo.  Quanto  ao  valor  das  taxas 

apresentadas, disse o Senhor Vice-Presidente que tinha havido o cuidado de acautelar o interesse dos 

munícipes, havendo valores de taxas que estavam claramente desfasados do custo real do serviço que a 

Câmara prestava e não cobrava os valores que efectivamente deveria. Disse que de forma a não se criar 

uma variação muito grande, tinha sido decidido que o valor a propor não seria o valor económico, mas um 

valor intermédio, que permitisse criar um degrau de crescimento, num sentido de aproximação ao valor 

real, mas que não criasse um aumento significativo das taxas.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, dizendo que o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, 

tinha dito que os eleitos pela Coragem de Mudar não tinham votado a proposta de abolição da taxa de 

rampa, porque aquela tinha sido apresentada pelo Partido Socialista, sublinhando o Senhor Vereador que 

os únicos e primeiros intérpretes das intenções da Coragem de Mudar eram os seus eleitos e que o 

Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, não estava autorizado, nem tinha autoridade para interpretar o que os 

eleitos da Coragem de Mudar faziam e, no caso, muito menos a tinha, pois minutos antes, tinha sido 

acabado de dizer que os eleitos pela Coragem de Mudar não votavam contra a proposta, mas votavam 

contra a oportunidade da proposta, e que mesmo que ela fosse apresentada pelo Partido Socialista, teriam 

o voto da Coragem de Mudar.

Disse o Senhor Vereador que o que tinha estado em causa na última reunião de Câmara tinha sido a 

oportunidade e não o autor da proposta, e que o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão, teria sempre a 

bandeira de que tinha apresentado a proposta, e a Coragem de Mudar teria a bandeira de ter votado 

favoravelmente essa proposta. 

Mudando de assunto, disse o Senhor Vereador ao Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, que se um 

dia, aquele lhe fizesse a célebre pergunta, “onde é que estava no 25 de Abril?”, ele teria o gosto de dizer 
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onde estava e de que lado estava, acrescentando que a sua afirmação de que a sua liberdade era maior 

fora dos partidos, não era contra os partidos, pois não entendia a democracia sem os partidos, no entanto, 

na Coragem de Mudar não haveria processos disciplinares por delitos de opinião.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão, dizendo que o Senhor Vice Presidente, Dr. João Paulo 

Baltazar, tinha dito a verdade sobre o que se tinha passado na reunião de Câmara, apenas com uma 

correcção: É que, já depois de ter sido votado o regulamento e a tabela de taxas, foi apresentada pelo 

Partido Socialista a proposta de extinção da taxa da rampa, tendo ele feito questão de a separar da 

discussão das taxas e dos regulamentos.

Acrescentou o Senhor Vereador que se o Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, dizia que a 

abolição  da  taxa  de  rampa  era  tão  consensual,  então  tal  abolição  poderia  ser  feita  de  imediato. 

Infelizmente tal não se verificou.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, dizendo que era eticamente reprovável uma pessoa 

pertencer a um partido e candidatar-se numa lista contra o partido a que pertencia, pelo que não se tratava 

de processos disciplinares, mas sim de ética pessoal e política.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Arnaldo Soares, dizendo que estava preocupado com a situação das 

obras na Estrada Nacional  15,  nomeadamente quanto à qualidade das obras,  tendo ele  alertado as 

Estradas de Portugal para a situação, uma vez que já tinha havido uma inundação no Museu Municipal.

                           RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente à Câmara o resumo diário da tesouraria do dia anterior que acusa um total de disponibilidades 

de um milhão novecentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e um euros e dezanove cêntimos.

APROVAÇÃO DAS ACTAS

Aprovação da Acta de 2009.11.04.

- Aprovada por maioria.

 Absteve-se o Senhor Vereador, Engº. João Ruas, por não ter estado presente na reunião.

3.1 - EMPREITADA DE: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO – ESCOLA DA RETORTA – CAMPO”. 

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

da informação n.º 0288/DOM.SCP/2009, de 06 de Novembro, cujo teor se transcreve:

“ 1- Relativamente ao assunto versado em epígrafe e na sequência do deliberado em reunião de Câmara 

de 2009-09-23, procedeu-se à abertura de um procedimento por ajuste directo, com base no nº 2 do artº 

1º, conjugado com o nº 1 do artº 5º do Decreto-Lei nº 34/2009, de 06 de Fevereiro, com um preço base de 

950.000,00 €+IVA e um prazo de execução de 330 dias.

2- Na sequência do procedimento em questão, foi efectuada a abertura das propostas, no passado dia 29 

de  Setembro,  da  qual  resultou  o  relatório  preliminar  de  análise  de  propostas,  que  foi  remetido  aos 

concorrentes para audiência prévia escrita, nos termos previstos no n.º1 do art.º 123.º do CCP, conjugado 

com o artº. 7.º do Decreto Lei nº 34/2009, de 06 de Fevereiro.

