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GMIME 

GABINETE MAIS INVESTIMENTO MAIS EMPREGO  

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

- Submissão do conteúdo documental do projeto de versão final da revisão do Plano Diretor Municipal de 

Valongo para publicação e depósito através do Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (SSAIGT); 

- Elaboração de informações técnicas relativas a reclamações apresentadas na sequência da divulgação do 

relatório de ponderação dos resultados da discussão pública do PDMV; 

- Incorporação página de internet da câmara municipal de Sistema de Informação Geográfica para consulta e 

análise do Plano Diretor Municipal de Valongo e emissão dos extratos de ordenamento dos planos municipais 

de ordenamento vigente e das respetivas plantas de condicionantes; 

- Elaboração de informações técnicas de diversos processos de obras clandestinas e reclamações que 

aguardavam parecer sobre a sua eventual conformidade com o novo plano diretor municipal e assim passiveis 

de serem legalizadas; 

- Atendimento a munícipes, em apoio aos técnicos da Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente e 

pedidos de esclarecimentos no âmbito do PDMV;  

- Apoio aos técnicos da Divisão de Ornamento do Território e Ambiente na elaboração de informações técnicas 

subjacentes à aplicação das disposições regulamentares do PDMV e na utilização do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG); 

- Preparação de dossier em suporte informático e papel referente ao conteúdo documental do PDMV (peças 

escritas e desenhadas) para disponibilização na página de internet da Câmara Municipal e no Gabinete de 

Apoio ao Munícipe; 

- Preparação e envio à Divisão de Ornamento do Território e Ambiente de dossier com as plantas de 

ordenamento e de condicionantes do PDMV.  

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

- Integração do grupo de trabalho responsável pela revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação no sentido de regular aspetos relativos à urbanização e edificação suja disciplina esteja prevista em 

sede de Regulamento do PDMV; 

- Conceção de um normativo regulamentar de aplicação temporária destinado reposição da legalidade 

urbanística de operações urbanísticas. 

 

MOBILIDADE E TRANSPORTES 

- Integração do grupo de trabalho intermunicipal sobre a mobilidade na AMP, coordenado pela Comissão 

Executiva Metropolitana; 
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- Produção de documento de reflecção sobre a importância a estratégia municipal para a mobilidade e para os 

transportes, assim como as prioridades a definir para o investimento público e para as políticas urbanas a 

seguir.  

 

CANDIDATURAS  

- Apresentação do relatório de execução final da Operação NORTE 08-0169-FEDER 000143 «Loja Interativa de 

Turismo de Valongo»; 

- Relatório final e encerramento do Projeto 096710/2013/34 – Qualificação dos Profissionais da Administração 

Pública Local; 

- Participação ativa no preenchimento das fichas de intenção de investimento municipal remetidas pela Área 

Metropolitana Porto, na área das Tecnologias de Informação e Conhecimento, Eficiência Energética e 

Empregabilidade/Coesão Social, para efeitos de integração no processo de candidatura ao Pacto de 

Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT), que a AMP irá formalizar ao Programa Operacional Regional 

Norte – NORTE 2020; 

- Elaboração do Plano de Estágio na Área de Economia para o Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local (PEPAL); 

- Apresentação ao Executivo Municipal do tema “Candidaturas NORTE 2020”; 

- Prestação de esclarecimentos solicitados sobre os FEEI – Fundos Europeus Estruturais de Investimento, 

Programas Operacionais Temáticos COMPETE 2020 (PO CI), Inclusão Social e Emprego (PO ISE), Capital 

Humano (PO CH), Sustentabilidade Eficiência na Utilização de Recursos (PO SEUR) e Programa Operacional 

regional do Norte – NORTE 2020; 

 

LOJA E ESPAÇOS CIDADÃO 

- Elaboração dos projetos para a instalação dos espaços cidadão (5): 

Centro Cultural de Alfena (concluído);  

Centro Cultural de Campo (concluído);  

Fórum de Ermesinde (concluído);  

Loja Elias Garcia – Ermesinde (concluído);  

Antiga Escola de Campelo – Sobrado (concluído).  

- Elaboração do projeto de instalação da Loja do Cidadão – Ermesinde (em curso); 

- Contactos com as diversas entidades para instalação dos respetivos serviços.  

 

ARU DO «EIXO ANTIGO DE VALONGO» 

- Conclusão dos termos de referência para a delimitação da Área de Reabilitação Urbana para o Eixo Antigo de 

Valongo. 
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DOCUMENTO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO  

- Conclusão do documento de referência para a elaboração do plano estratégico. 

 

EXPOVAL 2015 

- Elaboração do Dossier de Apresentação e do PowerPoint; 

- Realização de reuniões de trabalho com os parceiros; 

- Receção e tratamento das pré-inscrições dos empreendedores.  

 

DIVERSOS 

- Continuação de recolha de informação para atualização do relatório sobre custos/benefícios de protocolos 

entre a autarquia e associações, agremiações, instituições, etc.;  

- Dinamização de um workshop sobre empreendedorismo a convite do Centro Social e Paroquial de Alfena 

(CSPA) no âmbito do projeto INTERVAL sob o tema: Empregabilidade e Empreendedorismo no mercado de 

trabalho para trabalhadores portadores de deficiência; 

- Operacionalização de um workshop sobre Empreendedorismo a integrar a programação da VALORIZAR 

nomeadamente: convite oradores e público-alvo (publico escolar e futuros profissionais) e articulação das 

restantes necessidades logísticas de oradores e público-alvo. 

- Presença no Seminário Regional COOPJOVEM Norte - Programa de Apoio ao Empreendedorismo 

Cooperativo; 

- Presença no Seminário sobre Eficiência Energética dos Edifícios;  

- Atendimentos vários no âmbito dos apoios à empregabilidade, criação do próprio emprego e informação sobre 

legislação específica e licenciamento da atividade; 

- Participação em reuniões do Conselho Metropolitano de Planeamento Estratégico; 

- Participação em reuniões na AMP sobre SIG e Urbanismo.  
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SMPCF 

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO CIVIL E PROTEÇÃO DA FLORESTA  

 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

- Reunião: Plano Municipal de Emergência Aprovação da proposta de emissão de parecer para remeter à ANPC 

para aprovação. Apresentação do Relatório da Consulta Pública, de acordo com as recomendações recebidas 

da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e proposta de emissão de parecer de forma a poder ser 

remetido à ANPC para aprovação; 

- Entrega de equipamento de proteção individual às corporações de bombeiros; 

- Dia Municipal da Proteção Civil (8 e 9 de Maio) – Proposta de trabalhos a realizar. 

 

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

- Revisão do PMDFCI: 

Caderno I (diagnóstico) em conclusão - aguarda apenas a entrega dos trabalhos adjudicados à Portucalea. 

Caderno II – Em elaboração – trabalhos adjudicados à Enhidrica estão pendentes de dados (Carta de ocupação 

do solo atualizada) a fornecer pela DOTA/GMIME.  

 

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

- FGC - Elaboração de formulários para preenchimento em papel e on-line; 

- Declarações/comprovativos dos trabalhos desenvolvidos pelos vigilantes florestais – entrega do documento a 

colaboradores; 

- Áreas ardidas 2014 submetidas na plataforma do ICNF - SGIF; 

- Áreas ardidas e Pontos Prováveis de Inicio 2015 – Envio de convites a CB e GNR para cartografia dos 

incêndios 2015; 

- Rua alto do reguengo – reanalise do eventual perigo de incêndio; 

- Emissão de AVISO de condições meteorológicas adversas e proposta de divulgação nos habituais locais.  

 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

- Apoio ao combate dos principais incêndios florestais do Concelho: 

Transleça; RETRIA; Além Rio; Couce; Alto da Serra; Povoas; Fijós; Sta. Justa; Retria; 

Em função das exigências/perigosidade e de acordo com a função de cada, colaboraram no teatro de operações 

ou em apoio ao Posto de Comando: Sapadores Florestais, Comandante Operacional Municipal, Técnico 

Florestal e DMOT; 

- Áreas ardidas 2014 submetidas na plataforma do ICNF - SGIF; 

- Áreas ardidas e Pontos Prováveis de Inicio 2015 – Envio de convites a CB e GNR para cartografia dos 

incêndios 2015; 
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- Rua alto do reguengo – reanalise do eventual perigo de incêndio; 

- Emissão de AVISO de condições meteorológicas adversas e proposta de divulgação nos habituais locais. 

