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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALONGO  REALIZADA  NO 

DIA  DEZASSETE  DE  DEZEMBRO  DO  ANO 

DOIS MIL E NOVE

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

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

Presidente  Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo 

Vice – Presidente        Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar

Vereadores             Dra. Maria Trindade Morgado do Vale                

Dr. Arnaldo Pinto Soares

                         Dr. José Afonso Teixeira Lobão

Dr. José Luís da Costa Catarino 

Dra. Luísa Maria Correia de Oliveira

                                      Dra. Maria José Baptista de Moura Azevedo

Dr. José Pedro Paupério Martins Panzina

                                     

 

Foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara quando eram dez horas.
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INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, dizendo que o concurso de recolha de 

resíduos  sólidos  tinha  sido  reprovado  na Assembleia  Municipal,  no  passado  mês de  Julho,  e  que  a 

Câmara estava confrontada com o problema de não haver tempo para abrir um novo concurso, pois seria 

necessário  abrir  um procedimento  internacional,  que  demoraria  entre  sete  a  oito  meses,  pelo  que  a 

solução seria prorrogar o contrato existente. Disse o Senhor Presidente da Câmara que o Tribunal de 

Contas poderia não aceitar aquela situação, no entanto, os lixos não poderiam acumular-se e deixar de 

ser recolhidos.

Informou o Senhor Presidente da Câmara que tinha pedido ao Senhor Dr. Bolota Belchior um parecer 

jurídico  sobre a matéria e que  tencionava deslocar-se ao Tribunal de Contas para colocar o problema e 

pedir uma solução para o mesmo.

Interveio a Senhora Vereadora,  Drª. Maria José Azevedo,  dizendo que o Tribunal de Contas levantava 

problemas, mas não dava soluções.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, dizendo que por se tratar de um concurso para três 

anos, teria de ser feito concurso público internacional.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo,  dizendo que se pretendia prolongar o 

contrato que estava em vigor, por três ou quatro meses, até estar concluído o novo concurso.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, perguntando qual o valor do concurso que tinha sido 

reprovado na Assembleia Municipal.
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Interveio o Senhor Vice-Presidente,  Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que o anterior concurso abrangia 

todos os serviços de limpeza, tendo um período de vigência de oito anos, porém, tinha sido reprovado na 

Assembleia Municipal.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, dizendo que seria necessário encontrar 

uma solução para o problema.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Luís Catarino,  perguntando qual o valor envolvido no anterior 

concurso.

Interveio o Senhor Vice-Presidente,  Dr. João Paulo Baltazar,  dizendo que o valor do concurso era de 

quatro milhões de euros.

Interveio a Senhora Directora do Departamento de  Ambiente e Qualidade de Vida,  Drª. Arminda Clara 

Poças, dizendo que tinha sido feita uma nova avaliação do processo anterior, e que tinha sido efectuada 

uma adaptação para um período temporal de três anos e para um valor total de oito milhões de euros.

Disse, ainda, que haveria um hiato de tempo de cerca de seis meses, entre o alargamento do concurso e 

a entrada no terreno da empresa que viesse a ganhar o procedimento e o fim da anterior concessão, que 

terminaria em Dezembro de 2009, o que significava que haveria período temporal em que teria de ser 

avaliado qual o procedimento a seguir em termos de recolha de resíduos indiferenciados e dos Ecopontos. 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo,  dizendo que tinha de ser definido o que 

seria feito até estar concluído o concurso público que teria de ser aprovado na Assembleia Municipal.

Interveio a Senhora Directora do Departamento de  Ambiente e Qualidade de Vida,  Drª. Arminda Clara 

Poças, dizendo que a recolha de resíduos indiferenciados tinha um custo de 116.000 euros mensais, sem 

IVA, e que por dia eram recolhidas cerca de noventa toneladas de resíduos indiferenciados, além dos 

resíduos dos Ecopontos.
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Mais disse que o serviço de higiene urbana não tinha meios materiais que permitissem fazer a recolha dos 

resíduos, a menos que fossem envolvidos outros serviços naquela tarefa.

Interveio a Senhora Vereadora, Drª. Maria José Azevedo, dizendo que o parecer jurídico apresentado à 

Câmara abria a hipótese de prorrogação do contrato que estava em vigor.

Interveio o Senhor Dr.  Bolota Belchior, dizendo que em vez de se abrir um novo concurso, poderia ser 

prorrogado o contrato pelo período de seis meses.

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo,  questionando se o Tribunal de Contas 

aceitaria tal solução.

Interveio a Senhora Vereadora, Drª. Maria José Azevedo, dizendo que o Partido Socialista tinha votado 

contra o processo que tinha sido anteriormente apresentado à Câmara e à Assembleia Municipal, com o 

fundamento  de  que  uma  adjudicação  com  o  prazo  e  os  valores  que  tinham  sido  propostos, 

comprometeriam dois mandatos, fazendo sentido que o processo fosse aprovado pelos novos órgãos.

Disse  a  Senhora  Vereadora  que  tal  argumento  poderia  ser  utilizado  junto  do  Tribunal  de  Contas, 

acrescentando que aquele Tribunal normalmente não dava soluções, mas levantava os problemas.

Interveio a Senhora Directora do Departamento de  Ambiente e Qualidade de Vida,  Drª. Arminda Clara 

Poças, dizendo que o contrato de recolha dos resíduos indiferenciados terminaria em 31 de Janeiro de 

2010.

Interveio a Senhora Vereadora, Drª. Maria José Azevedo, dizendo que teriam de ser feitos vários ajustes 

directos.

Interveio a Senhora Directora do Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida,  Drª. Arminda Clara 

Poças, dizendo que teria de ser resolvida a questão de recolha dos ecopontos.
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Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina, perguntando se as tarefas a que correspondiam 

vários contratos tinham todos o mesmo adjudicatário ou se havia adjudicatários diferentes.

Interveio o Senhor Dr. Bolota Belchior, dizendo que se tratavam de adjudicatários diferentes. Disse que 

era incerto que o Tribunal de Contas aprovasse o processo, acrescentando que havia um precedente, 

verificado  num  aterro  sanitário  no  Vale  do  Ave,  onde,  por  força  de  circunstância  políticas  e 

desentendimento entre as diversas Autarquias, o procedimento concursal tinha demorado mais tempo do 

que o previsto, tendo sido feita uma prorrogação do contrato anterior, que estava em vias de cessar, tendo 

o Tribunal de Contas entendido que não havia carácter de urgência na celebração do contrato, recusando 

o visto.

