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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO 

DIA VINTE E SETE DE DEZEMBRO DO ANO 

DOIS MIL E TREZE 

 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Valongo, edifício 

dos Paços do Concelho e sala das reuniões da Câmara Municipal, reuniram os Excelentíssimos 

Senhores: 

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.º José Augusto Sobral Pires 

Dr.ª Luísa Maria Correia de Oliveira 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar 

Dr.ª Maria da Trindade Morgado do Vale 

Dr. Manuel Marques Nogueira dos Santos 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara, quando eram dez horas e vinte 

minutos. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

DE 2013.12.27 
 
 

AGENDA DE TRABALHOS 
 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 Intervenção dos Membros da Câmara; 
 

 Resumo diário de tesouraria. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

 

 

DFRH – Divisão de Finanças e Recursos Humanos  
 

 
 

 

1 – Procedimento por Ajuste Direto para a realização de serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos, varredura e outros serviços de higiene urbana no concelho de Valongo; 

 

2 - Aquisição de serviços de auditoria externa. 

 
 

 

DOTA – Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente  
 

 
 

3 - Proposta de Alteração do “Projeto “Horta-à-Porta” – Hortas Biológicas da Região do Porto - 

Proposta de Adesão.  
 

 

DPOM – Divisão de Projetos e Obras Municipais  
 

 
 

4 - Eficiência Energética na Iluminação Pública – Instalação de Reguladores de Fluxo Luminoso na 

Rede de IP do Concelho- Procº. 1397/2013 

     Aprovação da prorrogação do prazo de execução; 

5 - Alteração da denominação da firma titular da licença de táxi nº. 18 - Guilhermina Marques & Filho 

Unipessoal, Lda;  

6 - Alteração da sinalização na Travessa dos Bacelos na Freguesia de Valongo - Trânsito proibido a 

veículos de largura superior a 1,80 m;  

 

7 - Aprovação da alteração de sinalização de trânsito na Rua das Lousas em Valongo; 

 

8 - Projeto de arranjos exteriores envolventes à Igreja Matriz de Ermesinde - Apoio Municipal; 
 

9 - Empreitada de “Requalificação e Ampliação – Escola da Retorta – Campo” 

       Ratificação do despacho exarado em 2011.12.05 

       Aprovação do cálculo da 1ª situação de revisão de preços de caráter definitivo.  

 

DMOT – Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes  
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10 - Prestação de apoio na beneficiação do espaço do Instituto do Bom Pastor - Ermesinde. 
 

 

 
 

 

 

Valongo, 23 de Dezembro de 2013 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
____________________________ 
(Dr. José Manuel Pereira Ribeiro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentando os presentes. 
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Pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, foi apresentado um Voto de Pesar pelo 

falecimento do funcionário da Câmara Municipal, Senhor João Luís Brito Moreira, tendo sido colocado à 

votação. 

Aprovado por unanimidade. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, cumprimentando os presentes. 

Disse o Senhor Vereador que naquela semana tinha acompanhado uma deputada do PCP na 

Assembleia da República ao Centro de Saúde de Campo, tendo trocado impressões com os 

responsáveis por aquele estabelecimento de saúde, apercebendo-se da existência de algumas 

limitações. Numa das questões colocadas sobre o Centro de Saúde de Campo e a farmácia faziam com 

que aqueles estabelecimentos fossem muito visitados, havendo falta sinalização de semáforos com 

limite de velocidade, no sentido de limitar a velocidade dos automobilistas naquele local. 

Mais disse o Senhor Vereador que os responsáveis do estabelecimento entendiam que a passadeira 

para peões estava mal situada, sendo o ideal entre o Centro de Saúde e a farmácia para uma travessia 

em segurança da estrada Nacional 15. 

Questionou o Senhor Vereador acerca do ponto de situação da construção do Centro de Saúde de 

Campo e Alfena, atendendo a que tinham informações muito vagas. 

Por último, questionou o Senhor Vereador acerca do processo da compra do campo ou do estádio de 

Sonhos, em Ermesinde, que tinha sido iniciado no anterior mandato, e o Ermesinde utilizava o Complexo 

Desportivo dos Montes da Costa para a formação e treinos, e que entrava no negócio de compra do 

estádio de Sonhos por parte da Câmara Municipal.  

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a questão da 

sinalização estava identificada e a ser objeto de estudo, no sentido de aumentar a segurança na zona 

junto ao Centro de Saúde. 

Relativamente aos novos Centros de Saúde de Campo e Alfena, disse que aquela matéria não era da 

competência da Câmara Municipal e que aguardava uma reunião com a Administração Regional de 

Saúde do Norte, para tratar da questão do Hospital de Valongo e tentar perceber qual o ponto de 

situação daqueles centros de saúde, e o que estaria previsto para a urgência do Hospital de Valongo. 

Disse, que há muitos anos que a Câmara Municipal apoiava o Ermesinde, e o facto de estarem no 

Complexo dos Montes da Costa implicava um elevado apoio, porque era a Câmara que pagava a luz, a 

água e um funcionário. 

Mais disse o senhor Presidente da Câmara que quando tomou posse tinha encontrado o protocolo entre 

o Município e o proprietário do Campo de Sonhos em fase final, e que entretanto os moradores da zona 

informaram sobre a existência de um ónus resultante do empreendimento inicial que tinha dado origem 

àquele complexo desportivo. 
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Disse ainda que estavam a tentar encontrar uma solução para o problema, que fosse a melhor e que 

defendesse os cofres da Autarquia. 

Salientou que a Câmara Municipal havia poucos meses tinha feito uma intervenção que beneficiara o 

campo relvado que existia em Sonhos, e que tinham sido um parceiro ativo do clube que tinha 

dificuldades e tinham pedido apoio atendendo a que era um clube novo, e não tinham capacidade de 

pagar uma simples fatura da água, porque o clube anterior tinha deixado de existir juridicamente. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, questionando qual a questão colocada pelos moradores 

junto ao Complexo Desportivo. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que tinham recebido uma 

carta subscrita por vários moradores da zona dos Montes da Costa, acerca da possibilidade de poder ser 

utilizado aquele espaço para outro fim que não a prática desportiva, tinham questionado acerca da 

existência de um ónus que resultava do facto daquele espaço ter sido cedido na operação de loteamento 

inicial, o serviço confirmado pelos serviços técnicos da Câmara, depois existia a questão da nascente do 

Rio Tinto que estava localizada na mesma zona, estavam a aguardar para dar uma resposta com base 

na informação dos serviços técnicos da Câmara Municipal. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, cumprimentando os presentes. 

Disse o Senhor Vereador que havia, sensivelmente, seis anos que tinha sido construído pela Câmara 

Municipal o estádio municipal em Valongo e o Senhor Presidente da Câmara de então, Dr. Fernando 

Melo, tinha um compromisso de que seria construído um estádio municipal em Ermesinde, porque o 

complexo dos Montes da Costa não tinha dimensões para que pudessem disputar jogos oficiais, e não 

tinha espaço para crescer. 

Disse o Senhor Vereador que tinha recebido reclamações dos moradores dos Montes da Costa, pois o 

campo de futebol estava encostado entre moradias e uma escola e tinha uma cota superior a um dos 

lados das moradias, havendo pessoas cujo pátio de suas casas ficavam abaixo a cerca de três metros 

do recinto do jogo, bem como as pessoas tinham sido esclarecidas relativamente à questão do Rio Tinto. 

Mais disse o Senhor Vereador que relativamente ao registo dos terrenos, a informação que tinham dos 

serviços era de que sob o ponto de vista jurídico não existia qualquer ónus nos títulos de propriedade, e 

os terrenos eram propriedade da Câmara Municipal, a haver um ónus teria que estar inscrito no registo 

dos terrenos. 

Acrescentou o Senhor Vereador que o terreno, no que dizia respeito ao PDM, estava destinado a 

equipamento desportivo e mesmo havendo alteração para edificação tinha que ser utilizada uma figura 

do urbanismo, como loteamento ou urbanização ou um plano de pormenor, e naquelas figuras a Câmara 

Municipal tinha o poder discriminatório de exigir, uma parte tinha que ser cedida ao domínio público para 

equipamentos ou para jardinagem, e a Câmara ficaria com o poder de gerir o ordenamento daquele 

espaço. 
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 Disse que a proposta que tinha sido aprovada por unanimidade na Câmara, tinha sido na expetativa de 

fazer uma permuta, porque não se justificava a construção de um estádio de raiz, e os valores entre a 

aquisição de terrenos e a construção do estádio ultrapassavam um milhão e meio a dois milhões de 

euros. 

Mais disse o Senhor Vereador que seria uma boa solução aproveitar o estádio existente reduzindo a 

fatura, tentando encontrar uma plataforma de equilíbrio e que o grosso do pagamento fosse feito com a 

permuta. 

Disse, ainda, que tinha sido introduzida uma cláusula de salvaguarda no processo no sentido de dar 

conforto até ao final do ano de 2015 para o Ermesinde poder continuar a utilizar os Montes da Costa, e 

no momento em que a Câmara fizesse a escritura a propriedade passaria para o dono do campo de 

futebol de Sonhos, porque a utilização exclusiva do campo de Sonhos só seria uma possibilidade efetiva 

no momento em que tivesse um piso sintético, porque com a relva natural não era possível ter as 

camadas jovens e os seniores a jogar, e a situação a acautelar seria a de existir em Ermesinde um 

estádio municipal. 

Disse que após a Câmara ter a propriedade, podendo ser uma alavanca através de uma candidatura, 

porque no quadro comunitário que se iniciava em 2014/2020, dificilmente haveria apoios para aquele tipo 

de infraestruturas para construção, e por esse motivo haviam dado um prazo até 2015 para colocação de 

um piso sintético. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o protocolo nunca 

tinha sido assinado e caducou. 

Referiu o Senhor Presidente da Câmara que tentou ligar com o proprietário, e que ia tentar reunir com 

ele, embora o proprietário do terreno nunca tivesse contactado a Câmara, nem por escrito nem 

telefonicamente. Havia assuntos do interesse do Município, não só em Ermesinde mas também em 

Alfena, daí ter sentido necessidade de dar aquele passo, embora fizesse sentido que o proprietário 

também o fizesse.  

Disse ainda, que iam tentar encontrar uma solução para a questão e que tinham transmitido a situação à 

Direção do Ermesinde. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que o assunto não encerrava naquele dia e que 

ainda havia muito que discutir em relação aquela questão, e quando chegasse a altura de decidir seria 

bom que as pessoas estivessem informadas sobre a situação. 