 

FOGO PIROTÉCNICO 

- Festas da Pascoa – Parecer e proposta de encaminhamento às taxas e licenças; 

- Análise e parecer ao projeto de decreto-lei relativo a produtos pirotécnicos.  

 

USO DO FOGO 

- Participação em ação de intercâmbio técnico em fogo controlado, dirigida a técnicos credenciados, em 

resposta a convite dirigido pelo Município de Seia; 

- Queimas, fogueiras e queimadas – emissão de panfleto para sensibilização dos cuidados a ter na realização 

de queimas; 

- Queimas - Acompanhamento dos pedidos de queimas a realizar pelos munícipes; Informação de processo 

relativo a uma queima que, indevidamente, deu origem a contra-ordenação; 

- Regulamento de taxas e licenças – Analise e parecer à revisão do regulamento no que concerne ao uso do 

fogo e respetivas licenças; 

- Elaboração de formulários para preenchimento em papel e on-line pedidos no âmbito do uso do fogo – 

proposta; 

- Queimada – Pedido de licenciamento de queimada para a Rua da Moleira (Campo); Analise e proposta de 

procedimento. 

 

SAPADORES FLORESTAIS 

- Acompanhamento/organização e gestão da equipe no âmbito do plano de atividades e protocolo em 

coordenação com a Portucalea, Ambiente e Sergio Pinto 

- Moiramas (Povoas – Campo) - Gestão moto-manual de combustíveis em faixas contíguas à rede viária; 

- Silvicultura e Plantações -  Sta. Justa e Valérias; 

- CIA – Gestão de combustíveis na envolvente; 

- Incêndios florestais – Apoio ao combate  

- Ponto de Água (Chães) – Gestão moto manual da envolvente ao Ponto de Água e abate de árvores para 

desimpedimento das zonas de proteção. 

 

ANÁLISE DE EVENTUAL PERIGO DE QUEDA DE ÁRVORES 

- Regulamento de taxas e licenças – Analise e parecer à revisão do regulamento no que concerne à analise de 

perigo de queda de árvores. 
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OUTROS PERIGOS 

- Rua da Cana – Desmoronamento; 

- Rua das Pereiras – Tampa de saneamento partida; 

- Rua Cidade Trelaze, 335 – queda de azulejos da fachada 

- Rua de Telheiras – Muro em perigo de queda; 

- Vespa Asiática - eventual ninho junto à Bomba de abastecimento de combustível, à saída da A4.  

 

OUTROS TRABALHOS 

- Sistema de Qualidade - proposta de submeter documentos de circulação externa (ofícios, convocatórias, 

avisos, editais) à apreciação/elaboração para enquadrarem o Sistema de Qualidade; 

- Formulários dos SMPC – proposta de elaboração; 

- Estação de qualidade do ar – execução e envio à DOTA de relatório de avaliação de eventuais atividades com 

impacto ambiental, relativo ao mês de fevereiro e março; 

- Controlo de Invasoras – nova proposta de protocolo para, em colaboração com o RAIZ elaborar ensaios para 

eliminação de Haquea; 

- Incêndio no Hospital de Valongo – Apoio 

- Projectos de rearborização - Arnaldo Mamede, Aldeia Nova (Alfena), 5 Caminhos – Reanalise; 

- Fardamento dos SMPCPF - reencaminhamento de orçamento; 

- Formação – MyDoc; 

- Projeto da Portucel e GTF de Paredes, "Proprietários, Gestão Florestal e Incêndios" – Participação na sessão 

de apresentação.  
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GMV 

GABINETE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

Ao nível do Centro veterinário Municipal: 

- Foram vacinados 57 animais com a vacina Antirrábica; 

- Foram colocados 52 aparelhos de identificação por Microchip; 

- Foi diligenciada a recolha 24 animais errantes da via pública; 

- Foram recolhidos 6 cadáveres de animais mortos na via pública; 

- Foram eutanasiados 21 animais entregues por Munícipes para esse efeito; 

- Foram adotados/devolvidos 9 animais; 

- Foram castrados/esterilizados 2 animais; 

- Ao abrigo do protocolo de ajuda às pessoas carenciadas diligenciou-se a castração a baixo custo de 2 animais 

nas clínicas veterinárias privadas do Concelho.  

 

Foram efetuadas 11 vistorias sanitárias, distribuídas do seguinte modo: 

- 4 relativas a maus-tratos a animais; 

- 2 por ruído produzido por animais; 

- 5 por incomodidade causadas por animais; 

 

Foram resolvidas 4 Participações enviadas pela Autoridade Policial: 

- Foram resolvidos 8 pedidos de recolha de animais vadios; 

- Foram elaborados 4 processos de contraordenação por abandono de animais, 3 por falta de documentação 

sanitária e 1 por agressão; 

 

- Foram feitas 2 vistorias relativamente a alertas para a presença de vespa velutina (Asiática) que resultaram na 

confirmação de 1 possível ninho e na deteção de 1 falso alarme; 

- Foi efetuada uma atividade com os alunos do ensino especial da Escola Padre Américo de Campo; 

- Foi exibida na Televisão Alemã um documentário que realizado no Centro Veterinário Municipal de Valongo; 

- Recebeu-se 2 animais para sequestro que entraram ilegalmente no país pelo aeroporto provenientes um do 

Brasil e outro de Angola;  

- Mantém-se o apoio à Câmara Municipal da Maia devido à aposentação do seu Médico Veterinário Municipal; 
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DAJAC 

DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E APOIO AOS CIDADÃOS 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 
 

Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Proc.  839/01  
TAF  Porto - Unidade 

Orgânica 2 
ação respons.civil adm.  

A. - Valdemar Marques Silva 

R. - Refer e Câmara M.  Valongo 
79.807,66 € 

Proc. 761/02 
TAF Porto - Unidade 

Orgânica 2 
recurso de contencioso 

Recorrente: Sem. Maior N.ª Sr.ª 

Conceição   

Recorrido: Câmara Municipal 

Valongo 

5.000.00€ 

Proc. 676/02  
TAF Porto - Unidade 

Orgânica 2 - 3º Juiz 
ação ordinária 

A. - Soc. de Empreitadas Adriano, 

Lda.  

R - Município de Valongo 

541.350,00 € 

Proc. 4742/03TBVLG TJV - 1º Juízo ação de proc. ordinário 

A. - BPN Crédito - Inst. Fin. Créd., 

S.A. 

R. - Município de Valongo   

1.679.801,67 € 

Proc. 589/04.5 BEPNF  TAF Penafiel ação adm. especial  

A. - Sebastião Matias Martins e 

mulher 

R. - Município de Valongo 

14.963.95 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Proc. 225/05.6 BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum 

A. - Laura Moreira Rocio Moreno 

Pinto 

R. - Município de Valongo /  

18.500,00 € 

Proc. 535/06.1BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum 

A. - José Pedro S. S. Mendes 

R. - Município de Valongo / Instituto 

Conservação Exploração Rede 

Viária 

149.981.15 € 

Proc. 543/07.5BEPNF TAF Penafiel ação adm. especial 
A. - Augusto Oliveira Flor e esposa 

R. - Município de Valongo 
15.000,00 € 

Proc. 531/07.1BEPNF TCAN Recurso jurisdicional 

A. - José Pedro Paupério M Panzina 

R.- Município de Valongo 

Contra-Interessado: João António 

F. Pena 

15.000,00 € 

Proc. 777/08.5BEPNF TAF Penafiel 
autos contencioso pré-

contratual 

A. - Espalha idéias- Ativ. Tempos 

Livres 

R. - Município Valongo 

Contra-Interessado: Lencaster 

College              

95.007,54 € 

Proc. 223/08.4BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum sumária 
A. Maria Rita Neves Coelho Silva 

R. - Município de Valongo 
7.500,00 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Proc. 2/09.1BEPRT TAF Penafiel 
ação adm. comum forma 

ordinária 

A. – Comporto 

R. - Município de Valongo 
107.836,99 € 

Proc. 419/09.3BEPNF TCAN Recurso jurisdicional 

Recorrente: Renew Imobiliária e 

Dia Portugal – Supermercados 

Recorrido: Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 293/09.8BEPNF-A TAF Penafiel Execuções 
Exequente - José Manuel Pereira;  

Demandada - Mun. Valongo 
5.000,00 € 

Proc. 1409/10.7TBVLG-A  TJV - 3º Juizo  prestação de facto 
Exequente: Domingos Soares 

Executado: Município de Valongo 
14.963.95 € 

Proc. 132/10.7BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum sumária 
A. - Miguel Ângelo Barroso Pinho 

R. - Município de Valongo 
15.838,97 € 

Proc. 737/10.6BEPNF TAF Penafiel ação sumária ordinária 

A - Costeira Empreiteiros - Soc. 