3- Assim e embora não tenha expirado o prazo para os concorrentes se pronunciarem sobre o teor do 

referido relatório, verificou-se que todas as empresas, através de e-mail, confirmaram a sua anuência no 

que concerne à conclusão expressa no relatório preliminar.

4-Para cumprimento no disposto no n.º 1 do art.º 124.º do CCP, foi elaborado o  relatório final em 

anexo, onde se concluí que a proposta que apresenta o preço mais baixo, de acordo com os 

critérios definidos no Convite, foi apresentada pelo concorrente  “Jaime Teixeira – Projectos e 

Construção Civil, Ld.ª”, pelo valor de 938.345,58 €, com um prazo de execução de 330 dias.

5- Pelo exposto, coloca-se à consideração superior a adjudicação da empreitada em título à referida 

empresa.

6-Caso haja despacho superior favorável deverá ser remetida a notificação em anexo a comunicar ao 

concorrente.

7-Propõe-se notificar o adjudicatário, para cumprimento do disposto no n.º 4 do artº. 126.º do CCP, a 

apresentar no prazo de 10 dias, os documentos de habilitação previstos nos n.ºs 1 e 2 do art.º 

81.º do referido código.

Tem competência para decidir sobre este assunto a Exmª Câmara Municipal ao abrigo da alínea q) do nº. 

1 do artº. 64º. da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 

de Janeiro. 

Sobre  este  assunto  recaiu,  em  2009-11-09,  o  parecer  do  Sr.  Director  do  Departamento  de  Obras 

Municipais e Transportes, Eng.º Valdemar Magalhães de Sousa que se transcreve: 

“Sr. Vereador Dr. Arnaldo Soares. 

 Dado que foi por deliberação da C.M. aprovada a abertura do presente concurso, proponho submeter à 

apreciação da C.M. a presente adjudicação”.

Em 2009-11-10 o Senhor Vereador Dr. Arnaldo Pinto Soares, proferiu o seguinte despacho: 

“Concordo à consideração do Exmº Sr. Presidente da Câmara.”

O Senhor Presidente da Câmara Municipal,  Dr.  Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo, proferiu o 

seguinte despacho: 

“Concordo. 
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Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara”. 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria adjudicar a execução da empreitada versada 

em título à Firma Jaime Teixeira – Projectos e Construção Civil, Ldª, pelo preço contratual de € 938.345,58 

e um prazo de execução de 330 dias, nos termos propostos na supracitada informação. 

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina, solicitando novamente ao Senhor Presidente da 

Câmara que nas deliberações fosse indicado o autor da informação e o cargo que desempenhava.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, dizendo ter dado instruções aos serviços 

para que fosse colocado nas deliberações o autor da informação técnica.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina, dizendo que no texto das deliberações constava 

também o teor do despacho do Senhor Presidente da Câmara, no entanto, não era referida a data em que 

o mesmo tinha sido proferido, solicitando que fosse também mencionada essa informação na deliberação.

Relativamente à substância da proposta em apreciação, disse o Senhor Vereador que a competência para 

decidir o assunto era, de acordo com a lei, uma competência da Câmara Municipal, no entanto, a pedido 

do Senhor Presidente e com a anuência de alguns dos Senhores Vereadores, tal competência tinha sido 

transferida para o Senhor Presidente da Câmara, pelo que não se percebia a razão da proposta ser 

presente a reunião de Câmara,  acrescentando  que ou se tratava de uma renúncia  da delegação de 

competências, ou de uma avocação da competência pela Câmara. Disse o Senhor Vereador que alínea q) 

do artigo 64.º,  da Lei  nº 169/99 de 18 de Setembro, estabelecia que competia à Câmara “aprovar os 

projectos,  programas  de  concurso,  cadernos  de  encargos  e  a  adjudicação  relativamente  a  obras  e 

aquisição de bens e serviços”, acrescentando que aquela competência tinha sido delegada no Senhor 

Presidente da Câmara, embora com o voto contra dos eleitos pela Coragem de Mudar, competência essa 

que tinha sido subdelegada em alguns Senhores Vereadores, pelo que não fazia sentido que o processo 

fosse presente a reunião de Câmara, a não ser que houvesse uma renuncia de delegação de competência 

ou uma avocação pela Câmara das suas competências.

(Pelo Senhor Presidente da Câmara foi solicitada a presença do Senhor Dr. Paulo Ranito) 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, dizendo ao Senhor Dr. Paulo Ranito que 

os serviços tinham proposto à Câmara a aprovação de um processo, cuja competência lhe tinha sido 

delegada, solicitando que o Senhor Dr. Paulo Ranito verificasse todos os processos.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina, dizendo que a competência para aprovação do 

processo  constante  do  ponto  3.2  da  agenda  de  trabalhos  também  tinha  sido  delegada  no  Senhor 

Presidente, embora contra a vontade dos eleitos pela Coragem de Mudar.