Relativamente ao Complexo Desportivo dos Montes da Costa, disse o Senhor Vereador que era 

necessário ressalvar a questão que estava na mesma situação que o Sporting Clube de Campo, porque 

necessitava de alargar o campo de jogos.  

Disse, ainda, que era possível jogarem as camadas jovens porque tinha todas as condições para a 

formação desportiva, só não tinha a partir da primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto. 
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de três milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e oito euros e sessenta e nove 

cêntimos. 

 

 

1 - PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, VARREDURA E OUTROS SERVIÇOS DE HIGIENE URBANA 

NO CONCELHO DE VALONGO 

 

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

informação n.º 651/ DFRH-ACGS /2013 datada de 19 de dezembro, e elaborada pelo Técnico Superior 

de Gestão João Pedro Catarino M. Ferreira, do seguinte teor: 

“De modo a satisfazer o solicitado na informação nº 94/DMOT-HU/2013, que se anexa e dá início ao 

presente processo, propõe-se a realização de um procedimento por ajuste direto, com o título em 

epígrafe, de acordo com o estabelecido nas alíneas c) e f) do nº 1 do art.º 24º e alínea c) do nº 1 do art.º 

27º, ambos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

A necessidade de abertura do procedimento proposto prende-se com o facto do atual contrato que 

garante a prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos, varredura e outros serviços de 

higiene urbana no concelho de Valongo, ter o seu término em 31 de dezembro de 2013, e o concurso 

público internacional para adjudicação dos mesmos serviços se encontrar na fase de recolha de 

documentação para a elaboração do contrato para posterior envio ao Tribunal de Contas, não sendo 

previsível a obtenção do respetivo visto prévio até 31.12.2013, de modo a que o novo contrato possa 

entrar em execução no início de 2014. 

Estamos perante serviços que pela sua dimensão não podem ser assegurados com os meios próprios 

da Autarquia, e que não podem deixar de ser realizados, sob pena de se colocar em causa a salubridade 

e a saúde pública. 

Face à urgência no início da prestação de serviços em causa coloca-se à consideração superior o 

convite ao agrupamento RedeAmbiente/Ecorede, adjudicatário do concurso público em fase de 

conclusão, pelo valor correspondente ao da proposta apresentada no âmbito do mesmo concurso, 

ajustado de forma proporcional ao prazo do ajuste direto, garantindo-se, assim, uma poupança de 

49.171,00€/mês relativamente ao contrato em vigor. 

Assim, o preço base fixado para a abertura do procedimento é de 340.000,00 €, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor; 

O período de validade da relação contratual será de 75 dias (entre 01.01.2014 e 16.03.2014), prazo que 

se prevê suficiente para permitir a obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas no concurso público 
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internacional com o mesmo objeto e já adjudicado, extinguindo-se a relação contratual antes do prazo 

indicado caso se possa dar início à execução do contrato outorgado na sequência do referido concurso 

público. 

Os elementos necessários à realização do ajuste direto proposto são os seguintes e estão sujeitos a 

aprovação superior: 

Convite à apresentação da proposta e respetivos anexos; 

Caderno de encargos e respetivos anexos. 

A competência para decidir sobre este assunto é da Câmara Municipal ao abrigo do disposto nas alíneas 

f) e dd) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do nº 

1 do art.º 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, juntamente com o mencionado no art.º 36º do 

Código dos Contratos Públicos e na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de 

janeiro”. 

Sobre o assunto recaiu a informação da Sra. Chefe de Divisão de Finanças e Recursos Humanos que se 

transcreve: 

“À consideração da Ex.mo Senhor Presidente da Câmara. 

Atendendo a que o contrato atualmente em vigor termina no dia 31 de dezembro de 2013 e o respetivo 

concurso público encontra-se na fase final para posterior envio para o Tribunal de Contas, torna-se 

necessário dar início a um ajuste direto com vista à formação de um novo contrato, para a prestação dos 

serviços em questão. 

Assim, proponho a V. Ex.ª a abertura do referido ajuste direto, propondo-se a submissão do presente 

processo a reunião de câmara, uma vez que a competência para decidir sobre este assunto é deste 

órgão municipal”. 

O Exmo. Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o processo tinha ido a 

reunião de Câmara por ser necessário o visto de autorização do Tribunal de Contas relativamente ao 

concurso, e como não seria possível obtê-lo até ao dia 31 de Dezembro, e não se poderiam deixar de ter 

o serviço de recolha dos resíduos sólidos, optaram por fazer um procedimento por ajuste direto à 

empresa que tinha ganho o concurso público, por um período de setenta e cinco dias.   

Mais disse que o assunto tinha sido estudado e que tinha sido feito um ajuste direto com a empresa que 

tinha ganho o concurso público, e que a partir de janeiro haveria uma poupança mensal de cerca de 49 

mil euros em relação ao contrato em vigor, o ajuste direto era feito pelo período de dois a dois meses e 

meio para garantir que no dia dois se teria os serviços de recolha dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que quando haviam decidido pela concessão 

dos serviços de recolha de limpeza por trinta e seis meses, tinha argumentado de que se correria o risco 

de com a cessação do contrato com a SUMA no início de 2014, não haver ninguém para limpar as ruas 
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do concelho e efetuar a recolha de lixo, ficando provado que havia soluções que não implicavam a 

concessão por trinta e seis meses, pois iriam ter um processo de ajustamento direto por um período de 

três meses, e a argumentação de não haver ninguém para limpar as ruas do concelho caía por terra, 

porque havia alternativa, motivo pelo qual votara contra a concessão dos serviços de limpeza por trinta e 

seis meses. 

Mais disse o Senhor Vereador que havia argumentado na altura por que não estaria a ser iniciado pela 

Câmara um processo de reversão dos serviços que tinham sido sucessivamente concessionados, e que 

não tinham sido melhores e estava provado que tinham contribuído para o buraco financeiro que a 

Câmara tinha. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que uma coisa era 

concessionar serviços e outra era adquirir serviços, o concurso público era para aquisição de serviços, e 

aquele era um ajuste direto para a aquisição de serviços, não era uma concessão. 

Disse o Senhor Presidente da Câmara que o município só conseguiria voltar a ter condições de fazer 

aquele serviço quando tivesse possibilidade de contratar mais pessoas, pois não tinha força humana 

suficiente para garantir a recolha de forma eficaz e aceitável dos resíduos sólidos urbanos, não tinham 

pessoas nem meios em número suficiente naquela área e os funcionários tinham uma idade média 

avançada. 

Mais disse o Senhor Presidente que a anterior Câmara Municipal tinham aberto um concurso público 

internacional que não estaria concluído até ao dia trinta e um de Dezembro. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, cumprimentando os presentes. 

Questionou o Senhor Vereador se relativamente aquela matéria, a Lei n.º 75/2013 que estabelecia as 

competências das autarquias, se a Câmara tinha acautelado as competências transferidas para as 

Juntas de Freguesia no que dizia respeito à varredura dos arruamentos. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que sim, e que a Lei n.º 

75/2013 definia um conjunto de competências, dava um prazo de 180 dias para as negociações com as 

Juntas que ainda não tinha terminado.  

Disse queria acautelar que o Município tivesse os serviços a funcionar de forma regular, e que a lei 

conferia um prazo para aplicação da nova legislação, iriam entrar em diálogo e negociação com as 

Juntas de Freguesia para verem qual a modalidade que melhor servia a ambas as partes, não implicava 

que fosse dinheiro, podiam ser meios patrimoniais, humanos e financeiros. 

Mais disse o Senhor Presidente que no próximo ano abriria diálogo com as Juntas de Freguesia, e não 

tinha só a ver com a questão das varreduras, a lei falava também na questão dos jardins, havia um 

conjunto de matérias e iriam estudar a melhor forma com as Juntas de Freguesia, porque aquele 

concurso público tinha apresentado uma nuance e havia uma parte do concelho que não era abrangida, 
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Campo e Sobrado, uma parte daqueles serviços que era assumida pelo Município e que era um espaço 

territorial com caraterísticas diferentes, não era igual a Ermesinde ou Valongo. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo ter depreendido que as preocupações foram 

tidas em conta, e segundo o que tinha percebido, as competências iriam ser negociadas posteriormente 

com as Juntas de Freguesia, mas havia competências que ao contrário do que acontecera no mandato 

anterior, que eram delegadas pela Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia, e agora eram 

competências próprias das Juntas de Freguesia e não careciam de delegação. 

Referiu que o que havia questionado e não conseguira esclarecimento tinha sido se o que dizia respeito 

às varreduras se estaria a adquirir serviços que eram competência da Junta de Freguesia e não 

delegável pela Câmara na Junta de Freguesia, e tinham que diferenciar o que acontecera no anterior 

mandato quando se tinha iniciado o processo. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, concordando com a preocupação 

do Senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, e que era preocupação da Câmara. 

A lei falava na negociação dos meios, havia casos em que os municípios transferiam dinheiro, casos em 

que podiam transferir recursos humanos e era aquilo que iria ser objeto de uma negociação com as 

Juntas de Freguesia. 

Disse que do ponto de vista do contrato que iria ser assinado, tinha uma cláusula de salvaguarda para 

estas situações. 

Mais disse o Senhor Presidente que o que desejava era que se estivesse no dia dois a aplicar o 

concurso público, mas tal não era possível, porque o pedido para o Tribunal de Contas ainda não tinha 

tido resposta, e era um problema real que teriam que resolver. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que iriam viabilizar o ajuste, porque 

compreendiam, e fruto da experiência que tinham do mandato anterior, que não havia possibilidade do 

Município assegurar de forma direta aqueles serviços. Disse que iriam abster-se, mas condicionavam a 

abstenção à resolução de eventuais conflitos que pudessem existir com as Juntas de Freguesia, pois 

paralelamente ao ajuste direto deveria haver uma conversa com as Juntas de Freguesia, e não a 

posteriori. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, acrescentando que estava no 

exercício de funções executivas havia cerca de dois meses e pouco e a Câmara Municipal colaborava 

com as Juntas de Freguesia e as Juntas de Freguesia com a Câmara, não era de se esperar que em 

dois meses se resolvessem todas as questões, e noutra conjuntura seria mais fácil. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, perguntando qual o impedimento à contratação de 

pessoas e qual o enquadramento legal. 
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Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que viviam numa altura em 

que as câmaras pouco podiam fazer, pois não tinham autorização para contratar pessoas, porque o 

Orçamento de Estado e o Ministério das Finanças não autorizavam, e o que decorria do PAEL era claro, 

a partir de 2015 por cada dez funcionários que saíssem poderiam contratar um, a nível da Administração 

Pública, não poderiam contratar livremente e não podiam fazer concurso externo, e ao contrário do que 

parecia, precisavam de pessoas, pois havia setores que estavam deficitários. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que o Senhor Presidente tinha feito um exercício 

nas palavras para evitar dizer que o PAEL obrigava a não poder contratar, mas existia um compromisso 

com o PAEL, por opção da Câmara, e em que o Partido Socialista tinha estado de acordo. 