Constr., Lda 

R - Município de Valongo 

89.946,76 € 

Proc. 467/10.9BEPNF TAF Penafiel impugnação 
Impugnante – Galp 

Impugnada - Câmara Mun. Valongo 
3.340,50 € 

Proc. 852/10.6BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum ordinária 
A. - Parque VE 

R. - Município de Valongo 
3.119.825,09 € 

Proc. 412/11.4BEPNF TAF Penafiel processo cautelar 
Requerente - Paulo Miguel A. 

Soares 
30.000,01 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Requerido - Município de Valongo 

Proc. 440/11.0BEPNF TAF Penafiel ação administrativa comum 
A. - Município de Valongo 

R. - Parque VE 
10.000,00 € 

Proc. 623/11.2 BEPNF TAF Penafiel ação adm. especial 

A. - João Silva / Maria Fátima J. 

Moreira 

R. - Município de Valongo 

20.000,00 € 

Proc. 2008/11.1BEPRT TAF Porto - Unidade Org. 2 incidente de liquidação 
A. - Irmãos Lomba 

R.- Município de Valongo 
477.585,82 € 

Poc. 114/12.4BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum 

A. - Hugo Filipe de S. F. M. 

Nogueira 

R. - Município de Valongo 

927,21 € 

Proc. 221/12.3BEPNF TAF Penafiel 
ação administrativa especial 

DL 555/99 

A. - José Peinado da Silva Barros 

R. - Município de Valongo 
8.000,00 € 

Proc. 639/12.1BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. comum - forma 

ordinária 

A. – Intervega 

R. - Município de Valongo 
41.728,20 € 

Proc. 549/12.2BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. comum - forma 

ordinária 

A - Anorte. Lda. 

R - Município de Valongo 
185.318,98 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Proc. 728/12.2BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. especial pretensão 

conexa com atos adm. 

A - Serafim Pinto Nogueira e Ana 

Angélica Almeida 

R- Câmara Municipal de Valongo 

Contra-Int. - António Augusto 

Sousa Monteiro e Maria Adelaide 

Lopes Ramos de Sousa 

30.001,00 € 

Proc. 746/12.0BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. especial pretensão 

conexa com atos  

A - Maria Rosa Coelho 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 106/13.6BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. Comum - forma 

ordinária 

A - Municípia, S.A. 

R - Município de Valongo 
79.151,78 € 

Proc. 241/13.0BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. especial pretensão 

atos conexos 

A – TMN 

R - Município de Valongo 
16.000,00 € 

Proc. 339/13.5BEPNF TAF Penafiel 
ação administrativa especial 

pretensão com atos conexos 

A - Isaura Marinho 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 355/13.7BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. comum - forma 

sumária 

A - Dulce Cristina Lourinha Araújo 

R - Município de Valongo                                    
3.258,24 € 

Proc. 550/13.9BEPNF TAF Penafiel 

ação administrativa especial 

pretensão conexa com atos 

administrativos 

A - Elsa Benvinda da S. Coutinho 

Brás 

R - Câmara Municipal de Valongo 

30.000,01 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Proc. 650/13.5BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. especial pretensão 

conexa com atos adm. 

A - Maria Glória Pereira 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 710/13.2BEPNF TAF Penafiel 

ação adm. especial pretensão 

conexa com atos adm. 

A - Maria Emília Silva Carvalho 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 580/13.0BEPNF TAF Penafiel Oposição 

Oponente - Américo Nogueira 

Moutinho 

Exequente - Município de Valongo 

1.535,91 € 

Proc. 763/13.3BEPNF TAF Penafiel 

ação administrativa especial 

pretensão conexa com atos 

administrativos 

A - STAL; 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 1/14.1BEPNF TAF Penafiel ação administrativa comum 

A - Delta Maria Miranda Santos 

Almeida;  

R - Câmara Municipal de Valongo;  

R - Comissão Nacional Eleições 

17.016,97 € 

Proc. 334/14.7TBVLG TJV - 2º Juízo ação processo comum 

A - Maria Luísa Neves Coelho da 

Silva;  

R - Município de Valongo 

150.000.00€ 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Proc. 39868/14.6YIPRT Balcão Nacional Injunções Injunção 

Requerente - Finlog - Aluguer e 

Comércio de Automóveis, Lda.;  

Requerido - Câmara Municipal de 

Valongo 

2.331,92 € 

Proc. 617/14.6BEPNF TAF Penafiel outros processos cautelares 

A- António Manuel Dias Ferreira e 

outros  

R- Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 134224/14.2YIPRT Balcão Nacional Injunções Injunção 

Requerente - Extruplás- 

Reciclagem, recuperação e fabrico 

de prod. Plásticos Lda.  

Requerido - Municipio de Valongo 

13.882,78 € 

Proc.  954/14.0BEPNF TAF Penafiel 

Ação administrativa especial 

de pretensão conexa com 

atos administrativos 

A: Afonso Augusto Paulo e outros 

R: Municipio de Valongo 

Contrainteressado: Alberto 

Cardoso (e outros) 

5.000,01 € 

Proc. 983/14.3BEPNF TAF Penafiel 

Ação administrativa especial 

de pretensão conexa com 

atos administrativos 

A- Larysa Fedyanina  

R-Municipio de Valongo 
5.000,01 € 

Proc. 1154/14.4BEPNF TAF Penafiel ação administrativa comum 
A - PORMIN  

R - Município de Valongo 
16.961,51 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Proc. 1617/14.1BEPRT TAF Penafiel ação administrativa comum 

A - António Fernando Rocha 

Marques  

R - Município de Valongo 

7.299,87 € 

Proc. 214/15.9BEPNF TAF Penafiel ação adm. Comum 

A - Construções Almeida & Santos, 

Lda  

R - Câmara Municipal de Valongo 

68.327,33 € 

                                                                                                       Expropriações 

Proc. 64/96.0TBVLG TJV Expropriação  
Expropriado - Manuel 

Domingos da Costa Pereira 
98.163,43 € 

Proc.  3633/03.0TBVLG  TJV - 1º Juízo Expropriação  
Expropriada - Maria Rita 

Neves Coelho da Silva 
177.784,00 € 

Proc. 1025/04.2TBVLG - 1º 

Juízo 
TJV - 1º Juízo Expropriação  

Expropriada - Maria 

Madalena Marques e outro 
2.494,00 € 

Proc. 3228/04.0TBVLG TJV - 3º juízo Expropriação  
Expropriada - Maria José 

Barbosa dos Santos Almeida 
47.430,83 € 

Proc. 3229/04.9TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação  
Expropriada - Maria Rita 

Neves Coelho da Silva 
721.746,73 € 

Proc. 5458/05.9TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação  
Expropriado - António Filipe 

Nicolau Ferreira Gonçalves 
328.741,61 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Proc. 124/05.8TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação  
Expropriado - José Eduardo 

Figueira Castro Neves 
33.260,00 € 

Proc. 4331/05.5TBVLG TJV Expropriação  
Expropriado - Miguel Oliveira 

& Cª, Lda. 
642.124,25€ 

Proc. 3714/06.8TBVLG  TJV - 1º Juízo Expropriação  
Expropriada - Maria da 

Conceição Pereira Pinto 
79.511,04 € 

Proc. 4011/07.7TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação  
Expropriada - Maria Glória 

Jesus 
26.649,50 € 

Proc. 1147/08.0TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação  
Expropriado - João Carlos 

Peixoto Sousa 
1.181,04 € 

Proc. 820/09.0TBVLG  TJV - 2º Juízo Expropriação  
Expropriada - Maria Rita 

Neves Coelho da Silva 
217.634,05 € 

Proc. 1463/09.4TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação  
Expropriada - Maria Luísa 

Neves Coelho da Silva 
44.417,00 € 

Proc. 1374/09.3TBVLG  TJV - 1º Juízo Expropriação  
Expropriado - João Ferreira 

Alves 
40.000,00 € 

Proc. 1462/09.6TBVLG  TJV - 1º Juízo Expropriação  
Expropriada - Maria Rita 

Neves Coelho da Silva 
8.859,65 € 

Proc. 1327/10.9TBVLG  TJV - 1º Juízo Expropriação  
Expropriado - José Manuel 

Moreira Lúcio 
2.823,00 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Proc. 17/10.7TBVLG  TJV - 2º Juízo Expropriação  
Expropriada - Maria Amélia 

Ferreira dos Santos 
49.938,47 € 

Proc. 439/14.4T8VLG 
Comarca Porto Valongo - Inst. 