Interveio o Senhor Vice-Presidente,  Dr. João Baltazar, dizendo que a questão de recolha dos lixos era 

urgente, não tendo havido possibilidade de resolver o problema a tempo e horas.

Disse o Senhor Vice-Presidente que se o Tribunal de Contas entendesse que o agente responsável era 

somente  a  Câmara  Municipal,  seria  possível  demonstrar  que  o  executivo  tinha  efectuado  todas  as 

diligências possíveis para avançar com o processo, mas se entendesse que o agente responsável era o 

Município de Valongo e todos os seus órgãos, seria mais complicado.

 

Interveio o Senhor Dr. Bolota Belchior, dizendo que a entidade adjudicante era o Município de Valongo.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina, dizendo que só existia uma pessoa colectiva, o 

Município de Valongo que tinha personalidade jurídica.

Interveio o Senhor Dr. Bolota Belchior, dizendo que tudo seria feito para que o processo corresse pelo 

melhor, lembrando que havia um precedente recente relacionado com resíduos, cujo processo tinha sido 

chumbado pelo Tribunal de Contas.
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Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, dizendo que tinha receio que o Tribunal de 

Contas chumbasse o processo e que o lixo ficasse acumulado nas ruas.

Disse o Senhor Presidente da Câmara que tinha colocado o assunto à consideração dos elementos de 

Câmara,  para junto  do Tribunal  de Contas demonstrar  que toda  a Câmara estava envolvida e  unida 

naquele processo.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, dizendo que não importava muito saber o que tinha 

acontecido anteriormente, em que tinha havido a iniciativa de abertura de um procedimento concursal que 

não tinha sido aberto, pois a entidade que tinha autoridade para o abrir tinha decidido não o fazer, porém, 

disse, havia um conjunto de prestações de serviços a que o Município estava obrigado a fazer por lei e 

que não poderia deixar de fazer. Disse o Senhor Vereador que havia um contrato com uma empresa, para 

prestação de serviços   continuados, que cessava na data que estava prevista, excepto por razões de 

superior interesse público (que era o caso), em que a empresa não podia deixar de prestar os serviços, a 

não ser que demonstrasse que não tinha condições para continuar.

Mais disse o Senhor Vereador que se a empresa tivesse a possibilidade de assegurar o serviço, passaria 

também a ter o dever de o fazer, porque o Município não podia deixar de prestar os serviços de recolha de 

lixos.

Disse, ainda, o Senhor Vereador que no caso em questão, havia urgência e especial necessidade, que 

estava prevista nos ajustes directos, tendo havido ajustes directos muito maiores, nomeadamente no caso 

do incêndio da Câmara Municipal de Lisboa, em que tinha sido feito um ajuste directo de vários milhares 

de euros  para a reconstrução do edifício,  não tendo havido qualquer  problema,  julgando que aquela 

situação não tinha sido tão urgente, porque a Câmara poderia funcionar noutras circunstâncias.

Disse o Senhor Vereador que não tinha grandes receios relativamente ao processo da recolha de lixos, 

que era diferente do processo da Associação de Municípios. Referiu o Senhor Vereador que tinha havido 

uma situação parecida com a Associação de Municípios do Vale de Sousa, processo que acompanhou de 

perto, em que estava em causa a exploração de um aterro sanitário, tendo sido prorrogado o contrato por 

mais uns meses, uma vez que o concurso que estava a decorrer tinha sido impugnado, não havendo a 

possibilidade de adjudicar, tendo o Tribunal de Contas aprovado o procedimento.
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Disse o Senhor Vereador que, naquele caso, os resíduos tinham de ser depositados no aterro por razões 

de saúde pública, não podendo o serviço deixar de ser feito.

Mais disse que logo que possível,  deveria ser aberto concurso público para recolha dos lixos e que, 

entretanto, se a empresa tivesse disponibilidade, deveria ser feito um ajuste directo, tendo, no entanto 

dúvidas se tal ajuste directo deveria ser por cinco meses ou mês a mês.

Interveio o Senhor  Dr. Bolota Belchior, dizendo que o ajuste directo não poderia ser feito mês a mês, 

devendo ser feito pelo período em que havia expectativa de resolução do problema, havendo inúmeros 

acórdãos que indicavam que era  necessário  definir  qual  o período previsível  para a adjudicação dos 

serviços.

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Fernando Melo, dizendo que se a Câmara tivesse um 

ajuste directo, o processo seria enviado para o Tribunal de Contas, e seria dito àquela entidade que todos 

os membros estavam de acordo, julgando que tal posição dava força.

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, dizendo que não havia outra alternativa.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, dizendo que a alternativa era fazer o ajuste directo 

e iniciar-se o novo procedimento concursal.

Interveio a Senhora Vereadora,  Dr.ª Maria José Azevedo, dizendo que seria necessário desencadear o 

processo por ajuste directo com a maior brevidade possível e paralelamente, abrir o concurso público.

Acrescentou a Senhora Vereadora que o Tribunal de Contas nunca adiantava soluções.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, agradecendo a informação dada pelo Senhor Presidente. 

Como o assunto não estava agendado os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista tomavam boa nota da 

situação e pronunciar-se-iam logo que o assunto fosse presente à Câmara. Quanto à decisão do Tribunal 
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de Contas este, poderia entender Câmara Municipal teria outras alternativas à prorrogação do contrato, 

nomeadamente promover a recolha dos lixos, utilizando os serviços próprios da Câmara.

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

capacidade para recolher os lixos.

Interveio a Senhora Directora do Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida,  Drª. Arminda Clara 

Poças,  dizendo que a causa que tinha levado ao adiamento do processo, podia não justificar o ajuste 

directo.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, dizendo que a causa estava justificada, porque o 

órgão  com soberania  para  decidir  o  assunto  tinha  deliberado  sobre  o  mesmo  e  que  a  Assembleia 

Municipal não tinha dito que não queria concessionar ou adjudicar a recolha de resíduos, mas sim que não 

queria o concurso naquela modalidade e no momento em que tinha sido proposto.