Disse o Senhor Vereador que aquela competência que havia sido delegada não tinha limite  de valor, 

conforme constava do ponto 10 da deliberação de delegação de competências, tendo, inclusivamente, 

sido feito um acréscimo, por sugestão do Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, no sentido de mensalmente, 

o  Senhor  Presidente  informar  a  Câmara  das  competências  exercidas  ao  abrigo  daquela  delegação, 

acrescentando o Senhor Vereador que havia sido estabelecido limite para a aquisição e alienação de bens 
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e  não  para  aprovação  de  projectos,  programa  de  concurso  e  adjudicação,  relativamente  a  obras  e 

aquisição de serviços.

Mais disse o Senhor Vereador que a competência para a aprovação do processo constante do ponto 3.7 

da ordem de trabalhos tinha também sido delegada no Senhor Presidente da Câmara 

Interveio o Senhor Dr. Paulo Ranito, dizendo que o ponto 3.2 dizia respeito a um processo de concurso, 

aberto ao abrigo do Decreto-Lei  nº  34/2009,  de 06 de Fevereiro,  que determinava que os processos 

tinham de ser aprovados pela Câmara, uma vez que eram financiados pelo QREN.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, dizendo que, naquele caso, a proposta estava mal 

elaborada, uma vez que o processo não seria aprovado ao abrigo da alínea q) do artigo 64.º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, mas ao abrigo da Lei nº 34/2009, de 06 de Fevereiro.

Acrescentou o Senhor Vereador que as propostas deveriam ser bem elaboradas, poupando-se, assim, 

tempo e energias.

A deliberação foi alterada no último parágrafo, ficando com a seguinte redacção:

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

da informação n.º 0288/DOM.SCP/2009, de 06 de Novembro, cujo teor se transcreve:

“ 1- Relativamente ao assunto versado em epígrafe e na sequência do deliberado em reunião de Câmara 

de 2009-09-23, procedeu-se à abertura de um procedimento por ajuste directo, com base no nº 2 do artº 

1º, conjugado com o nº 1 do artº 5º do Decreto-Lei nº 34/2009, de 06 de Fevereiro, com um preço base de 

950.000,00 €+IVA e um prazo de execução de 330 dias.

2- Na sequência do procedimento em questão, foi efectuada a abertura das propostas, no passado dia 29 

de  Setembro,  da  qual  resultou  o  relatório  preliminar  de  análise  de  propostas,  que  foi  remetido  aos 

concorrentes para audiência prévia escrita, nos termos previstos no n.º1 do art.º 123.º do CCP, conjugado 

com o artº. 7.º do Decreto Lei nº 34/2009, de 06 de Fevereiro.

3- Assim e embora não tenha expirado o prazo para os concorrentes se pronunciarem sobre o teor do 

referido relatório, verificou-se que todas as empresas, através de e-mail, confirmaram a sua anuência no 

que concerne à conclusão expressa no relatório preliminar.

8-Para cumprimento no disposto no n.º 1 do art.º 124.º do CCP, foi elaborado o  relatório final em 

anexo, onde se concluí que a proposta que apresenta o preço mais baixo, de acordo com os 

critérios definidos no Convite, foi apresentada pelo concorrente  “Jaime Teixeira – Projectos e 

Construção Civil, Ld.ª”, pelo valor de 938.345,58 €, com um prazo de execução de 330 dias.

9- Pelo exposto, coloca-se à consideração superior a adjudicação da empreitada em título à referida 

empresa.

10- Caso haja despacho superior favorável deverá ser remetida a notificação em anexo a comunicar 

ao concorrente.

11- Propõe-se notificar o adjudicatário, para cumprimento do disposto no n.º 4 do artº. 126.º do CCP, a 

apresentar no prazo de 10 dias, os documentos de habilitação previstos nos n.ºs 1 e 2 do art.º 

81.º do referido código.
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Tem competência para decidir sobre este assunto a Exmª Câmara Municipal ao abrigo do disposto nos nºs 

5 e 7 do Artº 1º do Dec-Lei nº 34/2009, de 06 de Fevereiro”.

Sobre  este  assunto  recaiu,  em  2009-11-09,  o  parecer  do  Sr.  Director  do  Departamento  de  Obras 

Municipais e Transportes, Eng.º Valdemar Magalhães de Sousa que se transcreve: 

“Sr. Vereador Dr. Arnaldo Soares. 

 Dado que foi por deliberação da C.M. aprovada a abertura do presente concurso, proponho submeter à 

apreciação da C.M. a presente adjudicação”.

Em 2009-11-10 o Senhor Vereador Dr. Arnaldo Pinto Soares, proferiu o seguinte despacho: 

“Concordo à consideração do Exmº Sr. Presidente da Câmara.”