Local 
Expropriação  

Req. - Maria José Barbosa 

Santos Almeida 
46.168,08€ 

      

 



 
 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 

19 

   

ASSUNTOS JURÍDICOS, NOTARIADO E CONTENCIOSO 

 

- Foram analisados 52 (cinquenta e dois) processos e prestada informação jurídica; 

 

- Foram organizados 19 (dezanove) processos de contra-ordenação e elaborada acusação no âmbito dos 

mesmos;  

 

- Foram analisados os requerimentos diversos apresentados em sede dos processos em curso;  

 

- Foi realizado atendimento presencial no âmbito das acusações proferidas nos processos mencionados;  

 

- Foram ouvidas as testemunhas arroladas no âmbito dos processos em curso;  

 

- Foram informados 16 (dezasseis) processos de execução fiscal. 

 

 

GABINETE DE APOIO A MUNÍCIPES 

 

Foram realizadas reuniões que culminaram com a assinatura do protocolo para instalação de sete 

Espaços Cidadão no Município.  

 

Atendimento Presencial -3801 

(fonte: Inline - Sistema de Gestão de Filas de Espera)  

 

Fevereiro - 1856 

Atendimento Geral - 1034 

Taxas e Licenças - 133 

EDC - 512 

Urbanismo - 177 

TMA=00:09:43 TME=00:05:11 

 

Março - 1945 

Atendimento Geral - 1039 

Taxas e Licenças - 159 

EDC - 530 

Urbanismo - 217 

TMA=00:07:02 TME=00:03:32 
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Atendimento Geral, Taxas e Licenças e Urbanismo 

Receção e informatização de expediente para SAA.DOTA/E – 208+287=495 

Receção e informatização de expediente para SAA.DFM – 63+110=173 

Receção e informatização de expediente para o DOTA/ EU- 59+89=148 

Fornecimento de fotocópias de plantas de processos e Certidões diversas – 38+54=92 

Fornecimento de prorrogações/ Alvarás – 29+22=51 

Requisição/ fornecimento de Licenças de Ruído – 1 

Pagamento de contra-ordenações – 2 

Reclamações (Livro ALocal) -2+3=5 

Elogios (Livro)- 1+3=4 

Emissão de Plantas Topográficas – 12+23=35 

Marcações de reuniões com os Técnicos – 94+113=207 

Comunicação de Horário de funcionamento – 27 

Ocupação de domínio público – 4+5=9 

Liquidação de taxas ocupação de domínio público – 7 

Liquidação de taxas de licenciamento publicidade – 1 

Lugares de garagem –5  

Aferição (emissão de guias) – 41 

Pedidos de Cartões de Residente – 5+3=8 

Emissão de guias referente a gestão de mercados e feiras – 5+5=10 

Pedido/renovação de lugar estacionamento privativo – 5 

Exposições diversas – 20 

Mydoc – 792+833=1625 

Informações – 10 

Pedidos de Cartão Jovem – 3+2=5 

Pedidos de Cartão Sénior Municipal – 9 

Emissão de Certificados de Registo na UE –1 

Mensalidades Horta Biológica-27+16=43 

 

Espaço do Cidadão 

Renovação cartas condução – 231+239=470 

Emissão registos criminais – 44+43=87 

Envio recibos ADSE – 269+328=597 
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DFM 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E METROLOGIA 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL 

Tratamento dos processos de contraordenação por infração ao Código da Estrada. 

Ao nível da fiscalização do cumprimento das regras de trânsito, levantamento de Avisos de 

Contraordenação. 

Fiscalização do cumprimento das posturas e regulamentos municipais; fiscalização do cumprimento das 

disposições legais e regulamentares sobre obras e loteamentos.  

No âmbito da fiscalização Ambiental, no cumprimento do regulamento municipal e demais legislação 

ambiental, análise das diversas exposições, visitas aos locais e planeamento das ações com vista à 

resolução dos problemas descritos.  

Pesquisas à Conservatória de Registo Automóvel. 

 

FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA 

Verificação do cumprimento dos projetos e condicionantes das licenças e comunicações prévias para 

construção de operações urbanísticas, mediante inspeções às obras, realização de vistorias e consulta a 

livros de obra. 

Promover as inspeções a obras clandestinas por forma a averiguar a suscetibilidade de licenciamento das 

mesmas ou tramitação subsequente com vista à reposição da legalidade urbanística. 

Realização de vistorias da competência da Divisão e receção provisória e definitiva de obras de 

urbanização. 

Realização de vistorias de segurança e salubridade, elaboração dos respetivos autos e tramitação 

subsequente dos processos. 

 

SERVIÇO DE METROLOGIA 

Mês de fevereiro: 

Foram efetuadas 41 vistorias a unidades comerciais. 

Em serviço interno, foi efetuado todo o trabalho administrativo resultante das verificações efetuadas: 

Tratamento e arquivamento dos boletins de registo de ensaio; elaboração de mapas estatísticos para IPQ; 

elaboração mapa receita Câmara; atualizações de ficheiros; registo e arquivamento de requerimentos de 

verificação. 

O Serviço de Metrologia efetuou 41 vistorias, verificou 73 instrumentos o que resultou numa receita de 

1.428.60€. 

Mês de março: 

Foram efetuadas 60 vistorias a unidades comerciais. 

Em serviço interno, foi efetuado todo o trabalho administrativo resultante das verificações efetuadas: 

Tratamento e arquivamento dos boletins de registo de ensaio; elaboração de mapas estatísticos para IPQ; 
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elaboração mapa receita Câmara; atualizações de ficheiros;rRegisto e arquivamento de requerimentos de 

verificação. 

O Serviço de Metrologia efetuou 60 vistorias, verificou 87 instrumentos e arrecadou uma receita de 

1763.40€. 
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DEASD 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E DESPORTO 

EDUCAÇÃO 

Serviço Fornecimento de Refeições 

- Análise e tratamento dos boletins de candidatura no âmbito do Serviço de Refeições Escolares /EPE e 1º 

CEB); 

- Realização de visitas aos espaços de refeições, cantinas e refeitórios escolares, para avaliação do 

serviço prestado; 

 

Transporte Escolar 

- Proposta de pagamento de subsídio de transporte a alunas e alunos do Ensino Básico e Secundário- ano 

letivo 2014/2015 – 2º Período; 

- Proposta de pagamento de subsídio de transporte a alunas e alunos compulsivos – ano letivo 2014-

2015- 2º Período; 

- Elaboração do Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 2015/2016; 

 

Ação Social Escolar 

- Análise e tratamento dos boletins de candidatura no âmbito da Ação Social Escolar /EPE e 1º CEB); 

- Análise dos pedidos de reavaliação no âmbito da Ação Social Escolar remetidos pelos 6 agrupamentos 

de escolas do município; 

- Proposta de atribuição de auxílios económicos destinados à aquisição de livros e material escolar a 

alunos/as carenciados/as do 1.º Ciclo do Ensino Básico/ 3ª fase - ano letivo 2014/2015. 