Disse que a Câmara Municipal, por opção, estava amarrada por catorze anos a um processo de 

negociação, e que se previa uma negociação difícil com as Juntas de Freguesia, a Câmara não tinha 

dinheiro para negociar com as Juntas de Freguesia e não tinha pessoal para os serviços.  

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por maioria: 

1. Nos termos do disposto nas alíneas f) e d) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

em articulação com a alínea b) do nº 1 do art.º 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, juntamente 

com o mencionado no art.º 36º do Código dos Contratos Públicos e na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, autorizar a abertura de um procedimento por ajuste direto com 

o preço base de 340.000,00 €, de acordo com o previsto nas alíneas c) e f) do nº 1 do artigo 24 e alínea 

c) do nº 1 do artigo 27 do Código dos Contratos Públicos, com vista à aquisição de serviços de recolha 

de resíduos sólidos urbanos, varredura e outros serviços de higiene urbana no Concelho de Valongo, até 

16 de março de 2014, extinguindo-se a relação contratual antes do prazo indicado, caso se possa dar 

início à execução do contrato outorgado na sequência do concurso público com o mesmo objeto e já 

adjudicado ao agrupamento RedeAmbiente/Ecorede, mas que só poderá começar a ser executado 

após o visto prévio do Tribunal de Contas. 

2. Aprovar as peças do referido procedimento nos termos do nº 2 do artigo 40º do Código dos Contratos 

Públicos. 

 

Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, Dr. João Paulo Baltazar, 

Dr.ª Trindade Vale, Dr. Manuel Nogueira dos Santos e Eng.º Hélio Rebelo. 

Votou contra o Senhor Vereador eleito pela CDU, Senhor Adriano Ribeiro. 

 

2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA 
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Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto em epígrafe, o qual foi objeto da 

informação n.º 652/DFRH.ACGS/2013 datada de 23 de dezembro, elaborada pelo Assistente Técnico 

José Luís de Barros Pereira, do seguinte teor: 

“No seguimento do despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara datado de 17.12.2013, exarado 

na informação 646/DFRH.ACGS/13, que faz parte do presente processo, deu-se início a um 

procedimento por ajuste direto, com o título em epígrafe, de acordo com o estabelecido na alínea a) do 

nº 1 do art.º 20º do Código dos Contratos Públicos, para aquisição dos serviços em epígrafe. 

Foi convidada para o referido procedimento a empresa Virgílio Macedo, SROC, Unipessoal, Lda., que 

apresentou a proposta de preços em anexo, no valor de 11.000,00 €/ano + IVA, valor que nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º da Proposta de Orçamento de Estado para 2014 está sujeito à redução 

remuneratória de 12%, sendo o valor a pagar de 9.680,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Pelo exposto coloca-se à consideração superior a adjudicação dos serviços indicados em epígrafe à 

empresa mencionada, pelo valor total de 9.680,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, adjudicação 

essa que se manterá por um período de um ano, sendo automaticamente renovado por iguais períodos 

de tempo, até ao máximo de 2 (duas) renovações, desde que não denunciado por qualquer das partes 

com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Caso haja despacho superior favorável deverão ser remetidas as notificações em anexo a comunicar ao 

concorrente a decisão e a solicitar o envio dos documentos de habilitação exigidos no n.º 8 do Convite à 

Apresentação de Proposta, bem como no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos. 

Coloca-se também à consideração superior a aprovação da minuta do contrato, que deverá ser reduzido 

a escrito de acordo com o estabelecido no artigo 94º do C.C.P. 

A nomeação do auditor externo é competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, nos termos do nº 2 do art.º 48.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais).” 

Sobre o assunto recaiu a informação da Sra. Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos que se 

transcreve: 

“Concordo com o proposto na presente informação que se submete à consideração do Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara”. 

O Exmo. Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era um processo 

relacionado com aquisição de serviços de ROC, optaram pelos serviços da empresa “ Virgílio Macedo S. 

Roc Unipessoal, Lda”, que tinha sido uma empresa que colaborara bem com a Câmara, o contrato que 

os ligava à Câmara não estava totalmente cumprido, e a única coisa que tinham feito era adjudicar pelo 

prazo de um ano. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, pedindo que o senhor Presidente esclarecesse 

quanto à sugestão dos Vereadores do Partido Social Democrata, propondo que o ponto fosse retirado 
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por uma questão de coerência e de metodologia, pois tinham entendido desde o inicio do mandato que 

as propostas de prestação de serviços deveriam ser feitas através de um método concursal, e que 

aquela fosse do mesmo modo, e se existisse um problema de prazo, retirar-se-ia o ponto e viria na 

reunião seguinte com um prazo que permitisse fazer a realização do concurso. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que se tratava de haver uma entidade externa 

que acompanhasse e fiscalizasse os serviços da contabilidade da Câmara, assunto que tinha merecido 

comentários da Assembleia Municipal anterior, onde o Senhor Presidente na reunião da Assembleia 

Municipal de 28.12.2011, disse que teve conhecimento que o Gabinete de Contabilidade que auditava as 

contas da Câmara, era de um dirigente do PSD, do Distrito do Porto, e colocou a questão se na Câmara 

se sentia confortável com essa situação, em que o Revisor Oficial de Contas do Município fosse a 

mesma pessoa que no plano cívico, político, preside à Distrital do PSD. 

Mais disse o Senhor Vereador que, não tendo nada a ver uma coisa com a outra, se o atual Presidente 

da Câmara Municipal de Valongo se sentia confortável com o facto do auditor das contas da Câmara 

Municipal de Valongo ser o Dr. Virgílio Macedo, Presidente da Distrital do Partido Social Democrata e 

Deputado do mesmo partido, a mesma pessoa que tinha estado em causa na referida Assembleia 

quando quem governava a Câmara era o Partido Social Democrata. 

Questionou o Senhor Vereador se o Senhor Presidente tinha intenções de levar por diante uma auditoria 

às contas de gestão do mandato anterior, uma vez que havia prometido que o iria fazer, e se o fizesse se 

se sentiria confortável que a auditoria às contas de gestão do Partido Social Democrata fosse feita pelo 

Presidente da Distrital do PSD. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o processo era 

simples e que aquela prestação de serviços não era para dar apoio à contabilidade, decorria da Lei das 

Finanças Locais que as câmaras municipais tinham que ter um ROC para que certificassem as contas, 

tendo os serviços dito que o trabalho com aquela empresa tinha sido muito positivo, que era uma 

empresa competente e não lhe interessava a quem estivesse ligada, era competente e havia 

necessidade de resolver aquele problema de imediato, e por esse motivo optara por um ano. 

Disse o Senhor Presidente da Câmara que se fosse do entendimento dos Senhores Vereadores que a 

melhor solução seria retirar o processo e fazer um procedimento diferente, aceitaria, pois queria que 

percebessem que trabalhava com qualquer pessoa, desde que gostasse de trabalhar e fosse rigorosa. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que não estava em causa e achava 

injusto estarem a falar como tinha achado na altura, pois disse que não poderiam colocar num caderno 

de encargos impedimento a militantes de um partido de concorrer a um concurso. Os serviços tinham 

sido contratados, tinha sido feito um concurso e o montante era mais baixo do que a Câmara pagara 

anteriormente pelo mesmo serviço. 
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Referiu o Senhor Vereador que quando o senhor líder de bancada do PS tinha colocado aquela questão, 

respondera de que se sentia confortável porque a competência seria assegurada. 

Disse que era uma questão de coerência não se poderia trabalhar nos casos de uma maneira e noutros 

casos de outra, teria uma prestação de serviços que deveria ser feita através da forma concursal, como 

tinham concordado no inicio do mandato. 

 

Processo retirado. 

 

3 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PROJETO “HORTA-À-PORTA” – HORTAS BIOLÓGICAS DA 

REGIÃO DO PORTO - PROPOSTA DE ADESÃO 

 

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

informação n.º 02/DOTA-PN/2013, subscrita pela Técnica Superior, Ana Silva, de 2013/12/16, cujo teor se 

transcreve: 

Informação nº 02/DOTA-PN/2013 

“Na sequência do aprovado em reunião de Câmara, de 2013.05.16, sobre o Projeto “Horta-à-Porta” – 

Hortas Biológicas da Região do Porto, deu-se início às diligências necessárias para a implantação da 

Horta Biológica Ponte da Presa, em Valongo, tendo sido definido o esboço geral da mesma, com a 

colaboração dos técnicos da LIPOR, o qual foi disponibilizado aos serviços camarários responsáveis 

pela realização dos trabalhos no terreno, tendo as obras sido iniciadas no passado mês de novembro e 

encontrando-se, na presente data, em fase de conclusão. 

Após visita ao local dos técnicos da LIPOR, estes consideraram agora oportuno dar seguimento à 

restante tramitação processual, como seja a assinatura do Protocolo e marcação das datas de formação. 

Entretanto, verificou-se que o regulamento geral e a minuta de protocolo referentes à Horta Biológica 

Ponte da Presa, submetidos pela LIPOR para validação da Autarquia, apresentam algumas alterações 

face aos documentos aprovados em reunião de Câmara de 16.05.2013. 

As atuais minutas diferem das anteriores na maior pormenorização das atribuições dos outorgantes e 

clarificação dos deveres da LIPOR e da Autarquia, como seja o número de abrigos a colocar na horta 

face ao número de talhões implantados no terreno, definição da competência da respetiva manutenção e 

gestão do espaço, número de horas de formação, etc. 