O Senhor Presidente da Câmara Municipal,  Dr.  Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo, proferiu o 

seguinte despacho: 

“Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara”. 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria adjudicar a execução da empreitada versada 

em título à Firma Jaime Teixeira – Projectos e Construção Civil, Ldª, pelo preço contratual de € 938.345,58 

e um prazo de execução de 330 dias, nos termos propostos na supracitada informação. 

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

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

Catarino e a Senhora Vereadora, Drª. Luísa Oliveira, e os Senhores Vereadores eleitos pela Coragem de 

Mudar, Dr. José Pedro Panzina e Engº. João Ruas Moreira

3.2 – CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES – ERMESINDE: REABILITAÇÃO DO VIADUTO DA RUA 

DA IGREJA

         APROVAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO DE ENCARGOS E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

          – PROCESSO RETIRADO

3.3 – ZONA INDUSTRIAL DE CAMPO - VIA DISTRIBUIDORA. CEDÊNCIA GRATUITA DA PARCELA 

DE TERRENO DESIGNADA  POR “122” E APROVAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS EXIGIDAS 

PELO RESPECTIVO PROPRIETÁRIO

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

da informação n.º 1310/DVAT.SCVA/2009, de 15 de Outubro, cujo teor se transcreve:
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“No intuito de disponibilizar a parcela de terreno com a área de 957,00m2, designada em planta anexa por 

“122”, necessária à execução da obra referida em assunto, foi contactado o seu proprietário, o Banco 

Espírito Santo, SA, representado por António de Oliveira Monteiro, com contribuinte fiscal 500852367 e 

sede na Avenida da Liberdade, 165, Lisboa.

A referida propriedade tem o artigo matricial  rústico 729 e está descrita na Conservatória  do Registo 

Predial com o n.º 706/090290 da freguesia de Campo - Valongo.

O Banco  Espírito  Santo,  SA aceitou  negociar  com a Câmara Municipal  a  referida  área,  tendo ficado 

decidido que cede à Autarquia a área necessária à construção do arruamento e passeio (957,00m2) e 

autoriza a ocupação da restante área (318,50m2) com os taludes.

Face ao exposto, junta-se a acta do acordo e respectivas peças desenhadas para aprovação pela Exma. 

Câmara Municipal.

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea h) 

do n.º 1 do art.º 64º da Lei 169/99, 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro.”

Esta  informação  mereceu,  em 2009.10.21,  o  acordo  do  Senhor  Director  do  Departamento  de  Obras 

Municipais e Transportes Eng.º. Valdemar Magalhães de Sousa. 

Em 2009.10.23, o Sr. Vereador Eng.º. Mário Armando Martins Duarte, proferiu o seguinte despacho:

“Concordo.

Ao Exmo. Sr. Presidente p/ agendamento a reunião de Câmara.”

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

despacho:

“Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara”

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria:

1. Aceitar a cedência gratuita da parcela de terreno, designada em planta por "122", com a área de 

957,00m2 necessária à execução da obra  "Zona Industrial de Campo – Via Distribuidora” e a 

ocupação  da  área  de  318,50m2  com  os  taludes,  pertencente  ao  Banco  Espírito  Santo,  SA, 

representado por António de Oliveira Monteiro,  nos termos propostos na supracitada informação e 

planta anexa.

2. Aprovar as contrapartidas exigidas pelo respectivo  proprietário,  constantes da acta/acordo,  que 

aqui se dá por inteiramente reproduzida e que fica a fazer parte integrante da presente deliberação.

Interveio o Senhor Vereador, Eng.º João Ruas, dizendo que a Via Distribuidora tinha interesse para todo o 

concelho e, essencialmente para a zona de Campo, onde ele presenciava, diariamente, o massacre com 

que a população era contemplada devido à falta daquela via.

Disse  que  não  tinha  acompanhado  o  processo  desde  o  início,  no  entanto,  tinha  algumas  reservas, 

nomeadamente  à  razão  de  somente  naquela  altura  ser  proposta  deliberação  relativa  à  aquisição  da 

parcela, dado que aquando da elaboração do projecto, havia uma planta de expropriações, julgando que a 
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parcela em causa constaria do projecto inicial, que não tinha sido alterado. Disse que admitia que tivesse 

havido dificuldades de negociação, perguntando o que se tinha passado com a aquisição da parcela.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Arnaldo Soares, dizendo que tinha havido dificuldades de negociação 

com a entidade bancária proprietária da parcela, daí a morosidade do processo, tendo, no entanto, havido 

sempre a garantia de acordo.

Interveio o Senhor Vereador, Eng.º João Ruas, dizendo que o título da deliberação referia que havia uma 

cedência gratuita, o que não era verdade, pois havia contrapartidas que tinham valor monetário, e que, 

face à falta de informação relativamente ao valor de tais contrapartidas que figuravam na acta de acordo 

assinada pelas partes, tais contrapartidas não tinham sido devidamente contabilizadas, nomeadamente a 

execução de um arruamento.