 

Atividades de Animação e Apoio à Família/AAAF (EPE) 

- Receção e análise dos boletins de candidatura no âmbito das Atividades de Animação e de Apoio à 

Família na Educação Pré-Escolar e respetivo cálculo do valor das comparticipações familiares.  

 

Atualização de Plataformas da DGEstE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares) 

- Atividades de Animação e Apoio à Família, relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015; 

- No âmbito das despesas com as Assistentes Operacionais/Assistentes Técnicas integradas na 

componente educativa da EPE, relativa aos meses fevereiro e março; 

- Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

relativa aos meses de janeiro, fevereiro, março. 

 

Contrato Emprego-Inserção  

- Acolhimento de colaboradoras integradas ao abrigo da medida - Contrato Emprego-Inserção para o ano 

letivo 2014-2015, encaminhadas pelo IEFP - Centro de Emprego de Valongo;  

- Proposta de candidatura ao Programa “Contrato Emprego- Inserção” para o ano letivo 2015/2016. 
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Representação do Município  

- Participação nos conselhos gerais dos agrupamentos de escolas concelhios, bem como nas comissões 

permanentes; 

- Participação nos painéis direcionados aos conselhos gerais e autarquia, no âmbito da Avaliação Externa 

dos Agrupamentos de Escolas S. Lourenço e Valongo realizada pela Inspeção Geral da Educação e 

Ciência. 

 

Atividade de Educação não-formal Aprender com Histórias 

- Destinada a todas as crianças inscritas na educação pré-escolar do concelho, a atividade “Aprender com 

Histórias” tem por objetivo primordial promover a educação para a igualdade e para os direitos humanos. 

Através da leitura de uma história, é abordada uma temática (nas áreas de intervenção referidas) e 

realizadas atividades com as crianças. Desta feita, o tema é “pessoas diferentes” e a história escolhida foi 

“Mundo de cor” de Júlio Rodrigues e Paulo Oliveira.  

 

INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

Conselho Municipal de Educação  

Realização de reunião do Conselho Municipal de Educação de Valongo, na qual se procedeu à aprovação 

do Plano de Transportes Escolares, à eleição da representante daquele órgão no Conselho Municipal da 

Juventude, análise do Regulamento do Funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família na 

Rede Pública da Educação Pré-Escolar do Município de Valongo, bem como do Regulamento Municipal 

de Prémios de excelência e mérito. Nesta reunião houve ainda lugar para discutir a oferta formativa 

concelhia para 2015/2016. 

 

Newsletter da Educação 

No seguimento do plano de comunicação para a educação foram preparadas e enviadas as edições de 

Fevereiro e Março da Newsletter da Educação, ferramenta que surgiu como complemento ao Jornal online 

da Educação de Valongo e pretende ser um elo de ligação entre as várias instituições, públicas e privadas, 

que atuam em torno da educação no Concelho de Valongo, nas mais variadas áreas: ambiente, cidadania 

e igualdade, cultura desporto, educação, juventude, proteção civil, etc. 

 

Preparação e Implementação do Campo de Férias da Páscoa 

O Município de Valongo desenvolve ao longo do ano algumas atividades que integram vários tipos de 

Campo de Férias que permite às crianças a descoberta e o contacto com atividades diferentes, ocupando 

parte do período de férias de uma forma saudável e enriquecedora, associando a prática desportiva e 

atividades recreativas.  
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A edição da Páscoa realizou-se entre 23 de Março e 2 de abril e durante 9 dias proporcionou-se a cerca 

de 46 crianças, com idades entre os 6 e os 11 anos, cerca de 70 horas de atividades lúdicas, desportivas 

e recreativas. 

Todas as atividades foram devidamente orientadas por pessoal qualificado e os/as participantes foram 

contemplados com o habitual diploma de participação.  

Esta ação foi concluída com sucesso, como se evidencia pelas opiniões escritas expressas, quer pelas 

crianças participantes quer pelos encarregados de educação.  

 

Biblioteca Humana 

A Biblioteca Humana no Município de Valongo é um projeto itinerante para os/as jovens que frequentam o 

9º ano do ensino básico e ensino secundário das escolas do concelho.  

Disponibiliza aos/às leitores/as, pessoas que atuam como Livros Humanos, representando grupos que são 

frequentemente alvo de preconceitos e estereótipos e vítimas de discriminação ou exclusão social nos 

seguintes estereótipos: etnia, imigração, deficiência, orientação sexual, doença oncológica e a 

discriminação múltipla. 

O objetivo é promover a desconstrução desses estereótipos tendo por base o slogan “Não julgues o livro 

pela capa”.  

A Sessão de encerramento da Biblioteca Humana, edição 2014-2015 contou com a presença de 

voluntários/as da ACAPO, Associação Luso Africana Pontos nos Is, ILGA e Liga Portuguesa Contra o 

Cancro. Contou ainda com a participação de um voluntário individual.  

A pedido da Escola Secundária de Alfena realizou-se uma edição especial da Biblioteca Humana, 

subordinada ao tema da Doença Mental. Esta edição da Biblioteca Humana contou com a parceria do 

Centro Hospitalar S. João, nomeadamente a Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental que disponibilizou 2 

técnicas e 3 utentes para participar na atividade.  

 

Pais, Mães & C.ª 

Decorreu mais uma sessão da atividade Pais, Mães & C.ª, na Sala Multiusos do Fórum Cultural de 

Ermesinde e teve como tema “Toxicomanias, usos e abusos! Como ajudar pais e mães a compreender e a 

prevenir o consumo de álcool e drogas”, tendo como oradora a Dra. Paula Dias.  

 

Atos de Intervenção 

Em 2015 esta atividade aborda as questões da Deficiência, usando atividades de educação não formal no 

Ato I e III e a visualização de uma peça de teatro sobre o mesmo tema no Ato II. 

 

Mostra de Emprego e Formação 

Início da preparação das atividades da Intervenção Educativa no âmbito da Mostra de Emprego e 

Formação. 
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EsPsis 

Realizaram-se duas reuniões da Rede EsPsis (de psicólogos e psicólogas que trabalham nos 

Agrupamentos de Escolas do concelho). A rede é dinamizada pelo município desde a sua criação, 

constitui-se como um grupo de trabalho, apoio e partilha de informação com vista à definição de linhas 

comuns de intervenção ao nível dos serviços de psicologia e orientação vocacional no concelho de 

Valongo.  

 

Projeto - Literacia em Valongo 

Iniciou-se, a formação “Promoção de competências de leitura e de escrita: da conceptualização teórica à 

construção, implementação e avaliação de atividades e materiais de avaliação e intervenção”, ministrada 

pela Professora Doutora Iolanda Rodrigues, docente da Universidade do Minho, e integrada no projeto 

+Literacia em Valongo.  

 

ANIMAÇÃO DESPORTIVA 

Campo /Sobrado 

Inauguração do Relvado Sintético do Estádio Municipal de Sobrado 

O Município de Valongo, colocou um relvado sintético, no Estádio Municipal de Sobrado, a inauguração 

decorreu no dia 11 de abril, com a realização de um jogo amigável entre as “Velhas Guardas” do Clube 

Desportivo de Sobrado. 

 

I Sarau de Artes Marciais ASCS 

A Associação Social e Cultural de Sobrado – ASCS, em colaboração com o município de Valongo, levou a 

efeito a organização do I Sarau de Artes Marciais ASCS, no Pavilhão Municipal de Sobrado, com o 

objetivo de divulgar o trabalho desenvolvido pela secção de karaté, bem como promover outras Artes 

Marciais.  

 

4.ª Jornada do Campeonato Nacional de Goalball 

O Pavilhão Municipal de Sobrado foi palco da 4.ª Jornada do Campeonato Nacional de Goalball, 

modalidade Paralímpica desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual, baseado na 

perceção tátil e auditiva. 

A organização esteve a cargo da Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais – ANDDVIS, 

do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia do Porto – CCD e do 

Município de Valongo.  

 

2.º Torneio de Futebol Juvenis S.C. Campo  

O Sporting Clube de Campo em coorganização com o município de Valongo, levou a efeito o 2º Torneio 

de Futebol Juvenis, no Parque de Jogos António Jorge da Costa.  
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Ermesinde 

Estafeta Escolar Desporto +  

O Município de Valongo, deu início ao Projeto intitulado “ + Desporto”, uma medida de caráter regular, de 

forma a mobilizar a população em geral para um estilo de vida ativo, onde a atividade física colabore no 

combate ao sedentarismo e na melhoria da qualidade de vida das populações. 