Por estar previsto um pagamento mensal de utilização de cada lote para a compensação do custo com o 

fornecimento de água e outros inerentes à manutenção do espaço, a autarquia assumirá o papel de 

gestor da horta, com a inerente seleção dos candidatos e gestão do espaço, sendo necessário validar 

igualmente a minuta de acordo de utilização a assinar com cada um dos utilizadores selecionados. 

Face ao exposto, e atendendo à necessidade de formalizar o processo através da assinatura do 

Protocolo com a LIPOR, propõe-se submeter à consideração da Exma. Câmara Municipal a aprovação 

das novas minutas de Protocolo e regulamento geral anexo ao mesmo, e ainda minuta de Acordo de 

Utilização. 
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Tem competência para decidir sobre o assunto a Exma. Câmara Municipal, ao abrigo da alínea t), do n.º 

1, do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Sobre o assunto o Exmo. Senhor Chefe da Divisão do Ordenamento do Território e Ambiente, Arqt.º 

Miguel Pinto prestou a seguinte informação: 

«À Consideração do Sr. Presidente. Concordo, pelo que se propõe que os documentos anexos sejam 

submetidos à Exmª. Câmara Municipal para aprovação.» 

O Exmo. Sr. Presidente proferiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que aquele projeto 

envolvia a colaboração da LIPOR, era um projeto que vinha do mandato anterior, e o envolvimento da 

LIPOR tinha implicado alterações em relação a algumas das condições que tinham sido acordadas 

inicialmente, designadamente no regulamento, e questões que derivavam do facto de ter um custo para 

cada uma das pessoas que iria utilizar a horta. 

Disse o Senhor Presidente da Câmara que outra das alterações tinha a ver com o número de pontos de 

apoio nas hortas, e que a LIPOR estava a apoiar muitos projetos de hortas biológicas. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que tinha sido abordado por alguns moradores 

que não conheciam bem o que estava em causa. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a situação de crise 

criava condições propícias para que as pessoas percebessem a importância de utilizarem aqueles 

terrenos que por vezes estavam abandonados, e se os Senhores Vereadores tivessem conhecimento de 

proprietários no concelho de Valongo que estivessem disponíveis para emprestar terrenos, não se 

tratava de perder a propriedade, alguns proprietários estavam disponíveis e que iriam assinar protocolos 

com a Câmara. 

Referiu o Senhor Presidente ser um apelo que fazia porque, por vezes, as pessoas tinham os terrenos 

abandonados e era preferível a sua utilização, era um bom projeto que haviam encontrado e que a 

colaboração seria ótima para aumentar o número de hortas biológicas no concelho de Valongo, existia a 

parceria com a LIPOR que garantia que o processo fosse acompanhado por uma empresa que sabia. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que iria responder ao apelo e esforçar-se no 

sentido de conhecer outro tipo de situações. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que em Alfena e noutros 

pontos havia proprietários que tinham sido abordados, no sentido de poderem protocolar uma cedência 

temporária dos seus terrenos para a criação de hortas biológicas. 
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Informou o Senhor Presidente que existiam municípios a fazer experiências das hortas comunitárias num 

conceito diferente e que havia países que tinham feito grandes avanços com a criação das hortas, quer 

as hortas biológicas quer as hortas comunitárias. 

Mais disse que se os espaços abandonados fossem rentabilizados teriam impactos muito positivos, 

porque evitariam transportes, não havia poluição, quase podendo ser transportados à mão, podendo ser 

utilizado pelas próprias famílias ou comercializado. 

Referiu o Senhor Presidente que era uma área onde poderiam ganhar todos, e que havia concelhos mais 

avançados na Área Metropolitana do Porto e havia outros que estavam a dar os primeiros passos, e que 

inclusive poderiam surgir oportunidades de utilização dos terrenos para produção de hortícolas que 

depois pudessem ser comercializados às IPSS. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo da alínea t), do nº. 1, do Art.º 33º., da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, por maioria, aprovar as novas minutas de Protocolo, o regulamento geral, 

assim como a Minuta de Acordo de Utilização, nos termos e para os efeitos propostos na supracitada 

informação. 

Da presente deliberação faz parte integrante o Protocolo de Cedência de Espaços e de Constituição de 

Entidade Gestora entre a Câmara Municipal e a Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 

Resíduos do Grande Porto, o Regulamento Geral e o Acordo de Utilização. 

 

Absteve-se o Senhor Vereador eleito pela CDU, Senhor Adriano Ribeiro. 

 

4 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE REGULADORES 

DE FLUXO LUMINOSO NA REDE DE IP DO CONCELHO- PROCº. 1397/2013 

APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

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

da informação técnica n.º 195/DPOM.CP/2013, de 23 de dezembro, prestada pelo Técnico Superior 

Eng.º Manuel Costa, cujo teor se transcreve: 

“Compromisso nº 17.173 

Código Plurianual de Investimentos/2/25/2010/42 

Código Orçamental: 02/07.01.04.04 

Código da entidade – 2149 

Valor - € 863.751,74 

Contrato – 2013.09.10 

Tribunal de Contas – Visado a 24-10-2013. 

Relativamente ao assunto versado e epígrafe, cumpre-me informar: 

Dados da obra: 

HISTORIAL: 



 
 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 
 

 

18 
 

Abertura do procedimento 

- deliberação camarária – 2011.09.08 

- Concurso público, ao abrigo alínea b) do artº. 19º. do CCP (publicado no Diário da República nº. 176, II 

Série, de 13.09.2011)3 

- preço base – € 1.002.000,00 € + IVA 

- prazo de execução –  150 dias 

- prazo de garantia da obra – 5 anos (vide nº. 1 da cláusula  36ª. do 

CE) 

- disponibilização plataforma Vortal – 14.09.2011 

Abertura das propostas – 31.10.2011 

Adjudicação: 

- deliberação camarária - 2013.08.19 

- adjudicatário – Casais – Engenharia e Construção, S.A 

- valor da adjudicação - € 814.860,13 + IVA 

- prazo de execução - 75 dias 

Cauções: 

- Caução inicial - Garantia Bancária nº 393-504-1138, emitida pelo Banco Popular Portugal, S.A, em 

04.09.2013, no valor de € 40.743,01 

- Reforço de caução - Garantia Bancária nº 393-504-1153, emitida pelo Banco Popular Portugal, S.A, 

em 29.11.2013, no valor de € 40.743,01 

Contrato escrito: 

- nº. 463/2013 celebrado em 2013.09.10 

- Adenda formalizada em 15.10.2013 (alteração da clausula 5ª – Prazo de execução – 

75 dias) 

- lançamento do contrato na base-gov – 30.09.2013 

- Fiscalização Prévia pelo Tribunal de Contas – visado a 24.10.2013 

Consignação: 24.10.2013 

Situação atual 

Deu entrada nesta Edilidade, a 23 do corrente mês, um pedido da empresa adjudicatária, no qual solicita 

a prorrogação do prazo de execução da empreitada em apreço, por mais 24 (vinte e quatro) dias, 

apresentando como justificação factos imprevistos que se prendem com a locação dos reguladores de 

fluxo junto de alguns PTs e dificuldades na entrega atempada dos materiais necessários à boa 

prossecução dos trabalhos, ficando prevista a conclusão da obra para o dia 31 de janeiro de 2014. 

Tendo em consideração que, apesar da necessidade de prorrogação de prazo de execução decorrer de 

causas imputáveis ao empreiteiro, ainda que de forma indireta, este tem evidenciado um esforço notório 

para cumprir o plano de trabalhos aprovado, o qual foi objeto de alteração no que concerne ao prazo de 

execução inicialmente contratualizado (150 dias), resultando num decréscimo de 75 dias, por imperativo 
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do Financiamento celebrado no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte, o qual determinava 

que a obra em referência deveria estar concluída até 31 do corrente mês. 

Sucede porém que, conforme comunicado pelo Programa Operacional Regional do Norte – ON2, o prazo 

limite para a conclusão da execução física e financeira da operação foi prorrogada para 31 de março de 

2014. 

Assim, a prorrogação agora requerida pelo empreiteiro em nada prejudica os interesses desta Autarquia. 

Face ao exposto, propõe-se a aprovação da prorrogação pretendida, com carater gracioso, não 

havendo, desta forma, lugar a revisão de preços em relação ao prazo acrescido, nos termos do disposto 

nos nºs 2 e 3 do art.º 13º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea f) do nº. 1 do 

art.º 33º da Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro.” 

Sobre este assunto, a Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula C. Pereira Marques, 

em 2013.12.23, informou o seguinte: 

“À Consideração do Exmº Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o proposto na presente informação, a qual deve ser remetida à Exmª. Câmara para decisão 

sobre o assunto”. 

Em 2013.12.23, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

“Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.” 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, proferiu em 2013.12.23 o 

seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a questão que se 

colocava era que a empresa fora vitima dos atrasos na aprovação daquele projeto, que vinha do 

mandato anterior, e tratava-se da instalação de cerca de cem reguladores em cerca de cem postos de 

transformação, tinha havido um atraso de cerca de setenta e cinco dias na aprovação, o que tinha 

provocado um atraso na execução/instalação dos reguladores, era um projeto financiado pelo QREN, e a 

autoridade de gestão permitia que a execução daquela intervenção fosse até 31 de Março de 2014. 

Disse que a empresa pedira uma prorrogação de prazo por mais 24 dias para instalação dos reguladores 

nos postos de transformação. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Manuel Nogueira dos Santos, cumprimentando os presentes. 

Referiu o Senhor Vereador que o Senhor Presidente da Câmara havia colocado a questão da 

prorrogação dos prazos de execução, e que pessoas do seu conhecimento tinham verificado que alguns 

postes tinham sido desligados, questionando qual o critério utilizado. 
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Interveio o Senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que não haviam ligado nenhuma 

lâmpada e os aparelhos permitiam a regulação inteligente da luz sendo aplicados em zonas em que 

estivessem desligadas 50% das lâmpadas. Disse que a EDP por cada lâmpada que religasse levava 

quase 13 euros, o que significava que das 3 mil lâmpadas que teriam que religar iriam pagar 40 e tal mil 

euros e que estavam em negociações com a EDP para tentar diminuir estes custos. 

Mais disse o Senhor Vice-Presidente ter decidido que após serem ligados os PT’s envolvidos, os 

serviços iriam analisar o tipo de luz que estava a ser disponibilizada com 50% da redução e avaliar a 

variação da intensidade luminosa durante o período noturno, e a partir daí definir os locais onde iriam 

fazer a ligação total ou parcial. 