Mudando de assunto, disse o Senhor Vereador que a Câmara tinha assumido o compromisso de criar 

duas comissões,  uma das quais já tinha os seus membros designados, sendo necessário constituir  a 

comissão para análise  dos Regulamentos de Taxas,  julgando que era urgente a  constituição daquela 

comissão,  não  só  pelo  compromisso  assumido,  mas  também  pela  circunstância  de  haver  um  dos 

regulamentos que não tinha sido aprovado pela Assembleia Municipal, sendo necessário submetê-lo de 

novo à Câmara e à Assembleia Municipal, para entrar em vigor até 30 de Abril de 2010.

  

       RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente à Câmara o resumo diário da tesouraria do dia anterior que acusa um total de disponibilidades 
de um milhão cento e trinta mil oitocentos e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos. 
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APROVAÇÃO DA ACTA

Aprovação da acta de 2009.11.17
Aprovada por maioria, absteve-se a Senhora Vereadora, Drª. Maria José Azevedo por não ter estado 
presente na reunião. 

3.1  ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  DE  TRANSPORTE  A ALUNOS COMPULSIVOS  –  ANO  LECTIVO 

2009/2010

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

da informação n.º 102/SASE/2009 de 24 de Novembro de 2009, elaborada pela técnica superior,  Dra. 

Maria José Almeida, cujo teor se transcreve: 

“1. Conforme disposto no nº 3 do artigo 2º, alínea b) do D.L.299/84 são considerados alunos compulsivos: 

“Os alunos que hajam sido matriculados compulsivamente em estabelecimentos de ensino situados fora 

da área das suas residências”. Assim, entende-se por alunos compulsivos aqueles que por falta de vaga 

ou curso pretendido frequentem estabelecimentos de ensino fora da área de residência. 

2. O Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2009/2010, de acordo com o normativo citado, 

enuncia que “Os alunos que frequentem a escolaridade obrigatória (até ao 9º ano inclusive) e tenham sido 

matriculados compulsivamente em estabelecimentos de ensino situados fora da sua área de residência, 

têm direito à comparticipação na totalidade do valor do transporte”. 

Os  alunos  a  frequentarem  o  ensino  secundário  têm  direito  à  comparticipação  de  50%  do  valor  do 

transporte ao abrigo da Portaria nº 181/86 de 6 de Maio. 

Ressalva-se que os alunos compulsivos a frequentarem o ensino básico e/ou secundário beneficiam do 

subsídio de transporte desde que não usufruam de outro apoio destinado a transporte. 

3. Após recepcionados os pedidos de subsídio de transporte dentro do prazo determinado (entre 1 a 31 de 

Outubro/09), procedeu-se à sua análise. Neste sentido, propõe-se a atribuição do subsídio de transporte 

aos  alunos constantes na lista  em anexo,  por  reunirem as condições legais  exigidas.  Partindo-se  do 

pressuposto que os transportes utilizados por cada aluno são os que melhor servem os seus interesses, 

os  valores  dos  subsídios  a  atribuir  são  distintos  devido  a  factores  como  empresas  de  transporte 

seleccionadas, preços praticados de acordo com áreas de residência e horários. 

4. Considerando a importância da concessão do subsídio de transporte pela Câmara Municipal de Valongo 

aos alunos compulsivos no prosseguimento dos seus estudos e a necessidade de se proceder a uma 

gestão eficaz dos recursos, propõe-se: 

Que pagamento do subsídio seja efectuado por tranches, no final de cada período lectivo, mediante a 

apresentação dos comprovativos da despesa efectuada, no DEASJD. 
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Assim,  numa  lógica  de  articulação  interdepartamental  o  Departamento  de  Educação,  Acção  Social, 

Juventude e Desporto prestará informações ao Departamento Financeiro, no final de cada período lectivo, 

do valor a pagar a cada aluno. 

5. Perante o exposto, deverá ser atribuído o subsídio de transporte aos alunos compulsivos constantes na 

lista anexa no valor global de 1.846,15€ abrangendo os meses de Setembro de 2009 a Junho de 2010, de 

acordo com o calendário escolar definido para o ensino básico e secundário no Despacho nº 14724/2009 

de 1 de Julho de 2009. 

 “Tem competência para decidir sobre o assunto a Exma. Câmara ao abrigo da alínea d) do n.º 4 do art.º 

64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro”. 

Em 2009/11/25 a Exma. Sra. Directora de Departamento, Dra. Ilda Soares, emitiu a seguinte informação: 

”À consideração da Sr.ª Vereadora Dr.ª Trindade Vale. Concordo com o proposto, devendo a presente 

informação ser previamente cabimentada pelo DF e posteriormente ser elaborada minuta de deliberação 

para ser presente a reunião de Câmara, por ser assunto da sua competência”. 

Em 2009/11/26 a Exma. Sra. Vereadora Dra. Trindade Vale, proferiu o seguinte despacho: “Concordo com 

o proposto”. 

Em 2009/12/14 o Exmo. Senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-

se minuta para ser presente à reunião de Câmara”. 

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina, dizendo que do processo constava uma aluna, 

Cátia Fernanda, que morava na Rua Trás da Bouça,  no entanto não constava a localidade,  havendo 

também erros de escrita.

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria Trindade, dizendo que o processo era feito nos Agrupamentos 

e que tinha havido erros de escrita ao passar o documento na Câmara.

Depois de apreciado o assunto, de acordo com a competência conferida pelo art.º 64.º, n.º 4, alínea d) da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro 

foi  deliberado  por  unanimidade,  autorizar  a  atribuição  de  um  subsídio  de  transporte  aos  alunos 

compulsivos, no montante global de 1.846,15€ (mil oitocentos e quarenta e seis euros e quinze cêntimos), 

distribuído de acordo com o proposto em mapa anexo à supracitada informação. 
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3.2 ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO – ANO LECTIVO 2009/2010

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

da informação n.º 91/SASE/2009 de 13 de Novembro de 2009, elaborada pelas técnicas superiores, Dra. 

Maria José Almeida e Dra. Helena Gonçalves, cujo teor se transcreve: 

“1 . Considerando que as autarquias deverão assumir todos os encargos decorrentes da Acção Social 

Escolar do 1ºCEB, de acordo com o Decreto-Lei nº 399-A/84 de 28 de Dezembro. 