Na Cidade de Ermesinde decorreu uma Estafeta Escolar, tendo envolvido estudantes das escolas básicas 

(2º e 3º ciclos) e secundárias do concelho de Valongo.  

 

Caminhada por uma Primavera Melhor 

As Associações de Pais do Agrupamento de Escolas Ermesinde em colaboração com o Município de 

Valongo, levaram a efeito a realização de uma Caminhada intitulada - “ Caminhada por Uma Primavera 

Melhor”.  

 

Caminhada Solidária 

O Clã 2 do Agrupamento 7- Ermesinde e a Câmara Municipal de Valongo realizaram uma Caminhada 

Solidária, na cidade de Ermesinde, no âmbito do projeto “Rover Ibérico”, com objetivos ao nível social, da 

saúde, da educação e da promoção do desporto. 

A participação neste evento solidário envolveu um donativo em géneros alimentares ou vestuário, para 

apoio a famílias carenciadas e uma taxa de inscrição no valor de 2 €/participante, que incluiu, t-shirt, uma 

peça de fruta, água, uma barra de cereais, saco, folhetos informativos e diploma de participação.  

 

Torneio de Andebol da Páscoa em Minis- Masculino – CPN – Cidade de Ermesinde 2015 

O Clube de Propaganda da Natação em coorganização com o Município, realizou nas instalações do 

Pavilhão Municipal de Ermesinde, um torneio de andebol dirigido ao escalão de minis, com o objetivo de 

uma ocupação salutar dos tempos livres destas crianças.  

 

Valongo 

Campeonato Nacional de Trial 4x4 - Jipes 

O Clube Todo-o-Terreno Trilhos do Norte e o município de Valongo organizaram a prova de abertura do 

Campeonato Nacional de 4X4, junto à Biblioteca Municipal de Valongo, em 3 categorias: 

- Campeonato Nacional de Trial 4x4; 

- Taça Rock CRAWLER; 

- Classe Promoção Campeonato Trial 4x4. 

 

Trilhos do Paleozoico - Trail 

O Município de Valongo e o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta, organizaram a 3.ª Edição do 

evento “Trilhos do Paleozoico”, que decorreu nas Serras de St.ª Justa, Pias e Castiçal, envolvendo 

corridas e caminhadas com diferentes distâncias, bem como um mini-trilho dirigido às crianças. 
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Primavera Sub-Aquática 

O Clube Zupper, o Município de Valongo e a Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, 

realizaram uma demonstração de Mini-Hóquei Subaquático, na Piscina Municipal de Valongo. 

 

Baja Douro TT  

Junto ao Ecocentro de Valongo, o G.A.S. Gondomar Automóvel Sport e a Câmara Municipal de Valongo, 

organizaram o prólogo da Baja Douro TT 2015. 

 

Torneio de Futebol 7 - Lousa CUP - Páscoa 2015 

A União Desportiva Valonguense em colaboração com o Município de Valongo levou a efeito um torneio 

de Futebol 7 no Estádio Municipal de Valongo.  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL   

Sessão de esclarecimento sobre o Associativismo Jovem - dirigida aos jovens residentes no 

Empreendimento de Habitação Social de Sampaio 

O desenvolvimento da intervenção no empreendimento de habitação social de Sampaio tem permitido um 

conhecimento mais aprofundado da realidade social dos seus moradores e, desta forma, avaliar toda a 

complexidade relacionada, nomeadamente, com os jovens aqui residentes. 

De salientar que estes jovens estão integrados em famílias fortemente afetadas por problemáticas de 

natureza social.  

Partindo deste conhecimento tem sido possível delinear ações de intervenção dirigida a esta população de 

forma a intervir nestes contextos. 

Assim, realizou-se uma sessão de esclarecimentos, em parceria com o CLDS – Centro Social de 

Ermesinde, com a participação de 15 jovens, com o objetivo de divulgar a importância do associativismo 

jovem. As associações juvenis têm revelado ser um importante fator de desenvolvimento pessoal mas 

também um imprescindível motor de desenvolvimento social. São, por um lado, escolas de cidadania, 

espaços de participação, de trabalho em equipa, de aprendizagem contínua. Por outro, contribuem para a 

melhoria da qualidade de vida da sociedade, defendendo os interesses dos jovens especialmente aqueles 

em situação de desvantagem social. 

 

Condomínios Informais 

No âmbito do acompanhamento e orientação socio familiar da população realojada nos diversos 

empreendimentos de habitação social no concelho de Valongo, foram realizadas reuniões de moradores 

com vista á resolução de varias problemáticas existentes nos empreendimentos em causa, 

nomeadamente questões relacionadas com o  incumprimento  do Regulamento Aplicável às Habitações 

de Arrendamento Social. 
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Serviço de Apoio Psicológico 

Dando continuidade ao Rastreio de Saúde Mental e Neuro psicológica, junto da população com idade igual 

ou superior a 65 anos, residente nos empreendimentos de habitação social do Concelho, foram realizados 

59 rastreios, designadamente: 

5 rastreios – EHS  Palmilheira; 

12 rastreios -  EHS  Montes da Costa  

19 rastreios – EHS   Mirante de Sonhos 

17 rastreios  - EHS -  Sampaio  

6 rastreios  - EHS - Baldeirão II  

 

PROGRAMA DE AÇÃO SÈNIOR  

“Vamos ao Baile”  

Dirigida aos/às seniores a partir dos 50 anos, a atividade realizou-se no Foyer do Edifício Vallis Longus, 

nos dias 1 e 15 de março. 

No dia 15 de fevereiro esta iniciativa decorreu no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde. 

 

No âmbito das Atividades da Academia foi realizada: 

- Apresentação da peça de teatro “ A Revolta dos Micróbios” pelos alunos/as da Oficina de Teatro do Pólo 

da Academia Sénior de Ermesinde, nas Escolas Básicas: Escola Básica do Paço; Escola Básica da Balsa, 

Escola Básica de Campelo; Escola Básica de Fijós; Escola Básica da Costa; Escola Básica da Gandra; 

Escola Básica de Montes da Costa.  

- Apresentação da Peça de Teatro “ A Farsa de Inês Pereira” pelos alunos/as da Oficina de Teatro do Pólo 

da Academia Sénior de Ermesinde, no Fórum Cultural de Ermesinde, dirigida ao público em geral.  

 

PEAA – PLANO DE EMERGÊNCIA DE APOIO ALIMENTAR 

Esta resposta social da Autarquia contribui para colmatar uma lacuna identificada localmente e em 

simultâneo minimizar assim parte das carências de certos agregados familiares do Concelho - Distribuição 

de 7 618 refeições; 

A implementação e monitorização desta resposta social implica, designadamente: 

- Avaliação diária dos processos/pedidos remetidos pelos/as técnicos/as de acompanhamento, que 

resultam em inícios/reinícios de apoios, bem como cessações/suspensões, na sequência dessa 

articulação; 

- Articulação entre entidades/técnicos/as de acompanhamento; 

 

PLATAFORMA SOLIDÁRIA – (LOJA SOCIAL) 

De forma a dar resposta às vulnerabilidades dos/as munícipes, esta valência distribui, gratuitamente, 

diversos artigos, designadamente: vestuário/acessórios, calçado, têxtil, equipamento 

doméstico/eletrodomésticos, brinquedos, material didático e mobiliário. 
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Após a receção dos processos/pedidos remetidos pelos/as técnicos/as de acompanhamento e entidades 

parceiras, e respetiva articulação/marcação prévia.  

 

AGÊNCIA PARA A VIDA LOCAL 

Atendimentos: 

- Número total de atendimentos: 2147 

- Número de atendimentos do CEF: 24 

- Foram efetuados 62 encaminhamentos no âmbito do CEF 

- Número de atendimentos SCC: 105 

- Número de atendimentos Primeiro Passo: 2 

- Numero de atendimentos CLAII: 2 

- Número de atendimentos do EIIE: 62 

- Número de atendimentos do EI (Espaço Internet): 1890  

- Número de cursos de informáticos realizados no Espaço Internet: 2. 