Referiu que com a política anterior teriam uma economia de 50% e com a nova política não iriam ter 

50%, porque ao religar tudo teriam uma economia apenas de 38%. 

Mais disse que a EDP tinha informado a Câmara que quando tinha desligado não apresentara custos, no 

pressuposto de que estes seriam incluídos no custo das religações. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que tivera oportunidade de 

falar com os Senhores Vereadores e que era uma vergonha a forma como a EDP se comportava, que 

era um roubo cobrar 12 euros e tal por cada religamento, e que se comportava como uma empresa que 

naquela matéria era mais tática e fazia o que bem entendia. Disse que tinham reunido com um diretor 

que lhe havia dito com veemência que era inadmissível que a EDP não fosse a primeira a fazer com que 

os municípios poupassem mais, e que deveria ser a primeira interessada na eficiência energética. 

Mais disse o Senhor Presidente que estava a falar de uma fatura muito pesada e que a Câmara 

Municipal de Valongo gastava mais de um milhão de euros para pagar a eletricidade pública depois do 

desligamento, e ainda tinham as faturas relacionadas com edifícios municipais. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, corroborando a questão e dizendo que haviam 

situações indignas na relação entre cliente e fornecedor, e que quando andaram com um sinal que era 

de alguma dor, que era o de desligar lâmpadas, tinha assistido muitas vezes a ligamentos da EDP 

durante a manhã, tendo sido informado que eram testes, mas quem pagava a energia daqueles testes 

era a Câmara Municipal. 

Solicitou ao Senhor Vice-Presidente que os serviços o informassem se anteriormente houvera uma 

resposta para aquela solicitação, porque havia casos em que tinha sido solicitado e correriam o risco de 

ou os serviços já não serem os mesmos ou mudarem de opinião, e isso dava às pessoas uma má 

imagem dos serviços municipais. 

Disse o Senhor Vereador que era importante ter rigor e tinha havido uma solicitação e que lhe tinha sido 

dito, porque ninguém na Câmara o havia feito, a metodologia tinha sido a mesma, os serviços iam lá e se 

entendiam que a queixa, a solicitação ou a reivindicação não fazia sentido davam parecer negativo, e 

nunca houvera qualquer dúvida, e poderia ser perigoso haver uma mudança de posição dos serviços 

relativamente a pareceres negativos anteriores e ser mal entendido pelas pessoas. 
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Interveio o Senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, concordando e informando nunca ter 

acontecido, que a metodologia era aquela e o que faziam era escrever uma carta a quem fazia a 

reclamação, explicando o porquê da decisão, e se houvesse exceções não tinham tido a ver com a 

política anterior. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, discordando um pouco do método invocado pelo Senhor 

Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, no apelo que ele tinha feito, porque muitas das vezes os serviços 

podiam analisar mal a questão, e numa reanálise, se as pessoas protestassem os serviços deveriam 

verificar. 

Exemplificou com as decisões tomadas pelos Tribunais, que eram proferidas por profissionais 

competentes que diferiam de Juiz para Juiz, e se utilizassem aquele critério, um morador que 

reclamasse uma questão o Senhor Vice-Presidente iria ver a carta e diria não ter razão de ser e que era 

injusto.  

Disse o Senhor Vereador que os serviços deveriam verificar se a primeira decisão tinha sido justa ou não 

e que poderia acontecer muitas vezes situações daquelas. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que tinha havido amigos do Senhor 

Vereador, Adriano Ribeiro, que tinham ficado com o problema resolvido. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que não, porque morava numa rua onde na 

direção da sua casa, quer na frente quer nas traseiras tinha sido cortada a eletricidade e ele nem 

protestara. Disse que havia pessoas que tinham colocado a questão e que o pedido tinha sido indeferido, 

que iriam insistir, e achava que os serviços deveriam verificar novamente. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que numa altura em que falavam de postes 

ligados e desligados tinha reparado que havia iluminaria decorativa na rotunda da saída da A4, em 

Valongo, em que árvore sim árvore sim, tinham projetores com consumos mais elevados que a própria 

iluminaria dos arruamentos e não tinha havido igual critério. Disse que numa altura de contenção, em 

que geriam com eficiência a iluminação pública, no que respeitava a iluminação decorativa também 

deveria haver critérios, e que naquela rotunda tinham deixado de existir, e naquele momento todos os 

projetores estavam ligados com uma luz roxa, e que a luz para o ar não servia de nada. 

Admitiu o Senhor Vereador que se projetasse luz à estátua do mineiro ou da padeira, que tivessem luz 

para evidenciar aqueles símbolos do concelho, mas iluminar todas as árvores não se entendia, porque 

se estava a falar de cortes de iluminação nos postes e o critério deveria ser igual para os jardins 

públicos. 

 



 
 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 
 

 

22 
 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo compreender mas que 

aqueles espaços tinham sido objeto de uma intervenção de manutenção, não só naquela rotunda como 

em outros espaços, a intervenção tinha decorrido havia pouco tempo e tinha sido paga a manutenção de 

todas as lâmpadas de todos os complexos, e fora mantida acesa para se perceber como é que tinha sido 

feito o trabalho. Disse que a Câmara Municipal tinha gasto muito dinheiro naquelas manutenções e iriam 

ver qual era a política que iriam seguir, do ponto de vista da iluminação daqueles espaços. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea f) do nº. 1 do art.º 35º da 

Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro, conjugado c/ a alínea a), nº.1 do art.º 18º. do Decreto-Lei nº. 197/99, 

de 8 de junho, por força da aplicação da alínea f) do nº. 1 do art.º 14º. do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 

de janeiro, por unanimidade: aprovar uma prorrogação de prazo de 24 dias, com carater gracioso, sem 

lugar a revisão de preços, nos termos do disposto nos nºs 2 e 3 do art.º 13º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 

6 de janeiro, nos termos propostos na supracitada informação. 

 

5 - ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA FIRMA TITULAR DA LICENÇA DE TÁXI Nº. 18 - 

GUILHERMINA MARQUES & FILHO UNIPESSOAL, LDA. 

 

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

da informação técnica n.º 05/DPOM/2013, de 18 de dezembro, prestada pela Chefe da DPOM, Engª. 

Paula Marques, cujo teor se transcreve: 

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

1- Deu entrada nesta Câmara Municipal sob o registo nº. 1393 de 2013.12.12, o pedido de alteração da 

denominação do titular da licença de táxi nº 18, atribuída a Guilhermina Marques & Filho, Lda, para 

Guilhermina Marques & Filho Unipessoal, Lda. em virtude do falecimento de Guilhermina da Luz 

Marques a 4 de julho último, conforme assento de óbito nº. 294/2013. 

2- Da análise dos documentos anexos ao pedido: 

 Certidão permanente, na qual se constata a alteração da denominação da firma; 

 Assento de óbito nº. 294/2013, que atesta o falecimento da sócia-gerente Guilhermina da Luz 

Marques; 

 Cópia do certificado provisório do documento único automóvel da viatura afeta à referida licença de 

táxi; 

 Cópia do pedido de alteração da denominação do titular da licença junto do IMTT, com vista à 

alteração do alvará para o exercício da atividade de transporte em táxi, bem como, o respetivo 

averbamento na licença do veículo afeto ao mesmo, de acordo com o disposto nos artºs 9º e 12º do 

Decreto-Lei nº 251/98, de 11 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 41/2003, de 11 de 

março; 

conclui-se que estão reunidos os requisitos legais para a autorização da alteração requerida por Hélder 

José Marques Machado, na qualidade de sócio-gerente da referida firma. 
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3. Face ao exposto, propõe-se que seja autorizada a substituição da licença de táxi n.º 18, por forma a 

fazer constar a nova denominação social da firma - Guilhermina Marques & Filho Unipessoal, Lda., 

conforme dispõe o artº 25º do Regulamento Municipal do Transporte Público de Aluguer em Veículos 

Automóveis Ligeiros de Passageiros. 

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

do n.º 1 do art.º 33º da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro.” 

Em 2013.12.23, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

“Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.” 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, proferiu em 2013.12.23 o 

seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que tinha lido todo o processo e tinha ficado sem 

perceber qual era a localidade que estava em causa, leu e releu e achava que era uma lacuna que 

existia para todos poderem identificar qual era a praça que estava em causa. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que aquela informação 

estava no processo que tinha sido preparado pelos serviços técnicos, decorria da lei e era uma 

competência da Câmara aprovar aquelas alterações e estava conforme a orientação seguida noutros 

municípios, e que consultando o processo poderia localizar-se a praça. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que deveria saber qual a localização da praça 

em causa, uma vez que iria votar o assunto. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea x) do n.º 1 do art.º 33º 

da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o art.º 25º do Regulamento Municipal do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros por unanimidade, 

autorizar a substituição da licença de táxi n.º 18, por forma a fazer constar a nova denominação 

social da firma - Guilhermina Marques & Filho Unipessoal, Lda., nos termos propostos na 

supracitada informação. 

 

6 - ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NA TRAVESSA DOS BACELOS NA FREGUESIA DE VALONGO 

- TRÂNSITO PROIBIDO A VEÍCULOS DE LARGURA SUPERIOR A 1,80M 

 

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

da informação técnica n.º 031/DPOM.RV/2013, de 11 de dezembro, prestada pelo Técnico Superior 

Eng.º Miguel Vidal, cujo teor se transcreve: 
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“Sobre o assunto em epígrafe, cumpre-me informar o seguinte: 

1. Deu entrada nos nossos serviços uma exposição apresentada pela munícipe Margarida Martins, 

referindo que existe um problema na Travessa dos Bacelos, na freguesia de Valongo, uma vez que 

a referida artéria tem uma largura exígua e sempre que passa uma viatura com dimensões maiores, 

derruba o muro de vedação da sua propriedade. 

2. Após deslocação ao local, pude confirmar que a situação ocorre nos moldes descritos. 

3. Conforme se pode verificar nas fotos em anexo, a Travessa dos Bacelos é muito estreita, pelo que 

se propõe que seja colocada sinalização de trânsito proibido a veículos de largura superior a 1,80m 

(mod C8) de modo a evitar o que se tem passado, em conformidade com a planta anexa. 

4. Foi consultada a Junta de Freguesia de Valongo, tendo a mesma referido, “Relativamente ao 

assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa, que este Executivo, apreciado o mesmo, 

deliberou dar parecer favorável à proposta apresentada.” 