O  Decreto-Lei  nº  55/2009  de  2  de  Março  estabelece  o  regime  jurídico  aplicável  à  atribuição  e  ao 

financiamento dos apoios no âmbito da acção social escolar, cuja responsabilidade é partilhada entre a 

Administração  Central  e  os  municípios,  consoante  os  níveis  de  ensino.  Seguindo  as  orientações  do 

Despacho nº18987/2009 de 17 de Agosto, que regula as condições de aplicação das medidas de acção 

social  escolar,  da responsabilidade do Ministério  da Educação e municípios,  a  vigorar  no ano lectivo 

2009/2010,  a  Câmara  Municipal  de  Valongo  assume  esta  competência  no  sentido  de  promover  a 

igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar. 

2. Constituindo os auxílios económicos uma das modalidades de apoio no âmbito da acção social escolar, 

o anexo III do anterior despacho, define os valores mínimos de comparticipação para os alunos do 1º ciclo 

do ensino básico, destinados a livros e material escolar, por anos de escolaridade, podendo os municípios 

aumentar ou alargar os apoios no âmbito das suas competências, conforme decretado no ponto 6 do 

artigo 7º. 

3.Enuncia o artigo 8º, nº2, do despacho referido, que: “Têm direito a beneficiar dos apoios previstos neste 

despacho  os  alunos  pertencentes  aos  agregados  familiares  integrados  nos  1º  e  2º  escalões  de 

rendimentos determinados para efeitos de atribuição do abono de família (…)”. 

Por sua vez o posicionamento nos escalões do abono de família é aferido em função de um rendimento de 

referência, variável não só em conformidade com o valor per capita dos rendimentos do agregado familiar, 

mas também com o número de crianças e jovens com direito à prestação no seio do mesmo agregado 

familiar.

São abrangidos pelo escalão A todos os alunos do escalão 1 do abono de família, pelo escalão B os do 2 

escalão. Mantém-se o princípio de que os alunos do escalão A têm direito à totalidade dos apoios, tendo 

os do escalão B a 50% desses apoios. 

3.  O  envolvimento  dos  Agrupamentos  de  Escolas,  numa lógica  de  partilha  de  responsabilidades  no 

domínio  da Acção  Social  Escolar,  ocorre  face  à  proximidade  e real  conhecimento  da sua população 

escolar  do  1ºCEB,  bem  como  experiência  acumulada  no  tratamento  dos  processos  administrativos 

inerentes ao deferimento dos apoios relativos aos alunos dos 2º e 3º CEB. 

Assim, as medidas de acção social escolar aplicadas aos alunos do 1ºCEB a frequentar este ano lectivo, 

são aplicadas conforme disposto no artigo 8º – Normas para atribuição dos auxílios económicos e 9º 

Situações Excepcionais. 

Reunião de 04.11.2009
12



CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

4.Os Agrupamentos  verticais  concelhios remeteram à Câmara Municipal  de Valongo as listagens  dos 

alunos do 1ºCEB, com direito a subsidio destinado a livros e material escolar, propondo-se numa lógica de 

cumprimento  das  orientações  legais,  tendo  em  consideração  os  valores  mínimos  preconizados  no 

despacho, os seguintes valores: 

Escalão A 

1º e 2ºanos- 39,00€  (26€ livros e 13€ material escolar); 

3º e 4º anos – 45,00€ (32€ livros e 13€ material escolar). 

Escalão B 

1º e 2ºanos- 19,50€  (13€ livros e 6,50€ material escolar); 

3º e 4º anos – 22,50€ (16€ livros e 6,50€ material escolar). 

Perante o exposto, propõe-se a transferência da verba correspondente a cada Agrupamento, de acordo 

com os mapas em anexo. 

O montante global a transferir é de 66.810,00€, correspondendo 51.066,00€ aos alunos abrangidos pelo 

escalão A e 15.744,00€ ao escalão B. 

“Tem competência para decidir sobre o assunto a Exma. Câmara, ao abrigo da alínea d), do n.º 4 do art. 

64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro”. 

Em 2009/11/18 a Exma. Sra. Directora de Departamento, Dra. Ilda Soares, proferiu a seguinte informação: 

” A consideração da Srª Vereadora Drª Trindade Vale. A atribuição de apoios económicos para livros e 

material escolar aos alunos do 1.º ciclo, sendo competência da Câmara, foi este ano sujeita a legislação 

específica, Despacho nº18987/2009 de 17 de Agosto, que define o valor mínimo das comparticipações a 

atribuir aos alunos em função da sua carência económica, tendo por base o escalão atribuído para efeitos 

de abono de família. Numa lógica de partilha de responsabilidades no domínio da Acção Social Escolar, os 

Agrupamentos verticais concelhios remeteram à Câmara Municipal de Valongo as listagens dos alunos do 

1ºCEB,  com direito  a  subsídio  destinado a  livros  e  material  escolar.  Perante  o  exposto,  propõe-se a 

transferência  da verba correspondente a cada Agrupamento,  de acordo com os mapas em anexo.  O 

montante global a transferir é de 66.810,00€, para o que se solicita cabimento orçamental. A competência 

é da Exma. Câmara”. 

Em 2009/11/20 a Exma. Sra. Vereadora Dra. Trindade Vale, proferiu o seguinte despacho: “Ao D.F. para 

cabimentar”. 

Em 2009/12/14 o Exmo. Senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-

se minuta para ser presente à reunião de Câmara”. 

Interveio  a  Senhora  Vereadora,  Drª. Maria  José  Azevedo,  dizendo  que  nas  listagens  relativas  ao 

agrupamento vertical S. Lourenço, os valores das escolas não coincidiam com os valores constantes da 

informação da Câmara Municipal, julgando que a informação da Câmara tinha sido efectuada com base na 

informação prestada pelas escolas.
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Interveio a Senhora Vereadora,  Drª. Maria Trindade Vale, dizendo que as escolas apresentavam os 

documentos dos alunos que tinham direito à atribuição de subsídio e que quando não o faziam, não era 

feito o pagamento, sendo-o feito posteriormente.

Interveio a Senhora Vereadora,  Drª. Maria José Azevedo, dizendo que nas listagens das escolas havia 

várias referências, nomeadamente, transferência de escolas e de turmas.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina,  dizendo que as escolas afixavam as listagens e 

que era criada a capacitação da atribuição de auxílio económico.