 

Espaço Infantil Imediato  

- Comemoração do Dia dos Namorados com a realização de um postal alusivo ao tema;  

- Comemoração do Carnaval com a realização de Máscaras alusivas ao tema;  

- Comemoração do “Dia do Pai” com a criação de postal, decoração e digitinta realizada pela criança;  

- Comemoração da entrada da nova estação do Ano “Primavera” com a elaboração do Painel da 

primavera, através de trabalhos realizados pelas crianças e alusivos ao tema;  

- Comemoração do Dia Mundial da Poesia, leitura do Livro “Poesia para todo o Ano” de Luísa Ducla 

Soares;  

- Comemoração da Páscoa com a pintura dos ovos da Páscoa, digitinta nos ovos em cartão, pintura e 

recorte dos coelhinhos, cestas, etc.  

 

Espaço Internet 

- Ora Sénior Digital; 

- Ora Digital (7 mulheres=7). 

 

No âmbito do CEF. 

- Preparação da VI edição da VALorizar – Mostra de Emprego e Formação do Concelho de Valongo. 

 

 

MediarLocal: 

2 Atendimentos  

 



 
 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 

31 

   

Preparação de atividade no âmbito do PMI – Recolha e análise de materiais didáticos do Jardim de 

Infância 

 

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

- Integração de 10 novos/as voluntários/as no projeto de voluntariado hospitalar promovido pela 

Associação dos Amigos do Hospital de s. João no polo de Valongo; 

- Receção de 10 novas candidaturas a voluntários/as e respetivas entrevistas individuais; 

- Acompanhamento dos /as voluntários/as integrados nos diversos projetos de voluntariado.  

 

Serviço de Teleassistência Domiciliária “Valongo em Linha” 

-Visitas domiciliárias de acompanhamento e monitorização dos 19 utentes.  

 

Apoio a Rede Social/ Núcleo Executivo/ CLAS 

- Conclusão do relatório de avaliação do plano de ação 2014 submetido a aprovação de todos os grupos 

temáticos e núcleo executivo da rede social, devendo ser submetido a apreciação do CLAS;  

- Conclusão do relatório de avaliação do plano de desenvolvimento social 2011/2014, em fase de 

aprovação pelos grupos temáticos e consequentemente pelo núcleo executivo para posterior aprovação 

do CLAS;  

- Recolha de informação (atualização de dados estatísticos) para elaboração do novo diagnóstico social do 

concelho de Valongo;  

- O Núcleo Executivo reuniu com vista a apreciação e emissão de parecer acerca da resposta social a 

implementar pelo Centro Social de Alfena/Unidade de apoio a deficiência que pretende criar mais um 

CAO/Centro de atividades ocupacionais para pessoas com deficiência.  

 

SIM-PD – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E MEDIAÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

Estão identificados em cada um dos serviços públicos concelhios (finanças, centro de emprego, educação, 

saúde, segurança social) os/as interlocutores/as a contactar pelos/as técnicos/as da Câmara afetos/as ao 

funcionamento deste novo serviço. 

 

 

 

  



 
 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 

32 

   

DCTJ 

DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 

 

MUSEUS  

Exposições e Oficinas 

Exposições: Linho: da tradição à industrialização; Almada Negreiros; Microfotografia 

Outros eventos: Semana dos Parceiros do Roteiro de Minas 

 

Visitas Guiadas 

Museu Municipal de Valongo:  

Visitas guiadas às exposições, atividades de enriquecimento e oficinas para jovens, adultos, idosos e 

indivíduos com necessidades especiais: 

- 619 visitantes e 587 visitas guiadas. 

Museu da Lousa: 

Visitas guiadas e oficinas orientadas – 342 visitas guiadas.  

Núcleo Museológico da Panificação: 

165 visitas guiadas  

 

Outras atividades: 

- Contactos com instituições e indivíduos para colaborarem com a edilidade em atividades culturais várias; 

- Informações patrimoniais, preenchimento de inquéritos em resposta a solicitações externas e internas, 

elaboração de vários tipos de documentos;  

- Reuniões de trabalho com vários serviços camarários e externos para estabelecimento de parcerias, 

protocolos e participações em congressos e encontros científicos;  

- Preparação e elaboração de novas exposições no Museu Municipal e eventos culturais;  

- Preparação da receção dos Parceiros do Roteiro de Minas.  

 

Arquivo Municipal 

- Recolha e digitalização de imagens para a preparação da exposição “Valongo a preto e branco”; 

- Acompanhamento técnico à candidatura da Bugiada e Mouriscada a património imaterial; 

- Gestão do arquivo do Urbanismo e apoio aos restantes serviços internos da autarquia; 

- Apoio aos utilizadores internos; 

- Conclusão de 5 inventários para a disponibilização à consulta no Arquivo Histórico; 

- Recolha e digitalização de imagens e dados para a exposição “A Guerra Colonial”; 

- Classificação e inventariação do Arquivo de Taxas e Licenças; 

- Apoio aos utilizadores externos, na Sala de Leitura; 

- Atualização do inventário do fundo da Câmara municipal de Valongo. 
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Bibliotecas Municipais 

Sábados Fantásticos:  

Na Biblioteca Municipal e Nova Vila Beatriz. 

- “Chá, Bolachas & Histórias”;  

- “ Ginástica na Biblioteca…”;  

- “ O Sobe- montanhas”. 

Hora do Conto 

Biblioteca Municipal e Polos Leitura 

- ”Animais (Ainda) Mais Iguais”;  

- “O Natal das Bruxas”.  

 

Visitas guiadas 

- Exposição “Enterro do João, O Regresso da Tradição” 

Biblioteca Municipal 

Total- 815. 

- Exposição “Nobel Literatura - Mulheres” -Integrada no Dia Internacional da Mulher 

Biblioteca Municipal 

Total – 411. 

- Exposição “ Violência Doméstica” - Integrada no Dia Internacional da Mulher. 

Nova Vila Beatriz 

Total - 516 

Biblioteca Municipal 

Total – 539. 

- Exposição “Poesia Solta” - Integrada no Dia Mundial da Poesia 

Biblioteca Municipal 

Total – 594. 

- Oficinas de expressão plástica 

Biblioteca Municipal e Polos de Leitura 

Total – 511. 

 

Tertúlias de Poesia 

Biblioteca Municipal e Fórum Cultural de Ermesinde 

Total – 50. 

 

Dia Internacional do Livro Infantil 

Apresentação da obra “ A Marioneta Bailarina”, pela escritora e ilustradora Carla Anjos 

Biblioteca Municipal  
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Dia Mundial da Poesia 

“ Sarau Poético Musical”, em colaboração com as Escolas Secundarias do concelho 

Biblioteca Municipal 

 

TURISMO 

- BTL 2015 - Bolsa de Turismo de Lisboa 2015 - envio de fichas de participação às empresas, validação 

de animação, deslocação à feira, envio de notícia e fotos alusivas à prova de vinho "Bugios e 

Mourisqueiros" e degustação de produtos da Paupério para divulgação no site e facebook do Município;  

- Brochura Feiras Medievais e Recriações Históricas 2015 - recolha de informação e envio de resposta à 

TPNP;  

- Brochura Festivais de Verão 2015 - recolha de informação e envio de resposta à TPNP;  

- Feira do Mundo Abreu da TPNP - envio de convites às empresas/agências de viagens/hotelaria para 

participação e resposta à TPNP com a participação da Biscoitaria Valonguense com degustação;  

- Salão Internacional de Turismo da Catalunha 2015 da TPNP - envio de convites às empresas/agências 

de viagens/hotelaria;  

- Fins de Semana Gastronómicos 2015 da TPNP – validação de imagem de complemento do cartaz com 

informação relativa ao Município de Valongo e levantamento de material promocional na sede da TPNP 

em Viana do Castelo. Entrega de cartaz e material promocional às empresas/hotelaria que aderiram ao 

evento;  

- Xantar 2015 da TPNP - esclarecimentos à empresa Licores Xarão sobre participação;  

- Trilhos do Paleozóico - estabelecimento de contacto/reunião com organização e artesãos concelhios 

para participação/exposição no local da atividade;  

- Apresentação de proposta de voluntariado no posto de turismo - reunião com requerente;  

- Proposta/aceitação de estágio da Escola Raul Dória - Porto - comunicação à escola;  

- Exposição/venda e workshop Dia do Pai;  

- Projeto Erasmus + - preparação/orientação de visita ao Concelho;  

- Protocolo com Agrupamento de Escolas Vallis Longus - solicitação de peças/troféus no âmbito do 

protocolo para a Mostra de Teatro Amador e Magic Valongo. 