5. Face ao exposto, proponho a aprovação do estudo de sinalização vertical, que contempla a 

colocação de sinalização de trânsito proibido a veículos de largura superior a 1,80m (mod. C8), em 

conformidade com a planta anexa. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Exmª Câmara, ao abrigo do artº 32º do Capítulo VI 

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

aprovado por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 02 de agosto de 2007.” 

Sobre este assunto a Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula C. Pereira Marques, 

em 2013.12.13, informou o seguinte: 

“À Consideração do Exmº Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com a proposta de alteração da sinalização de trânsito na travessa dos Bacelos, Valongo.” 

Em 2013.12.17, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

“Ao Sr. Presidente para apresentação à Câmara.” 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, proferiu em 2013.12.18 o 

seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto no artigo 32º do Capítulo VI do 

Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da 

Câmara Municipal de 2 de agosto de 2007, conjugado com o art.º 6º., nº 2 do Dec-Lei nº 44/2005, de 23 

de fevereiro, por unanimidade: 

1- Aprovar a alteração da sinalização - trânsito proibido a veículos de largura superior a 1,80m - na 

Travessa dos Bacelos na Freguesia de Valongo, nos termos propostos na supracitada informação 

e planta anexa. 

2- Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a colocação da respetiva sinalização. 
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7 - APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DAS LOUSAS EM 

VALONGO 

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

da informação técnica n.º 047/DPOM.RV/2013, de 16 de dezembro, prestada pelo Técnico Superior 

Eng.º Miguel Vidal, cujo teor se transcreve: 

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

Recebemos uma exposição em nome do Sr. José Bernardo Almeida, morador na Rua das Lousas, em 

Valongo, referente a um pedido para alteração de sentidos de trânsito, colocando um só sentido em 

parte da rua referida em epígrafe e em conformidade com a planta que anexou. 

Após deslocação ao local, verifica-se que o arruamento em causa tem uma largura regulamentar que 

permite que duas viaturas se cruzem sem qualquer dificuldade, verifica-se ainda que existem baias de 

estacionamento transversais ao arruamento, de apoio aos edifícios de habitação coletiva, pelo que a 

alteração proposta, de colocar sentido único ascendente da Rua das Lousas para a Rua Cidade Trelazé, 

a partir do acesso à ultima unidade industrial, melhorará as condições de segurança do arruamento, uma 

vez que o trânsito proveniente da quinta das Lousas seguirá obrigatoriamente pela via distribuidora, até à 

rotunda, ficando sanada a questão das viaturas irem pela Rua das Lousas, em sentido descendente e 

normalmente com velocidade exagerada. Anexa-se planta e fotos elucidativas. 

Para os utilizadores das unidades fabris e dos edifícios de habitação multifamiliar existentes no local, 

podem sempre sair das instalações/garagens/estacionamentos e virar para baixo, uma vez que a 

restrição será somente a partir da ultima entrada no sentido ascendente do arruamento, pelo que com 

esta medida, a velocidade será sempre reduzida. 

Foi consultada a Junta de Freguesia de Valongo, tendo a mesma referido, “Relativamente ao assunto em 

epígrafe, cumpre-me informar V. Exa, que este executivo, apreciado o mesmo, deliberou dar parecer 

favorável à proposta apresentada.” 

Face ao exposto, proponho a aprovação do estudo de sinalização vertical, em conformidade com a 

planta anexa e que seja dado conhecimento ao requerente (por email), da tramitação do processo. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Exmª 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 tomada em reunião de 02 de agosto de 2007. 

Sobre este assunto, a Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula C. Pereira Marques, 

em 2013.12.16, informou o seguinte: 

“À Consideração do Exmº Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o proposto na presente informação, a qual deve ser remetida à Exmª. Câmara para decisão 

sobre o assunto”. 

Em 2013.12.17, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

“Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.” 
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, proferiu em 2013.12.18 o 

seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto no artigo 32º do Capítulo VI do 

Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da 

Câmara Municipal de 2 de agosto de 2007, conjugado com o art.º 6º, nº 2 do Dec-Lei nº 44/2005, de 23 

de fevereiro, por unanimidade: 

1- Aprovar o estudo de sinalização elaborado para a Rua das Lousas, na freguesia de Valongo, nos 

termos propostos na supracitada informação e planta anexa. 

2- Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a colocação da respetiva sinalização. 

 

 

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

da informação técnica n.º 02/DPOM/13, de 11 de dezembro, prestada pela Chefe da DPOM Engª. Paula 

Marques, cujo teor se transcreve: 

“Relativamente ao assunto versado em epígrafe cumpre-me comunicar que deu entrada nesta Câmara 

Municipal um pedido da Comissão Fabriqueira da Igreja de Ermesinde que visa apoio no que concerne à 

elaboração de projetos de arquitetura e de especialidades para a obra de arranjos exteriores à Igreja 

Matriz de Ermesinde, nomeadamente a criação de um percurso acessível a pessoas com mobilidade 

condicionada à cripta da igreja. 

Sobre o pedido formulado recaiu a informação nº 0010/DU/2013, datada de 28 de agosto, de cujo teor se 

retira que em termos urbanísticos não se vê inconveniente no solicitado, dado que a obra proposta irá 

resolver a acessibilidade ao edifício, sem desvirtuar as características do espaço envolvente, assim 

como irá dar cumprimento ao estabelecido no Dec-Lei nº 163/2006, de 08 de agosto, que define as 

regras de acessibilidade aos espaços públicos e edifícios, nomeadamente igrejas e outros locais de 

culto. 

Mais informo que com base no enquadramento legal estabelecido no art.º 33º, nº 1 alínea o) da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, conjugado com artigo 2º. do Regulamento para a Concessão de Apoio às 

Entidades e Organismos no Concelho que prossigam fins públicos, não se vislumbram óbices à 

elaboração, por parte desta Divisão dos projetos pretendidos. 

Nos termos da Portaria nº 701-H/2008, de 29 de julho que define os critérios para elaboração de projetos 

de obras, conjugado com a portaria de 7 de fevereiro de 1972 publicada no Diário da Republica, II Série, 

nº 35 (suplemento), em 11 de fevereiro/72, que aprovou as instruções para o cálculo dos honorários 

referentes aos projetos de obras públicas, definindo, em particular, quer os métodos de cálculos de 

honorários a cobrar pelos autores de obras públicas, quer as diversas fases em que o projeto se 

8 - PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES ENVOLVENTES À IGREJA MATRIZ DE ERMESINDE - 

APOIO MUNICIPAL 
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desenvolve, assim como as informações que devem constar dos documentos elaborados em cada fase, 

procedeu-se ao cálculo do valor dos honorários que traduz o apoio prestado por esta Autarquia, no que 

concerne aos projetos de arquitetura e especialidades, cujo valor ascende à quantia de € 7.107,50. 

Face ao exposto, solicita-se seja autorizada a elaboração dos necessários projetos de arquitetura e 

especialidades, indicando-se para o efeito os técnicos desta Divisão: 

● Arqt.º João Paulo Adolfo Barbosa 

● Eng.º Manuel José Silva Alvares da Cunha 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Exmª Câmara Municipal ao abrigo do disposto na 

alínea o), do nº 1 do art.º 33º. da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre este assunto o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Engº. Sobral Pires, proferiu em 2013.12.13 o 

seguinte despacho: 

“Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara no sentido de ser autorizado.” 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, proferiu em 2013.12.18 o 

seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea o), do nº 1 do art.º 33º. 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a elaboração dos projetos de 

arquitetura e especialidades relativos aos arranjos exteriores envolventes à Igreja Matriz de 

Ermesinde”, pelos técnicos da DPOM, Arqt.º João Paulo Adolfo Barbosa e Eng.º Manuel José Silva 

Álvares da Cunha, nos termos propostos na supracitada informação. 

 

9 - EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO – ESCOLA DA RETORTA – CAMPO” 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO EXARADO EM 2011.12.05 

APROVAÇÃO DO CÁLCULO DA 1ª SITUAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS DE CARÁTER 

DEFINITIVO 

 

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

da informação técnica n.º 192/DPOM.CP/2013, de 11 de dezembro, prestada pela Técnica Superior 

Eng.ª Filipa Ruão, cujo teor se transcreve: 

Cabimento/Compromisso 

Código Plurianual de Investimentos/2/22/2008/174.3 

Código Orçamental: 04/07.01.03.05 

Código da entidade – 472 – Jaime Teixeira – Proj e Const. Civil, Ldª 

(inf. 288/DOM.SCP/2009 de 2009/11/06) 

Valor - € 200.000,00 em 2009.11.06 

Reforço da verba em 2010-04-15 - € 785.262,86 

Adjudicação: deliberação 2009.11.27 - € 938.345,58 – 330 dias 
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Contrato – 2010-01-06 

“Refere-se a presente informação ao assunto versado em epígrafe. 

Histórico 

Abertura do procedimento 

Nos termos da deliberação tomada em reunião de Câmara de 2009-09-23, foi deliberado aprovar a 

abertura do procedimento, por ajuste direto, para a execução da empreitada acima identificada, ao 

abrigo do estatuído no nº 2 do artigo 1º, conjugado com o nº 1 do artigo 5º do Dec-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. 

Adjudicação e consignação 

A empreitada em apreço foi adjudicada, nos termos da deliberação tomada em reunião de Câmara de 

2009-11-27, à empresa Jaime Teixeira – Projetos e Construção Civil, Ldª, pelo preço contratual € 

938.345,58 + IVA e um prazo de execução de 330 dias. 

Nos termos do disposto no nº 1 do art.º 90º do CCP, a firma adjudicatária, apresentou a garantia 

bancária nº 125-02-16223888, emitida pelo Banco Comercial Português, S A, em 2009-12-23, no valor 

de € 46.917,28, correspondendo a 5% do valor da adjudicação, de forma a caucionar a empreitada em 

título. 

Foi celebrado contrato escrito em 2010-01-06, tendo o mesmo sido submetido à Fiscalização Prévia por 

parte do Tribunal de Contas, conforme estabelece a alínea b) do nº 1 do art.º 46º da Lei nº 98/97, de 26 

de agosto, alterada e republicada pela Lei nº 48/2006, de 29 de agosto, tendo o mesmo sido, 

devidamente, visado em 2012-06-16. 

A empreitada foi consignada em 2010-02-01. 

A receção provisória da obra decorreu no dia 2011-12-14. 