Disse o Senhor Vereador que, para votar em consciência, e sabendo da importância que o assunto tinha 

para o concelho,  precisava de saber o valor  das contrapartidas,  de forma a poder comparar  com os 

valores que tinham sido apresentados para outros lotes de terreno expropriados e verificar se a Câmara 

tinha tomado uma boa decisão.

Mais disse o Senhor Vereador que tinha reservas relativamente à contabilização da área da parcela que 

seria destacada e cedida ao domínio público, numa futura operação urbanística.

Acrescentou que necessitava de esclarecimentos relativamente às dúvidas levantadas, de modo a poder 

votar de uma forma consciente, não querendo, no entanto, contribuir para o atraso de uma obra que tinha 

uma importância fundamental para o concelho e em particular para a freguesia de Campo. 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Arnaldo Soares, dizendo que dada a urgência da obra e pelo facto do 

Município estar a realizar um grande investimento, negociava a aquisição das parcelas da forma como 

podia, mas sempre dentro da Lei.

Disse o Senhor Vereador que as contrapartidas estavam contabilizadas, embora o seu custo não estivesse 

expresso, no entanto, tratava-se de um terreno de cedência que manteria a capacidade, acrescentando 

que, no futuro, nada poderia violar o que estava estabelecido no PDM e que se PDM estabelecesse um 

determinado  índice,  o  terreno  contaria  também  para  esse  índice,  mas  nunca  poderia  ultrapassar  o 

estabelecido no PDM.

Relativamente à construção da via, disse o Senhor Vereador que se tratava de uma via distribuidora que 

tinha de chegar a todas as distribuídas, pelo que a via que a Câmara tinha de construir iria permitir o 

acesso à via distribuidora.

Acrescentou o Senhor Vereador que não havia  nenhum benefício pessoal  para os particulares,  tendo 

havido o cuidado de se obter uma parcela indispensável à zona industrial de Campo, sem que a Câmara 

dispensasse qualquer verba.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, dizendo que a via distribuidora serviria 

para a criação de empresas e de emprego.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, dizendo que face à declaração feita pelo Senhor 

Vereador, Dr. Arnaldo Soares, de que a compensação de permitir um acréscimo de construção no terreno 
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sobrante não violaria o PDM, os eleitos da Coragem de Mudar sentiam-se em condições de votar  o 

processo e de não inviabilizar a sua aprovação

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

Catarino e a Senhora Vereadora, Drª. Luísa Oliveira, e os Senhores Vereadores eleitos pela Coragem de 

Mudar, Dr. Pedro Panzina e Engº. João Ruas Moreira

3.4 –   “DIVERSAS TRAVESSIAS DE PEÕES NAS FREGUESIAS DE ALFENA E ERMESINDE” – 

APROVAÇÃO

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

informação técnica n.º 192/SST/2009, de 1 de Outubro, cujo teor se transcreve:

“Relativamente ao assunto em epígrafe cumpre-me informar o seguinte:

1  -  Na sequência  de solicitações apresentadas  pelas  respectivas Juntas de Freguesia,  Munícipes ou 

constatação dos técnicos, foram efectuadas visitas aos locais e verificada a necessidade, por questões de 

segurança dos peões, de marcação de travessias de peões.

2 - Face ao apresentado, propõe-se que a Exma Câmara delibere a marcação das seguintes travessias de 

peões:

 Rua Corgo – Alfena – marcação de travessia de peões, junto ao nº 440, de forma a criar melhores 

condições de segurança para as crianças que transitam de e para a Escola;

 Construção de uma travessia de peões sobrelevada, na Rua da Curpilheira, junto à Rua das Escolas, 

de forma a dar segurança aos alunos que diariamente atravessam o arruamento em causa, devendo 

enquanto não for lançada nova empreitada de construção de travessias de peões sobrelevadas, ser 

marcada a travessia e colocados redutores de velocidade em borracha;

 Rua Manuel Joaquim Ferreira dos Santos – Ermesinde – marcação de travessia de peões na zona 

onde se encontram instaladas paragens de transportes públicos, próximo da Rua Bartolomeu Dias. 

Esta travessia de peões, de forma a que fique localizada em local com visibilidade de pelo menos 30 

metros em ambos os sentidos, terá que ficar colocada junto às paragens, sendo que sempre que os 

autocarros estejam a receber ou largar passageiros, ficarão imobilizados em cima da travessia, o que, 

salvo melhor opinião, garantirá uma maior segurança, pois os peões não aproveitarão a imobilização 

do mesmo para atravessarem em condições de menor visibilidade provocada pelo autocarro e que 

muitas vezes provoca atropelamentos.