Disse o Senhor Vereador que somadas as turmas, o número de alunos com escalão A e B era de setenta 

e seis e que dos dados da Câmara Municipal constavam somente sessenta e seis, e cinco alunos com 

indicação de transferência, pelo que havia uma diferença de seis alunos.

Interveio  a  Senhora  Vereadora,  Drª.  Maria  Trindade  Vale,  dizendo  que  os  apoios  eram  atribuídos 

mediante os documentos apresentados.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, dizendo que uma vez que tinha sido criado o fundo de 

Emergência Social, a Câmara poderia disponibilizar-se junto dos Agrupamentos para reforçar o apoio às 

famílias dos alunos com mais dificuldades, nomeadamente na aquisição de material escolar.

Disse,  ainda o  Senhor  Vereador,  que se  deveria  melhorar  e  reforçar  a  informação relativamente aos 

transportes  escolares,  pois  havia  vários  alunos  que  não  frequentavam  determinadas  escolas,  que 

leccionavam cursos para os quais estavam vocacionados por, certamente desconhecerem os apoios a 

esse nível.

Interveio a Senhora Vereadora, Drª.  Maria Trindade Vale, dizendo que a informação sobre os transportes 

escolares era divulgada no site da Câmara Municipal e nos agrupamentos das escolas, no entanto, estava 

de acordo que fosse dado mais ênfase à divulgação da informação.

Disse a Senhora Vereadora que o processo só tinha sido presente à Câmara naquela data, porque os 

elementos tinham sido fornecidos pelas escolas muito recentemente.

Mais disse a Senhora Vereadora que as escolas compravam os livros para as crianças e, posteriormente a 

Câmara pagava aos agrupamentos.

Depois de apreciado o assunto, de acordo com a competência conferida pelo art.º 64.º, n.º 4, alínea d) da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, foi deliberado por unanimidade, autorizar a transferência de uma verba para cada Agrupamento 

de Escolas do concelho, de acordo com os mapas anexos à presente informação para auxílio económico a 
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alunos  carenciados  do  1.º  Ciclo  do  Ensino  Básico  do  concelho,  no  montante  global  de  66.810,00€ 

(sessenta e seis mil oitocentos e dez euros). 

3.3 ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS MONETÁRIOS - 26.ª S. SILVESTRE DE ERMESINDE – CONCELHO DE 

VALONGO - 3 JANEIRO DE 2010

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

da informação n.º 40/SAD/2009 de 27 de Novembro de 2009, elaborada pelo Assistente Técnico, Bruno 

Guimarães, cujo teor se transcreve: 

1. “O Município em parceria com o Centro de Atletismo de Ermesinde, vai realizar a 26.ª Edição da Prova 

de  Atletismo  “S.  Silvestre  de  Ermesinde  –  Concelho  de  Valongo”,  (autorizada  na  informação 

35/SAD/09).

2. Este evento, agendado para o dia  3 de Janeiro de 2010 – Domingo tem partida às 10h00, junto à 

Câmara Municipal  e meta no Parque Urbano Dr. Fernando Melo. O percurso de 10,500 metros de 

dificuldade média, abrange as freguesias de Valongo, Alfena e Ermesinde. 

3. A Prova envolve dois  Escalões  –  Seniores  (Masculino e  Feminino),  e  Veteranos (I  –  II  –  III  –  IV 

Masculino e Feminino), federados ou não, representando Clubes, Estabelecimentos de Educação e 

Ensino e Associações Desportivas, de âmbito nacional, prevendo-se a participação de 400 atletas. ------

4. As classificações serão individuais e colectivas, estando em disputa variadíssimos prémios, os quais 

são um incentivo para apelar à participação.  

5. Feita a avaliação da edição anterior, em conjunto com os parceiros (Centro de Atletismo de Ermesinde 

e Associação de Atletismo do Porto), constatou-se que, há semelhança dos anos anteriores, esta prova 

teve  uma  elevada  participação  de  atletas  no  Escalão  Veteranos.  Nesse  sentido,  considerou-se 

pertinente propor premiar um maior número de atletas neste escalão, nos diferentes níveis (indo de 

encontro ao formato de atribuição de prémios adoptada pela Associação de Atletismo do Porto em 

provas similares).

6. Face ao exposto, propõe-se a atribuição de prémios monetários até ao 10º classificado em todos os 

níveis do Escalão Veteranos. 

7. Para a presente edição, colocamos à consideração superior a atribuição de prémios monetários no 

valor total de 3.270,00€, distribuídos da seguinte forma: 

Seniores 

Masculinos 

Individual

Seniores 

Femininos 

Individual

Veteranos 

(I)

Veteranos 

(II)

Veteranos 

(III)

Veteranos

(IV)

1.º - 400,00€

2.º - 200,00€

3.º - 100,00€

1.º - 400,00€

2.º - 200,00€

3.º - 100,00€

1.º - 100,00€

2.º - 60,00€

3.º - 30,00€

1.º - 100,00€

2.º - 60,00€

3.º - 30,00€

1.º - 100,00€

2.º - 60,00€

3.º - 30,00€

1.º - 100,00€

2.º - 60,00€

3.º - 30,00€
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4.º - 50,00€

5.º - 25,00€ 

6.º - 20,00€ 

7.º - 20,00€ 

8.º - 20,00€ 

9.º  - 20,00€ 

10.º - 20,00€

11.º - 20,00€ 

12.º - 20,00€

13.º - 20,00€

14.º - 20,00€

15.º - 20,00€

4.º - 50,00€ 

5.º - 25,00€ 

6.º - 20,00€ 

7.º - 20,00€ 

8.º - 20,00€  

9.º - 20,00€     

10.º - 20,00€ 

11.º - 20,00€

12-º - 20,00€

13.º - 20,00€

14.º - 20,00€

15.º - 20,00€

4.º - 20,00€

5.º - 20,00€

6.º - 20,00€ 

7.º - 20,00€

8.º - 20,00€

9.º - 20,00€

10.º - 20,00€

4.º - 20,00€

5.º - 20,00€

6.º - 20,00€ 

7.º - 20,00€

8.º - 20,00€

9.º - 20,00€

10.º - 20,00€

4.º - 20,00€

5.º - 20,00€

6.º - 20,00€ 

7.º - 20,00€

8.º - 20,00€

9.º - 20,00€

10.º - 20,00€

4.º - 20,00€

5.º - 20,00€

6.º - 20,00€ 

7.º - 20,00€

8.º - 20,00€

9.º - 20,00€

10.º - 20,00€

8. Mais se informa que, os dados dos atletas premiados, serão fornecidos ao Departamento Financeiro, 

após a realização da prova. 