Resumo dos factos: 

Na presente informação pretende-se clarificar a situação que foi objeto de deliberação de Câmara 

tomada em 2012-11-16, da qual, depois de apreciado o assunto, foi deliberado, por maioria, não aprovar 

o conteúdo dos seguintes pontos: 

“1- Ratificar o despacho que autorizou a suspensão parcial da obra, exarado em 2010-08-05 pelo Sr. 

Vereador Dr. Arnaldo Soares, nos termos do disposto no art.º 137º, nº 3 do Código do Procedimento 

Administrativo. 

2- Aprovar, nos termos do disposto no nº 2 do art.º 393º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Dec-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com o nº 2 do art.º 16º do Dec-Lei nº 6/2004, de 06 

de janeiro, o cálculo da 1ª situação de revisão de preços, de caráter definitivo, da empreitada versada 

em titulo, no valor de €: 46.608,49, acrescido do respetivo IVA à taxa legal em vigor e autorizar o seu 

pagamento ao adjudicatário – Jaime Teixeira - Projetos e Construção Civil, Ldª, nos termos propostos 

na supracitada informação.” 

Importa verter aqui algumas considerações designadamente: 
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1 Foi solicitado em 2010-07-21, pelo adjudicatário, a suspensão parcial do prazo de execução dos 

trabalhos, com base na faculdade que lhe assiste de acordo com o estatuído na alínea b) do nº 3 do art.º 

366º do CCP, designadamente, por falta de pagamento das quantias devidas nos termos do contrato. 

Assim o artigo 366.º do CCP estabelece: 

“Suspensão pelo empreiteiro” 

3 - Para além dos fundamentos gerais de suspensão previstos no presente Código e de outros previstos 

no contrato, o empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execução dos trabalhos nos seguintes 

casos: 

a) Falta de condições de segurança; 

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que tenha 

decorrido um mês sobre a data do respetivo vencimento. 

4 - A suspensão pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicação escrita ao dono da obra, 

imediatamente após a verificação do evento que a fundamenta, com menção expressa do 

fundamento invocado e dos factos que o concretizam. 

5 - No caso da alínea b) do n.º 3, a comunicação a que se refere o número anterior deve ser efetuada 

com antecedência não inferior a 15 dias relativamente à data prevista da suspensão e deve ser 

assegurado o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando prejudicada se, até ao termo do 

prazo ali referido, o dono da obra efetuar o pagamento das quantias em dívida.” 

2 Por despacho exarado em 2010-08-05, e no uso das competências que lhe foram conferidas pelo 

despacho n.º 62/GP/2009, o Sr. Vereador Dr. Arnaldo Soares, concordou com a suspensão parcial do 

prazo de execução dos trabalhos, com efeitos a partir de 2010-08-09, conforme solicitado pelo 

adjudicatário, fundamentado pelo facto de existir por parte desta edilidade mora no pagamento das 

faturas já vencidas. 

3 Apesar de se tratar de uma suspensão parcial, realça-se o facto de o empreiteiro ter evidenciado um 

esforço notório, a nível financeiro, proporcionando a execução dos trabalhos de menor complexidade, 

tendo por objetivo obviar a derrapagem do prazo de execução, uma vez que, a obra estava abrangida 

por um financiamento - ON2 do QREN, sendo condição de encerramento da candidatura a conclusão da 

execução física e financeira da obra até 2011-12-31. 

4 Em 2011-10-31 é elaborado o último auto de medição da obra, e, desta forma, é considerada a 

conclusão da execução física, uma vez que, os autos de medição nºs 5 a 21 continuavam por liquidar, 

assim sendo, subsistiam os fundamentos legais para a manutenção da suspensão parcial da obra e, 

como tal, o adjudicatário continuava a invocar esse direito. 

5 Em 2011-11-14 o adjudicatário solicita o levantamento da suspensão parcial, bem como a aprovação 

do novo plano de pagamentos e cronograma financeiro. 

6 Por despacho exarado em 2011-12-05, à margem da informação n.º 158/DOM.SCP/2011, o Sr. 

Presidente da Câmara concorda com o levantamento da suspensão, com efeitos a partir de 2011-11-

16, bem como, com o plano de pagamentos e cronograma financeiro reajustados ao desenvolvimento 

temporal da obra, os quais refletem a real execução física e financeira da mesma. 
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De salientar, que o despacho anteriormente referido, foi proferido ao abrigo da competência que foi 

delegada pela Câmara Municipal no Sr. Presidente, por deliberação tomada em 2009-11-04. Esclarece-

se que apenas a 2011-12-15 o referido órgão deliberativo revogou tal competência. 

7  Tendo em consideração que: 

7.1- De acordo com o estatuído no nº2 do art.º 298º do CCP, “A suspensão, total ou parcial, da execução 

das prestações objeto do contrato determina a prorrogação do prazo de execução das mesmas por 

período igual ao prazo inicialmente fixado no contrato para a sua execução (…)”; ou seja, assistindo ao 

adjudicatário o direito à suspensão parcial de obra, indubitavelmente, o mesmo terá direito a uma 

prorrogação de prazo legal. 

7.2- A situação em apreço enquadra-se no nº 1 do art.º 13º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro 

(diploma que rege a revisão de preços de empreitada de obras públicas), ou seja, “Sempre que sejam 

concedidas ao empreiteiro prorrogações legais, a revisão de preços será calculada com base no plano 

de pagamentos reajustado.” 

7.3- Nos termos previstos no nº 1 do art.º 14º do referido Decreto-Lei nº 6/2004, “Sempre que se verifique 

por caso de força maior ou imputável ao dono da obra, devidamente justificado e comprovado, o 

empreiteiro deverá submeter à aprovação do dono da obra novo plano de trabalhos e correspondente 

plano de pagamentos, ajustado à situação, que servirá de base ao cálculo da revisão de preços dos 

trabalhos por executar.”, condição esta cumprida pelo referido adjudicatário quando submeteu a esta 

Edilidade para aprovação, em 2011-11-14, o Plano de Pagamentos e correspondente Cronograma 

Financeiro. 

A coberto da informação técnica nº 24/DOM.SCP/2012, datada de 2012-05-22, procedeu-se à 

elaboração do auto relativo à 1ª situação de revisão de preços definitiva, no valor de € 46.608,49 + IVA, 

tendo em consideração que já se encontravam publicados os índices indicadores dos custos de mão de 

obra e de materiais até ao mês de outubro/2011, conforme estabelece o nº 2 do artº 16º do citado 

diploma legal, a qual, como anteriormente referido, não foi aprovada pela Câmara Municipal, conforme 

deliberação tomada em reunião de 2012-11-16. 

Situação atual: 

No que se refere à empreitada em apreço, foi submetido, como anteriormente referido, em 2012-11-16, à 

reunião de Câmara a aprovação do cálculo da 1.ª situação de revisão de preço de carácter definitivo, 

bem como, a ratificação do despacho que autorizou a suspensão parcial da empreitada, tendo ambos os 

assuntos sido não aprovados por maioria, pelo que, em 2012-12-13, foi este facto comunicado ao 

adjudicatário pelo ofício n.º 94/DOM.SCP/2012. 

Nessa mesma data, pelo ofício 93/DOM.SCP/2012, foi remetida ao empreiteiro nos termos nº 1 do art.º 

401º do CCP, que prevê que “Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 

15 dias, ao empreiteiro, podendo este, no mesmo prazo, proceder à sua assinatura ou, discordando da 

mesma, apresentar reclamação fundamentada”, a conta final aprovada por despacho exarado em 2013-

12-13. 



 
 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 
 

 

31 
 

Em 2012-12-21, por cartas registadas sob os n.ºs 10.631 e 10.632, veio o empreiteiro apresentar a sua 

discordância com a conta final remetida, solicitando a inclusão na mesma dos valores em falta, 

concretamente, o valor relativo à revisão de preços definitiva, de acordo com os fundamentos que o 

mesmo apresenta. 

Através do nosso ofício nº 64/DOM.CP/2013, datado de 29 de julho, foi notificado o adjudicatário da 

decisão desta Edilidade indeferir a sua pretensão, tendo por base o parecer jurídico prestado em 2013-

06-30. O adjudicatário não se conformando com tal decisão, reitera, através da carta registada sob o nº 

5347, de 2013-08-02, a sua discordância à conta final da obra, devolvendo-a não assinada. 

Entretanto, por parte da Área Metropolitana do Porto, enquanto entidade intermediária da operação de 

financiamento, foi-nos comunicado que é condição de encerramento da operação de financiamento o 

envio da conta final da empreitada, assinada/aprovada pelas duas partes, entidade adjudicante e 

adjudicatário. 

Face ao exposto, estamos perante duas opções de atuação, ou seja: 

1- Ou se submete, novamente, à aprovação da Câmara Municipal o cálculo da 1ª. situação de revisão 

de preços de carater definitivo, da empreitada em título, a fim de superar o impasse criado com a não 

assinatura da conta final por parte do adjudicatário; 

2- Ou se mantém inalterada a posição da Câmara Municipal assumida por deliberação tomada em 

reunião de 2012-12-13, e, neste caso, colocamos em risco o contrato de financiamento, de acordo com o 

estabelecido na Cláusula Nona do referido contrato, cuja cópia se anexa. 

Caso se opte pela solução preconizada no ponto 1, a decisão é da competência da Exmª Câmara 

Municipal, ao abrigo do disposto na alínea f) do nº 1 do art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre este assunto, a Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula C. Pereira 

Marques, em 2013.12.11 informou o seguinte: 

“À Consideração do Exmº Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires. 

Propõe-se o envio do presente processo aos serviços jurídicos para validação da proposta a submeter a 

aprovação da Exma. Câmara Municipal na reunião de 18/12/2013. Só após aprovação da revisão de 

preços o adjudicatário assinará a conta final, documento essencial ao encerramento da operação de 

financiamento.” 

Em 2013.12.12, o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Augusto Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

“Aos serviços jurídicos para análise.” 

Em 2013.12.13 foi prestado o parecer jurídico, cujo teor se transcreve: 

“A suspensão da obra é uma faculdade que assiste ao empreiteiro em caso de falta de pagamento de 

qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que tenha decorrido um mês sobre a data do 

respetivo vencimento, conforme decorre da alínea b), do nº 3 do art.º 366º do Código dos Contratos 

Públicos, o que efetivamente se verificou no âmbito desta empreitada. 