3- Tem competência para decidir sobre o assunto, a Ex.ma Câmara, ao abrigo do Art.º 32º do Capítulo VI 

do  Regulamento  de  Trânsito  e  de  Estacionamento  de  Duração  Limitada  desta  Câmara  Municipal, 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 de Agosto de 2007”.

Esta  informação  mereceu,  em 2009.10.01,  o  acordo  do  Senhor  Director  do  Departamento  de Obras 

Municipais e Transportes Eng.º Valdemar Magalhães de Sousa.

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

Reunião de 04.11.2009
24



CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

“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:

“Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara”.

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria:

1  -  Aprovar  a  proposta  de  marcação  de  diversas  travessias  de  peões  nas  Freguesias  de  Alfena  e 

Ermesinde, nos termos propostos na supracitada informação e plantas anexas.

2 - Ordenar aos serviços competentes desta Edilidade a implementação da necessária sinalização.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina,  dizendo que o assunto tinha sido presente  a 

reunião  de Câmara  ao abrigo  do  artigo 32.º  do Regulamento  Municipal  de  Trânsito,  o  que  era  uma 

situação recorrente, nomeadamente no mandato anterior, no entanto, os eleitos pela Coragem de Mudar 

entendiam que a elaboração e alteração dos regulamentos com eficácia externa era uma competência da 

Assembleia Municipal, e que as matérias que eram propostas para votar, eram matéria de alteração de um 

Regulamento  de Trânsito  com eficácia  externa,  pelo  que  deveria  ser  presente  a  reunião  de Câmara 

apenas  para  que,  sendo  aprovadas,  fossem  apresentadas  à  Assembleia  Municipal.  Disse  o  Senhor 

Vereador que como não constava das propostas a sua submissão à Assembleia Municipal, a proposta era 

feita  ao  abrigo  de  uma  delegação  de  competências  da  Assembleia  Municipal  na  Câmara  Municipal, 

delegação essa que não tinha qualquer pressuposto legal para ser feita, pois não havia delegações de 

competências inter-orgânicas,  tratando-se de órgãos independentes e mantinham essa independência, 

pelo que os eleitos da Coragem de Mudar só votariam tais propostas se elas fossem apresentadas à 

Assembleia Municipal e, não o sendo, não participariam na votação. 

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

Catarino e Senhora Vereadora, Drª. Luísa Oliveira. Não participaram na votação os Senhores Vereadores 

eleitos pela Coragem de Mudar, Dr. Pedro Panzina Engº. João Ruas Moreira, apresentando declaração do 

seguinte teor: 

Declaração prévia à votação das propostas referentes a trânsito e ao Regulamento Municipal de Trânsito, 

presentes à reunião de 27.11.2009.

Tendo em conta que: 

1.  O  art.  241°  da  Constituição  da  República  Portuguesa  dá,  às  autarquias  locais,  um  "poder 

regulamentar próprio", poder que tem de ser exercido com absoluto respeito pelo princípio da legalidade 

-respeito pela prevalência e pela precedência da Constituição e das leis. 

2. O n.º 7 do art. 112° da Constituição impõe que os regulamentos indiquem "expressamente as leis ... 

que definem·a competência subjectiva e objectiva para a sua emissão". 
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3. A lei que, quanto às autarquias locais, define o órgão competente (competência subjectiva) e o objecto 

do poder regulamentar (competência objectiva), isto é, que define quem tem competências e quais as 

competências que tem, é a lei nO 169/99, de 18 de Setembro. 

4.  Esta  lei,  com todas  as suas  actualizações,  atribui,  por  via  do art.  53°,  nO 2,  alínea a),  ao órgão 

Assembleia  Municipal  a  competência  para  aprovar,  sob  proposta  do  órgão  Câmara  Municipal, 

"regulamentos do município, com eficácia externa". 

5. Não se vislumbra, em nenhum ponto da referida lei, em matéria de regulamentos do município com 

eficácia  externa,  que  outro  poder  esteja  atribuído  ao  órgão  Câmara  Municipal  que  não  seja  o  de 

apresentar propostas, tal como expressamente estabelece o art. 64°, nO 6, alínea a). 

6.  Também não se alcança, em nenhum momento,  que a lei  citada,  ou qualquer  outra,  autorize uma 

delegação de competências interorgânica, ao abrigo da qual, alegadamente as propostas supra referidas 

são aqui submetidas. 

7. As propostas acima são, objectivamente, alterações a regulamentos municipais com eficácia externa. 

8. A Câmara Municipal é, assim, subjectiva e objectivamente incompetente para regulamentar sobre tais 

matérias. 

9. As decisões tomadas nestes termos são ilegais, porque orgânica e materialmente inconstitucionais. 

Assim sendo, os Vereadores da "Coragem de Mudar" não votam as propostas em causa, 

o  que  fazem  tendo  em  conta  o  respeito  pela  legalidade  a  que,  pessoal  e  estatutariamente,  estão 

vinculados. 