“Tem competência para decidir sobre o assunto a Exma. Câmara, ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do art. 

64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro.

Acerca deste  assunto a Exma. Sra.  Chefe de Divisão da Juventude e Desporto,  Dra.  Elsa Carvalho, 

prestou  a  seguinte  informação:  ”À consideração  da Exma.  Sr.ª  Directora  de Departamento,  Dra.  Ilda 

Soares. Concordo com o proposto. Informa-se que existe verba em Plano e Orçamento. Se a presente 

informação merecer parecer favorável, deverá transitar para o DF.”. 

Em  2009/12/03,  a  Exma.  Sra.  Directora  de  Departamento,  Dra.  Ilda  Soares,  proferiu  a  seguinte 

informação:  “À  consideração  do  Sr.  Vereador  Dr.  João  Paulo  Baltazar.  Tratando-se  de  um  evento 

desportivo com forte tradição no nosso Concelho, pois que já conta com a 26ª edição, é fundamental a 

atribuição de prémios monetários apelativos  à  participação,  daí  propormos o alargamento  até  ao 10ª 

classificado  em todos  os  níveis  do  escalão  veteranos.  Isto  acarreta  um encargo  acrescido  de  400€ 

relativamente ao ano transacto. Deverá ser elaborada minuta de deliberação para ser presente a reunião 

de Câmara por ser assunto da sua competência.” 

Em 2009/12/09  o  Exmo.  Sr.  Vice-Presidente,  Dr.  João  Paulo  Baltazar,  proferiu  o  seguinte  despacho: 

“Concordo”. 

Em 2009/12/14 o Exmo. Senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-

se minuta para ser presente à reunião de Câmara”. 

Interveio a Senhora Vereadora, Drª. Maria José Azevedo, dizendo que registava com agrado o facto dos 

valores dos prémios serem iguais para homens e mulheres.
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Depois de apreciado o assunto, de acordo com a competência conferida pelo art.º 64.º, n.º 4, alínea b) da 

Lei n.º 169/99 de 18/9, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, foi 

deliberado por  unanimidade, conceder a atribuição de prémios monetários aos participantes na 26.ª S. 

Silvestre de Ermesinde – concelho de Valongo, no valor global de 3.270,00€ (três mil duzentos e setenta 

euros), distribuídos pelos atletas classificados de acordo com o proposto na supracitada informação. 

3.4 DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO, COM A ÁREA DE 

335,00M2 E A AFECTAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO, COM A ÁREA DE 15,00M2, SITAS 

ENTRE AS RUAS DAS ESCOLA DA BELA E BOM SAMARITANO, FREGUESIA DE ERMESINDE

Presente à Câmara Municipal o processo relativo ao assunto em epígrafe, instruído com a informação n.º 

56/SIPM.DAI/09 de 2009.12.02, da Técnica Superior, Ana Rita Coelho, com o seguinte teor: 

“ No seguimento da deliberação tomada pela Assembleia Municipal na sua reunião de 2009.04.29, foram 

afixados  diversos  exemplares  do edital  anexo,  nos  lugares de estilo,  manifestando a intenção de se 

proceder à anexação ao domínio público, da parcela de terreno A, com a área de 15,00m2, sita na Rua 

Bom Samaritano e à desafectação do domínio público da parcela de terreno B, com a área de 335,00m2 e 

convidando  os  eventuais  utentes  a  dizer  o  que  lhes  oferecer  sobre  o  assunto,  alegando 

fundamentadamente, os seus direitos legítimos, sobre as parcelas referidas, no prazo de 30 dias.------------

Decorrido  o  prazo,  constatou-se  que  não  foi  apresentada  qualquer  reclamação  ou  alegada  qualquer 

ofensa de direitos adquiridos, pelo que se sugere a afectação da parcela, com a área de 15,00m2, sita na 

Rua Bom Samaritano, para integrar no domínio público e a desafectação do domínio público da parcela, 

com a área de 335,00m2, sita entre as ruas da Escola da Bela e Bom Samaritano, freguesia de Ermesinde, 

concelho de Valongo, para integrar no domínio privado, para ampliação da Escola da Bela. 

Tem competência para deliberar sobre o assunto a Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do nº 4 

do artº. 53º Da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, sob proposta da Câmara de acordo com o estipulado na alínea a) do nº 6 do art. º 64º  do mesmo 

diploma legal.

Este assunto mereceu, em 2009.12.04, o seguinte parecer da Senhora Directora do Departamento de 

Finanças: “Exmo. Senhor Vereador, Dr. Arnaldo. A desafectação do domínio público da parcela de terreno, 

bem  como  a  afectação  de  uma  parcela  ao  domínio  público,  mencionadas  em  epígrafe,  já  foram 

submetidas à aprovação de reunião de Câmara de 2009.03.26,  pelo que se solicita autorização para 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, dado que já decorreram os éditos e não houve qualquer 

reclamação ou outra situação.”

Em 2009.12.09, o Exmo Sr. Vereador, Dr. Arnaldo Soares, proferiu o seguinte despacho, “Concordo. À 

consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara”.
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O  Exmo.  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal,  exarou  em  14.12.2009,  o  seguinte  despacho: 

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

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado, por maioria:

1 - Propor à Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do nº 6 do art.º 64º e para efeitos do disposto 

na alínea b) do nº 4 do artº. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro,  a Desafectação do Domínio Público de uma parcela de terreno com a área de 

335,00m2 e a afectação de uma parcela de terreno, com a área de 15,00m2  , sitas entre as Ruas das 

Escola da Bela e Bom Samaritano, freguesia de Ermesinde, para ampliação da Escola da Bela.

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

Catarino e a Senhora Vereadora, Drª. Luísa Oliveira.