Daí decorre que ao empreiteiro assista, agora, também o direito à revisão de preços, nos termos 

previstos no Dec-lei 6/2004, de 6 de Janeiro, a qual deve ser aprovada.” 
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Posteriormente, em 23.12.2013, foi prestado o parecer jurídico que se anexa e que faz parte integrante 

da presente deliberação e do qual se transcrevem as conclusões: 

“1- A suspensão dos trabalhos, no caso em concreto, efetuada pelo empreiteiro ao abrigo do nº 3 

alínea b) do art.º 366º CCP, não carece de autorização do dono de obra. Portanto, ainda que não tenha 

sido manifestada a autorização do Município, a suspensão da execução dos trabalhos da obra, por 

iniciativa do empreiteiro, é admissível e legal; 

2- O novo plano de pagamentos e cronograma financeiro decorrente da suspensão parcial dos 

trabalhos, foi aprovado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de despacho, evocando 

as competências delegadas pela C. M. Valongo, por deliberação de 4-11-2009, não estando abrangido 

naquela delegação a competência para esse efeito, sendo agora necessário a ratificação daquele 

despacho por deliberação do executivo municipal, nos termos do n.º 3 do art.º 137.º do CPA; 

3- O empreiteiro tem direito à revisão de preços dos trabalhos contratuais realizados, calculada com 

base no plano de pagamentos reajustado (cfr. art.º 382º CCP e art.º 13 nº 1 do Decreto-Lei n.º 6/2004, 

de 6 de Janeiro); 

4- Elaborada a conta final da empreitada, o empreiteiro pode proceder à sua assinatura ou, 

discordando daquela, recusar a sua assinatura e apresentar reclamação fundamentada (cfr. nº 1 do 

art.º 401º CCP); 

5- Só com a formalização da conta final da empreitada as entidades gestoras de financiamentos à obra 

poderão proceder aos pagamentos em falta para a sua integral liquidação.” 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, proferiu o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que aquele processo 

tinha sido retirado na última reunião de Câmara e que vinha aquela reunião para ser colocado à 

decisão dos Senhores Vereadores, que era a ratificação do despacho exarado em 05.12.2011 que 

tinha aprovado o novo plano de pagamentos, e estava vertido no parecer jurídico. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que tal como havia dito na reunião 

anterior, aquele ponto vinha no formato em que o tinham levado à reunião de Câmara em Novembro de 

2012, e não votaria contra, mas queria clarificar que na discussão do ponto o Senhor Presidente tinha 

referido ser imprescindível para conclusão da candidatura ter a obra e as contas finais assinadas por 

ambas as partes, tinha confirmado e não era verdade numa candidatura daquelas o montante que o 

QREN tinha atribuído, porque o entendimento de quem geria o financiamento era o de que caso 

houvesse um conflito a Câmara assinava as contas finais e justificava que não tinha assinatura do 

empreiteiro por existir um conflito a ser redimido nos locais próprios, e aquilo era aceite para a 

conclusão da candidatura. 
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Disse não haver sobre eles nenhuma guilhotina, e que se não obtivessem a assinatura do empreiteiro 

teriam um impedimento qualquer ou teriam que devolver o dinheiro, que aquela situação não existia, 

não era sujeita a qualquer dúvida. 

Esclareceu o Senhor Vereador que o procedimento normal era que as contas finais fossem assinadas 

por ambas as partes, mas caso houvesse um conflito era feito o encerramento da candidatura com a 

assinatura da Câmara Municipal e a justificação de que havia uma questão a ser dirimida. 

Disse que como havia sugerido e tendo a segurança de haver a ratificação que justificava a interrupção 

da obra, a questão encontrava-se suprida e não inviabilizaria o encerramento daquele dossiê. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não era especialista 

em fundos comunitários e o que tinham transmitido os técnicos era que sem o encerramento de contas 

e sem a aprovação do empreiteiro, não seria possível encerrar. Disse que a Área Metropolitana do 

Porto acompanhava a execução daquele projeto e tinha sido aquilo que havia transmitido, e a única 

preocupação e a de todos era resolver aquele problema, adaptando a deliberação daquilo que tinha 

sido a primeira discussão e trazendo a ratificação no sentido de encerramento do dossiê. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que havia uma correção a fazer, 

porque o Senhor Presidente tinha dito que o que os técnicos tinham transmitido era importante, mas na 

reunião anterior tinha dito que era imprescindível. Disse haver uma questão fundamental, ou os 

técnicos lhe tinham transmitido uma informação errada, ou então era impossível a Câmara Municipal 

ser chantageada por um empreiteiro, não dizendo que era o caso, mas que tal era impossível, não se 

podendo encerrar uma conta final e perder 300 mil euros. 

Mais disse o Senhor Vereador não lhe parecer que fizesse sentido, tendo questionado uma pessoa da 

CCDR que estava ligada à gestão de fundos comunitários e que tinha dito categoricamente que não, 

que aquele era o procedimento normal, mas caso houvesse um conflito não haveria problema, a 

Câmara comunicava as contas finais e a partir dali teria um conflito com o empreiteiro, e aquilo servia 

para o encerramento da candidatura. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que na semana anterior o assunto tinha vindo 

a reunião de Câmara e tinha sido retirado e a única alteração que havia no documento era uma 

explicação jurídica sobre a questão. 

Disse ter a ideia de que em novembro de 2012 a situação tinha sido a mesma e não se tinha resolvido, 

e que havia que perceber que quando a opinião dos técnicos valia numa altura também teria que valer 

na outra, e que se iria abster no ponto. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que tinham pedido aos 

serviços jurídicos a emissão de um parecer, ratificavam o despacho, e que aquela deliberação não era 
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igual e que fariam as duas coisas, a ratificação do despacho, e a deliberação se fosse ou não igual o 

parecer era dos serviços jurídicos. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto no nº 2 do art.º 393º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Dec-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com o nº 2 do 

art.º 16º do Dec-Lei nº 6/2004, de 06 de janeiro, bem como, a alínea f) do nº 1 do art.º 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, por maioria: 

1- Ratificar o despacho exarado em 2011.12.05, à margem da informação técnica nº 

158/DOM.SCP/2011, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, à data, que aprovou o novo plano de 

pagamentos e cronograma financeiro decorrente da suspensão parcial dos trabalhos da empreitada em 

título, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 137.º do CPA. 

2- Aprovar o cálculo da 1ª situação de revisão de preços, de caráter definitivo, da empreitada versada 

em titulo, no valor de €: 46.608,49, acrescido do respetivo IVA à taxa legal em vigor e autorizar o seu 

pagamento ao adjudicatário – Jaime Teixeira - Projetos e Construção Civil, Ldª, nos termos 

propostos. 

 

Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, Dr. João Paulo Baltazar, 

Dr.ª Trindade Vale, Dr. Manuel Nogueira dos Santos e Eng.º Hélio Rebelo, bem como o Senhor Vereador 

eleito pela CDU, Senhor Adriano Ribeiro. 

 

10 – PRESTAÇÃO DE APOIO NA BENEFICIAÇÃO DO ESPAÇO DO INSTITUTO DO BOM PASTOR – 

ERMESINDE 

 

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

da informação técnica n.º 035/DLM-MVA/2013, de 28 de novembro prestada pelo Técnico Superior, 

Eng.º Rui Fernando de Melo Amaro, cujo teor se transcreve: 

1. Através de e-mail da Diretora do Instituto Bom Pastor, de Ermesinde, IPSS cuja função, entre 

outras, é a de conceder apoio a crianças e jovens provenientes de famílias desfavorecidas, é 

solicitado apoio de mão de obra na beneficiação do espaço daquele Instituto. 

2. Esse apoio tem como objetivo a reposição do piso na sequência da abertura de valas e aumentar a 

altura dos muros de vedação através da instalação de rede metálica, o que a não acontecer vai 

continuar a permitir a intrusão de estranhos. 

Valas 

As valas têm o comprimento aproximado de 110 m, a largura de 0.8 m e prevê-se uma espessura de 

betuminoso de 0,05 m. Para estes valores a quantidade de betuminoso corresponde a cerca de 9 t. 

Apesar de o concurso camarário para fornecimento de massa betuminosa a frio estar completamente 

satisfeito e de o preço por tonelada ter aumentado, o fornecedor, a Sociedade de Empreitas do Marco. 

Lda mantém o preço atendendo ao fim a que se destina, ou seja, 55,4 €/t. 
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Para execução da pavimentação das valas prevemos 3 dias de trabalho, sendo necessários 5 

operários. 

Rede metálica 

A rede, em painéis de 2,5x0,90 m, já adquirida pelo Instituto, é para colocar numa extensão de 170,0m, 

sobre muro de vedação em granito com altura média de 3,0 m. 

Estima-se que dois operários a instalem num período de 5 dias. 

Sendo viável e havendo disponibilidade para execução destes trabalhos, solicitamos a respetiva 

autorização. 

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

alínea o) do n.º 1 do Art.º 33º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

Sobre este assunto, o Chefe da Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes, Eng.º Delfim Manuel de 

Sousa Cruz, em 2013.12.04, informou o seguinte: 

“À Consideração do Exmº Sr. Vice-Presidente Eng.º Sobral Pires. 

Analisado o pedido e tendo em consideração que temos recursos humanos para prestar o apoio 

concordo com a proposta de autorização para a execução dos trabalhos.” 

Em 2013.12.10, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Eng.º José Augusto Sobral Pires, proferiu o 

seguinte despacho: 

“Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara”. 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, proferiu em 2013.12.16 o 

seguinte despacho: 

“Concordo. 

Submeter à reunião de Câmara.” 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o assunto tinha a ver 

com um pedido da Senhora Diretora do Bom Pastor, Irmã Nazaré, que tinha pedido apoio de mão de 

obra na beneficiação de uma parte do Instituto do Bom Pastor em Ermesinde, e para poderem dar 

aquele apoio convinha que fosse autorizado pela Câmara Municipal. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea o) do nº 1 do art.º 33º da 

Lei nº 75/13, de 12 de setembro, por unanimidade autorizar a execução dos trabalhos necessários à 

beneficiação do espaço do Instituto do Bom Pastor – Ermesinde, pela Divisão de Manutenção, Oficina e 

Transportes, nos termos propostos na supracitada informação. 
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Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram doze horas. Para constar lavrou-se 

a presente ata que, depois de devidamente lida e aprovada, será por mim assinada, Isabel Maria 

Monteiro Pereira, Assistente Técnica do Município de Valongo._________________________________- 