Pela mesma razão, convidam os restantes eleitos para a Câmara Municipal a deliberarem a retirada das 

citadas  propostas  ou,  se  assim  o  entenderem,  a  acrescentar  às  mesmas  o  dever  de  as  submeter 

oportunamente  à  apreciação  e  votação  da  Assembleia  Municipal,  caso  em  que  os  signatários  se 

disponibilizam para votar tais propostas. 

Valongo, 27 de Novembro de 2009 

3.5 – “DIVERSA SINALIZAÇÃO NAS FREGUESIAS DE ALFENA, ERMESINDE E VALONGO”. – 

APROVAÇÃO

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

informação técnica n.º 187/SST/2009, de 18 de Setembro, cujo teor se transcreve:

“Relativamente ao assunto em epígrafe cumpre-me informar o seguinte:
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1-  Na  sequência  de  solicitações  apresentadas  pelas  respectivas  Juntas  de  Freguesia,  Munícipes  ou 

constatação dos técnicos, foram elaboradas propostas e apresentadas ao Exmo Sr. Presidente, que com 

elas concordou.

2- Assim, propõe-se que a Exma Câmara delibere sobre a sinalização apresentada nas plantas em anexo, 

para as seguintes alterações de sinalização:

Freguesia de Alfena:

 Rua do Ribeiro – Implementação de sentido único, sentido ascendente,  ficando assim, impedido o 

acesso à Rua 1º de Maio através da Rua do Ribeiro.

Freguesia de Ermesinde:

 Colocação  de sinal  vertical  de proibição  de estacionamento  para além de  60  minutos,  no horário 

compreendido entre as 09:00 e as 19:00 horas, na baia de estacionamento existente frente ao nº 953, 

para apoio aos estabelecimentos;

 Colocação de sinalização vertical de trânsito proibido, excepto acesso à Casa do Povo, na zona de 

arruamento existente frente à Casa do Povo na Praça 1º de Maio, entre a Rua Vasco Lima Couto e Rua 

Bento de Jesus Caraça;

 Colocação de sinalização vertical de trânsito proibido, excepto moradores, na Trav. Egas Moniz;

 Pintura de travessia de peões na Rua de Luanda, junto ao entroncamento com a Rua de Cabinda, para 

facilitar a travessia de alunos da escola existente na Rua de Cabinda.

Freguesia de Valongo:

 Pintura de travessia de peões na Rua da Fonte, junto ao entroncamento com a Rua da Escola Nova, 

para facilitar a travessia de alunos para o lado da Rua da Fonte com passeio.

3- Tem competência para decidir sobre o assunto, a Ex.ma Câmara, ao abrigo do Art.º 32º do Capítulo VI 

do  Regulamento  de  Trânsito  e  de  Estacionamento  de  Duração  Limitada  desta  Câmara  Municipal, 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 de Agosto de 2007”.

Esta  informação  mereceu,  em 2009.09.24,  o  acordo  do  Senhor  Director  do  Departamento  de Obras 

Municipais e Transportes Engº. Valdemar de Sousa. 

Em 2009.09.29, 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:

“Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara”.

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria:

1 - Aprovar as propostas de alterações de sinalização vertical e horizontal, elaboradas para os diversos 

arruamentos  das  Freguesias  de  Alfena,  Ermesinde  e  Valongo,  nos  termos  propostos  na  informação 

supracitada e plantas anexas.
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2 - Ordenar aos serviços competentes desta Edilidade a implementação da necessária sinalização.

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

Catarino e Senhora Vereadora, Dr. Luísa Oliveira. Não participaram na votação os Senhores Vereadores 

eleitos pela Coragem de Mudar, Dr. Pedro Panzina e Engº. Ruas Moreira, apresentando declaração 

prévia.

3.6 – MARCAÇÃO DE TRAVESSIAS DE PEÕES NA ROTUNDA 1.º DE MAIO, EM VALONGO

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

informação técnica n.º 214/SST/2009, de 6 de Novembro, cujo teor se transcreve:

“Relativamente ao assunto em epígrafe cumpre-me informar o seguinte:

1 - Na sequência das alterações ocorridas com as obras de requalificação da Rotunda 1.º de Maio, em 

Valongo, há necessidade de efectuar a marcação de duas travessias de peões.

2 - Face ao apresentado, propõe-se que a Exma Câmara delibere a marcação das seguintes travessias de 

peões constantes da planta anexa, sendo que a travessia 1 é provisória até conclusão das alterações a 

serem efectuadas do lado exterior da rotunda, sendo nessa altura efectuada a pintura da travessia 2 e 

anulada a travessia 1.

3- Tem competência para decidir sobre o assunto, a Ex.ma Câmara, ao abrigo do Art.º 32º do Capítulo VI 

do  Regulamento  de  Trânsito  e  de  Estacionamento  de  Duração  Limitada  desta  Câmara  Municipal, 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 de Agosto de 2007”.