4.1 PROCESSO Nº 356-OC/2007 EM NOME DE JETCLASS – INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, LDA 

      LOCAL – RUA ANDRADE CORVO – SOBRADO 

      PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DAS TAXAS EM 50%

Presente à Câmara Municipal o processo de obras mencionado em epigrafe, em nome de JETCLASS – 

Industria de Mobiliário, Lda., o qual foi objecto da informação n.º 14/SMP/2009, de 2009.10.09, elaborada 

pelo Assistente Técnico, Rui Xavier dos Anjos Nascimento Pinto, cujo teor se transcreve: 

«Através  do  requerimento  registado  nesta  Câmara  Municipal  sob  o  n.º  6477  de  06-10-2009,  vem a 

requerente do processo de obras, solicitar a redução em 50% do valor das taxas devidas pela emissão do 

alvará de construção referentes ao processo indicado no assunto em epígrafe. 

Alega o Requerente, a folhas 110 a 116 do processo, que o valor a investir será de 6.500.000,00 €, e que 

vão ser criados 32 novos postos de trabalho. 

No  n.º  1  do art.  4º  do  Regulamento  de  Liquidação  e  Cobrança  das  Taxas  relativas  à  realização  de 

Operações Urbanísticas de Edificação e Urbanização, está previsto que os empreendimentos que, face ao 

excepcional  montante  do  valor  investido  e  à  consequente  criação  de  elevado  número  de  postos  de 

trabalho, sejam considerados de especial interesse para o desenvolvimento económico do município, por 

deliberação fundamentada da Câmara Municipal, beneficiem de uma redução de 50% nas taxas devidas 

pela realização, manutenção e reforço das infra-estruturas urbanísticas e nas taxas previstas nos quadros 

I, II, III, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e XVI da Tabela anexa ao citado Regulamento. 

O valor das taxas a liquidar é de € 54.340.21, sendo o montante após redução de 50%, de € 30.531.91.  

Assim e, se superiormente for considerado que este empreendimento pode ser considerado de especial 

interesse para o desenvolvimento económico do município, o assunto deverá ser submetido à Câmara 

Municipal.» 

Em 2009.10.09, a Sra. Chefe da Divisão de Fiscalização, Eng. Isabel Koehler, emitiu o seguinte parecer, 

que se transcreve: 
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«À Consideração do Sr. Director do DPGU, Arq. Vítor Sá. 

Considerando que, 

 O  empreendimento  vai  criar  32  novos 

postos de trabalho; 

 O valor a investir é de € 6.500.000,00; 

 E  que,  de  acordo  com  a  deliberação 

camarária  de  20.11.2008,  já  se  considerou  o 

empreendimento de interesse económico para o concelho, 

Julgamos tratar-se de uma indústria com especial interesse para o desenvolvimento do Concelho, pelo que 

se  propõe  o  deferimento  do  pedido  de  redução  das  taxas  fixadas  para  a  operação  urbanística,  no 

montante em euros de € 54.340,21 para o montante de € 30.531,91. 

Tem competência para decidir o assunto o órgão colegial da Câmara Municipal, nos termos dispostos no 

n.º1 do artigo 4º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas.» 

Sobre esta recaiu o parecer do Sr. Director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, Arqtº 

Vítor Manuel Santos Sa, em 2009.12.10, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Sr. Vereador Dr. João Paulo Baltazar. 

Concordo com o proposto. 

É da competência do Órgão Colegial da Câmara Municipal a decisão final sobre o assunto». 

Em 2009.12.10, o Sr. Vereador Dr. João Paulo Baltazar, proferiu o seguinte despacho: 

«Concordo, ao Sr. Presidente da Câmara para submeter à apreciação/deliberação da Câmara Municipal.» 

O Exmº Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Melo, em 2009.12.14, proferiu o seguinte despacho sobre 

o assunto: 

«Concordo. 

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

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão, questionando se o processo em apreciação tinha como 

suporte  a  nova  regulamentação  municipal  aprovada  pelo  actual  executivo  ou  se  estavam em causa 

decisões reportadas a regulamentos anteriores.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina, dizendo que o processo não poderia ser votado 

com base no novo regulamento, uma vez que aquele documento estava suspenso.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão,  perguntando se a empresa se tinha comprometido a 

apresentar os documentos de admissão dos trabalhadores.

Interveio o Senhor Vice-Presidente,  Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que havia um incentivo efectivo, 

relativamente ao valor global das taxas, por força do regulamento, que tinha a ver com o investimento nas 
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infra-estruturas  públicas  que  a  empresa  iria  fazer,  resultando  numa  redução  das  taxas,  e  que  havia 

também uma proposta de cariz político, pois havia uma fábrica nova, com capacidade superior à que a 

empresa tinha anteriormente, o que permitiria a criação de trinta e cinco postos de trabalho.

Disse o Senhor Vice-Presidente que era feito o acompanhamento junto da empresa, havendo uma vontade 

clara da empresa criar os postos de trabalho.

Interveio  a  Senhora  Vereador,  Drª.  Luísa  Oliveira, perguntando  se  tinha  sido  feita  a  exigência  de 

manutenção dos postos de trabalho, durante um determinado período de tempo.

Interveio o Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que no regulamento em vigor não 

havia nenhuma norma que obrigasse a tal exigência.

Disse, ainda, que a Câmara tinha de ter proximidade com as empresas, e que estas poderiam não ser 

competitivas se tivessem de manter artificialmente os postos de trabalho.

Acrescentou o Senhor Vice-Presidente que em termos líquidos, a empresa não tinha nenhum benefício.

Interveio  a  Senhora  Vereadora,  Drª.  Maria  José Azevedo, dizendo  que anteriormente  à  proposta  de 

redução de taxas, a Câmara tinha concedido um benefício à empresa, ao declarar o interesse económico, 

o que permitia a sua instalação num edifício que era ilegal.

Disse a Senhora Vereadora que a redução de taxas seria razoável, tendo em conta as formalidades que 

tinham sido apresentadas, no entanto, seria também razoável que a Câmara se salvaguardasse, de forma 

a que a empresa que tinha sido beneficiada não fechasse,  propondo a Senhora Vereadora que fosse 

acrescentada uma cláusula  de salvaguarda que estabelecesse que deveriam manter-se as condições 

inicialmente propostas.

Interveio o Senhor Vice-presidente,  Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que o investimento na construção 

tinha sido  feito  e  que a  empresa estava pronta  a  laborar,  faltando somente a  licença de construção, 

acrescentando que o risco do investimento não se concretizar era nulo, pois as obras no edifício estavam 

feitas, e que estava a decorrer o investimento da construção da via, tendo ficado definido que antes de ser 

emitida licença de utilização, teria de ser feita a recepção da obra da via.