Esta  informação  mereceu,  em 2009.11.10,  o  acordo  do  Senhor  Director  do  Departamento  de  Obras 

Municipais e Transportes Eng.º Valdemar Magalhães de Sousa.

Em 2009.11.13, o Sr. Vereador, Dr. Arnaldo Pinto Soares proferiu o seguinte despacho: 

“Concordo.

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

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

despacho:

“Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara”.

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria:

1 - Aprovar a proposta de marcação de travessias de peões na Rotunda 1.º de Maio da Freguesia de 

Valongo, nos termos propostos na supracitada informação e planta anexa.

2 - Ordenar aos serviços competentes desta Edilidade a implementação da necessária sinalização.

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

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

Catarino e Senhora Vereadora, Drª. Luísa Oliveira. Não participaram na votação os Senhores Vereadores 
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eleitos pala Coragem de Mudar, Dr. Pedro Panzina e Engº. João Ruas Moreira, apresentando declaração 

prévia.

3.7 – “ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA RUA RIBEIRO CAMBADO À RUA DA ESTRADA VELHA”. 

CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR 

UTILIDADE PÚBLICA NOS TERMOS DO ART.  1º DO DECRETO-LEI  N.º  34021.  PEDIDO DE 

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM CARÁCTER DE URGÊNCIA E  TOMADA DE 

POSSE ADMINISTRATIVA. PARCELAS RC1, RC2 E RC3 

          – PROCESSO  RETIRADO

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Interveio o munícipe, Senhor José Patrício Sá Mendes, cumprimentando os presentes.

Disse que a sua intervenção se prendia com o bar do minigolfe de Valongo, no entanto,  tinha tido o 

compromisso  do  Senhor  Vice-Presidente  de  que  o  assunto  seria  resolvido,  pelo  que  aguardaria  o 

desenvolvimento da situação.

Interveio o munícipe, Senhor Celestino Marques Neves, cumprimentando todos os presentes. Disse que 

o  Regimento   de  Câmara,  no  artigo  6º,  na  parte  referente  às  intervenções  do  público,  limitava  as 

intervenções a quinze minutos, distribuídos por três intervenções de cinco minutos. 

Disse  que  se  verificava  uma  limitação  à  democracia,  havendo  também  referência  à  obrigação  dos 

interessados em intervir inscreverem-se com cinco dias úteis de antecedência, o que era razoável quando 

o munícipe pretendia obter uma a resposta na reunião de Câmara para um assunto em concreto, pois 

obrigava à informação dos serviços, no entanto, tal prazo não fazia sentido quando um munícipe queria 

expor um assunto que surgisse no decorrer de uma discussão havida na reunião de Câmara.

Disse que, para tal, teria de haver uma inscrição prévia e uma limitação de tempo, além de que teria de 

haver  um anúncio  do Senhor Presidente  da Câmara a dizer  que se encontrava aberto  o  período de 

inscrições do público e, nessa altura, com regras e limitações de tempo, os Munícipes interviriam.

Mais disse que não deveria estar vedado aos Munícipes o direito de intervir sobre assuntos relevantes. 

Disse,  ainda,  que  os  quinze  minutos  que  o  Regimento  fazia  referência  também não  deveriam estar 

limitados,  devendo  ficar  ao  critério  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  alargar  esse  período,  se 

considerasse que o assunto era relevante, acrescentando que o Senhor Presidente da Câmara poderia 

julgar que o assunto colocado pelo munícipe era do interesse da Câmara e que fosse  aprofundado, e que 
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se essa intervenção estivesse limitada a quinze minutos, nem sequer o Senhor Presidente da Câmara 

poderia ultrapassar o tempo.

Disse, ainda, o Senhor Munícipe que tinha apresentado uma proposta concreta de alteração do artigo 6º. 

do Regimento Municipal e que estranhava  que a proposta não tivesse sido clara para os serviços, uma 

vez que lhe tinham enviado uma carta registada, a dizer que não percebiam o assunto em causa e  que 

para que a sua  intervenção fosse aceite, teria de a clarificar, acrescentando que qualquer outro munícipe 

desistiria  de  intervir,  mas  que  ele  tinha  contactado  telefonicamente  os  serviços,  tendo  sido  depois 

informado que o seu pedido tinha sido aceite. 

Propôs o Senhor Munícipe que o período destinado à intervenção do público fosse revisto e que fosse 

dada  a  possibilidade  dos  Munícipes  se  inscreverem  para  intervir  na  própria  reunião,  quando  não 

necessitassem de informação dos serviços, e que o período de intervenção não fosse compartimentado a 

quinze minutos.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo,  dizendo que a Câmara tinha nomeado 

uma Comissão composta por três Senhores Vereadores para fazerem o novo Regimento da Câmara, pelo 

que a sugestão do Senhor Munícipe seria entregue àquela Comissão. 

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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