Acrescentou o Senhor Vice-Presidente que a Câmara não tinha meios para fiscalizar o número de postos 

de trabalho criados.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão,  dizendo que o novo regulamento, entretanto aprovado, 

previa que a Câmara Municipal aplicasse penalizações numa situação de incumprimento por parte das 

empresas que beneficiassem de incentivos, tendo em conta o investimento e o número de postos de 

trabalho que se propunha criar.  Ora disse,  apesar de estar em discussão um processo abrangido por 

regulamentação antiga, que dispensava o investidor de apresentar comprovativos, a Câmara apesar disso, 
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deveria  ser  informada  se  os  postos  de  trabalho  que  a  empresa  tinha  proposta  criar,  o  tinham  sido 

efectivamente.

Interveio o Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que estudaria a possibilidade de ser 

criada uma cláusula de revisão, no caso de não serem criados novos postos de trabalho.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. Afonso Lobão, dizendo que o novo regulamento previa penalizações 

para a empresa, no caso de incumprimento.

 

Interveio o Senhor Vice-Presidente,  Dr. João Paulo Baltazar,  dizendo que a análise era feita à luz do 

regulamento que estava em vigor.

Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  Afonso  Lobão,  dizendo  que  a  empresa  deveria  apresentar  os 

comprovativos do investimento e da criação dos postos de trabalho, no prazo de sessenta dias após a 

emissão de licença e no caso de incumprimento, a empresa perderia os benefícios atribuídos.

Interveio o Senhor Vice-Presidente,  Dr. João Paulo Baltazar,  dizendo que se fosse entendido, colocaria 

aquela condicionante no despacho de atribuição de licença de utilização, embora tivesse de ser estudada 

a possibilidade de ser feita uma exigência que não estava prevista no regulamento.  

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina, dizendo que a empresa tinha tido um primeiro 

benefício de poder ocupar um espaço que, face ao PDM em vigor, jamais poderia ocupar e que a estrada 

de acesso às instalações da empresa era prioritariamente do interesse privado e não público.

Disse o Senhor Vereador que havia um ofício do particular a dizer que não podia construir a via, tendo 

depois a Junta de Freguesia de Sobrado assumido que a fazia, tendo o proprietário vindo novamente dizer 

que fazia o caminho e que a Junta de Freguesia  faria a sua manutenção. Acrescentou o Senhor Vereador 

que não havia qualquer documento de compromisso da Junta de Freguesia de Sobrado que, apesar de ser 

uma entidade de direito público credível, não tinha declarado tal intenção por escrito.

Disse, ainda, o Senhor Vereador que era estranho que a Câmara exigisse que fosse feita a estrada, que 

depois o proprietário tivesse comunicado que não poderia construir  a estrada e que posteriormente, a 

Junta de Freguesia de Sobrado tivesse assumido que a fazia.

Relativamente ao número de postos de trabalho,  disse o Senhor Vereador que era  necessário que a 

empresa já estivesse a laborar, devendo ser esclarecido se os postos de trabalho a criar acresceriam aos 

postos de trabalho já existentes.
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Sublinhou  o  Senhor  Vereador  que  a  Câmara  não  poderia  obrigar  a  que  os  postos  de  trabalho  se 

mantivessem  durante  um  determinado  prazo,  no  entanto,  seria  importante  saber  se  a  empresa  iria 

deslocalizar-se.

Disse, ainda, o Senhor Vereador que os Munícipes deveriam ser tratados  de forma igual, no entanto, 

havia empresas no concelho que tinham construído para vender e tinham tido redução de taxas, e outras 

havia, como era o caso da Flupol, que tinham ampliado as suas instalações e não tinham tido isenção de 

taxas, tendo pago cinco vezes mais do que se tivessem feito uma construção nova, acrescentando que 

tinha havido critérios discricionários. Mais disse que seria necessário clarificar o compromisso da Junta de 

Freguesia de construir e fazer a manutenção da estrada, uma vez que não havia qualquer documento da 

Junta a comprometer-se com a fiscalização da obra e com a sua manutenção, no prazo de dois anos.

Interveio o Senhor Vice-Presidente,  Dr. João Paulo Baltazar,  dizendo que na contratualização entre a 

Câmara Municipal e a empresa, era consensual a obrigatoriedade daquela apresentar prova da criação 

dos postos de trabalho, pelo que tal seria assegurado.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, dizendo que do processo constava uma informação 

emitida  pelo  Senhor  Dr.  Paulo  Ranito  com  seguinte  teor:  “A freguesia  de  Sobrado,  através  do  Sr. 

Presidente de Junta veio esclarecer o sentido e alcance de um anterior ofício datado de 17.09.2009 e 

requer que seja aceite a assumpção da responsabilidade pela junta de freguesia pela boa execução de um 

troço da via…”, perguntando o Senhor Vereador se o Senhor Dr. Paulo Ranito era advogado da Junta de 

Freguesia, uma vez que estava a assumir ele próprio o compromisso daquela Autarquia. Disse o Senhor 

Vereador que um funcionário da Câmara Municipal não poderia assumir, em papel timbrado da Câmara, 

que tinha sido feito um requerimento, acrescentando que o Senhor Dr. Paulo Ranito não podia receber 

requerimentos verbais e colocá-los por escrito.

Interveio o Senhor Vice-Presidente, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que a Junta de Freguesia tinha dito 

que seria responsável pelas construção e manutenção da via e, posteriormente, a empresa tinha dito que 

construía a via, podendo ser inferido que a Junta de Freguesia de Sobrado assumiria a sua manutenção e 

que embora o Presidente da Junta de Freguesia não fosse o mesmo, julgava que o compromisso não se 

tinha desvanecido, não havendo dificuldade em clarificar a situação.

Acrescentou o Senhor Vice-Presidente que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que o assunto 

ficasse claro.

Depois de apreciado o assunto, foi deliberado por  maioria, aprovar o pedido de redução de taxas, nos 

termos do nº1 do artº 4º do Regulamento de Liquidação e Cobrança das Taxas relativas à realização de 

Operações Urbanísticas de Edificação e Urbanização, com base nas informações técnicas prestadas. 
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Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Dr. Afonso Lobão, Dr. José Luís 

Catarino e a Senhora Vereadora, Drª. Luísa Oliveira.

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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