- Visita à LITV pela Ação híbrida da Toyota e Lexus;  

- Atendimento na Loja Interativa de Turismo: 136 visitantes.  

 

Fórum Cultural de Ermesinde 
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- Sala Polivalente: 

Reunião CLAPS;  

Pais, Mães e Companhia;  

“A Casa Vai A Casa”;  

- Parque Urbano:  

Estafeta Escolar 

- Auditório: 

Espetáculo de Solidariedade; 

Aniversário Grupo Arco Iris; 

Espetáculo “A Casa Vai A Casa”;  

Ciclo de Música Casa; 

Sarau Musical; 

Tributo a Elvis Presley; 

Landon Group; 

Mostra Teatro Amador.  

- Galeria de Exposições:  

Inauguração Exposição - Fotojornalista Gaspar de Jesus.  
 

 

AÇÃO CULTURAL 

Freguesia de Campo 

- Inauguração do Espaço Musicultural de Campo 

Tratou-se de um projeto que resultou de uma candidatura apresentada pela Banda Musical de S. Martinho 

de Campo a fundos do PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural), através da Adritem – Associação 

para o Desenvolvimento Rural Integral das Terras de Santa Maria, e que contou também com o apoio da 

Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, bem como da Câmara Municipal de Valongo. Instalado na 

antiga Escola do Outeiro (completamente reabilitada e renovada), este Espaço Musicultural passou a ser 

sede e a escola de música da Banda de S. Martinho. 

 

Vila Beatriz 

- O Município de Valongo associou-se às comemorações nacionais e internacionais do Dia da Mulher, 

assinalando a importância histórica desta celebração que remonta aos finais do sec. XIX/Inícios do sec. 

XX, com um dia oficialmente adotado pelas Nações Unidas, para lembrar as conquistas sociais, políticas e 

económicas das mulheres. Este evento contou com uma panóplia de actividades: desfile e atuação de 

ranchos folclóricos; apresentação da obra “Limpidez Ausente ”de Aida Araújo Duarte, momento de Fado; 

seminário “A mulher no sec. XXI”, com a apresentação de Isabel Rosete (Universidade de Aveiro), 

Armanda Raposo (AIEV – Associação Industrial e Empresarial de Valongo), Nuno Gradim (CIG- Comissão 

para a cidadania e igualdade de Género), irmã Nazará Jardim (Instituto do BomPastor), inauguração da 

Exposição “Violência Doméstica” e concerto com Mónica Sintra. 
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- Vila Doce 

Tratou-se de um evento de estreia que enalteceu o artesanato gastronómico, associado às iguarias da 

Páscoa, à magia da primavera, sem esquecer a forte aposta na vertente ludicodidática, num espaço 

privilegiado – os jardins da Vila Beatriz. Vocacionado para todas as faixas etárias, com casinhas de 

guloseimas distribuídas ao longo do percurso este evento contou com uma programação intensiva que 

agradou às centenas de pessoas que disfrutaram o local nos três dias. 

 

Sala Polivalente do Fórum Cultural de Ermesinde 

-Café com Letras 

Personalidades dos diferentes quadrantes da sociedade portuguesa (música, teatro, desporto, etc) são 

convidadas para estarem à conversa com o público, num ambiente informal e descontraído. Em março o 

“Café com Letras” contou com a participação de Berg, o grande vencedor da primeira edição do “Factor 

X”, um concurso de talentos da SIC, que encantou todos os presentes com as suas histórias e relatos 

sobre a sua experiência enquanto músico. 

 

Mostra de Teatro Amador  

Mostra de Teatro Amador é uma das atividades permanentes na programação cultural deste Município, 

assumindo-se como um dos eventos de maior importância ao promover o teatro amador no concelho. 

Conscientes desta realidade e do trabalho que as associações com esta vertente têm vindo a desenvolver 

ao longo de vários anos, levando o nome de Valongo a vários pontos do país, a Autarquia continua a 

empenhar-se no apoio, desenvolvimento e renovação de projetos teatrais. Este ano a Mostra conta com a 

participação de doze associações e da companhia de Teatro profissional Entretanto Teatro que 

acompanha os grupos ao longo do certame. 

 

Freguesia de Sobrado 

- Inauguração da Casa das Artes de Sobrado 

Este projeto resultou de uma candidatura apresentada pela Junta de Freguesia de Sobrado e fundos do 

PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural), através da Adritem – Associação para o 

Desenvolvimento Rural Integral das Terras de Santa Maria, e contou com o apoio da Câmara Municipal de 

Valongo. 

Instalada na antiga Casa do Povo, a nova Casa das Artes constitui uma lufada de ar fresco para Sobrado. 

Este moderno e agradável equipamento será palco de uma panóplia de eventos, que contribuirão 

decisivamente para a dinâmica cultural da freguesia. 

- Cedência do auditório - Ensaios de teatro (alunos da Escola Básica de Sobrado e Associação Social e 

Cultural de Sobrado);  

- Receção e atendimento de um total de 340 visitantes/utilizadores, dos quais 205 respeitantes a 

cedências do espaço/auditório e 84 respeitantes a 3 grupos (a - Curso de Turismo do IEFP, Gondomar, 17 
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pessoas; b - Centro Social de Águas Santas, 18 pessoas; c -Associação Cultural Amigos do Porto, 49 

pessoas). 

- Continuação do enriquecimento da sala de leitura do CDBM - Permutas de publicações: 2.ª fase - 

Processos de permuta ou oferta com outras instituições. Levantamento de publicações disponíveis na 

BMV para permuta com vista à reformulação da respetiva lista de permutas. 

- Levantamento de trabalhos/artigos com referências à festa e pesquisa, recolha e reunião de periódicos e 

acervo bibliográfico temático digital. 

- Processo de empréstimo, à autora Cláudia Oliveira, de objetos (Maria Nazaré) do acervo do CDBM para 

inauguração de exposição em galeria da rua Miguel Bombarda, Porto;  

- Exposição fotográfica no âmbito de PAP de aluna da Escola Profissional de Valongo no CDBM;  

- Incorporação (provisória) de marco de termo. Pesquisa histórica e descrição. 

- Orientação de estágio profissional (formação em contexto de trabalho);  

- Comemorações do DIMS – Preparação da atividade com percurso orientado por “Espaços da Bugiada e 

Mouriscada”;  

- Proposta de projeto: “Sobrado e a Bugiada e Mouriscada ao longo dos tempos”: Apelo à comunidade 

para enriquecimento do CDBM contribuindo com a cedência de imagens, documentos, objetos, entre 

outros;  

- Processo de edição, sem custos, de mapa turístico do concelho (Editorial Mic);  

- Atualização de informação no portal da AMP (pendente da atualização do miniguide);  

- Síntese informativa relativa ao processo da Confraria do Pão. 

 

CASA DA JUVENTUDE 

- Preparação da Carta da Juventude; 

- Reprodução dos inquéritos que serão apresentados no início do próximo ano letivo aos jovens, no âmbito 

da carta da juventude – adjudicação do serviço. 

- Preparação da Casa do Moleiro para as instalações da Casa da Juventude; 

- Preparação e concretização da Festa de Inauguração da Casa da Juventude; 

- Criação de uma valência na Casa da Juventude designada por “Consultório Social” onde serão 

garantidas consultas gratuitas aos jovens do Concelho de Valongo dos 12 aos 35 anos, nas mais diversas 

áreas como: aconselhamento psicológico, Reiki, constrói o teu sonho (Coaching), consultório digital, 

cessação tabágica, apoio ao associativismo, assessoria de imagem, consultoria jurídica e aconselhamento 

nutricional. Este espaço que irá funcionar no Edifício Central da Vila Beatriz será um exemplo a nível 

nacional e mesmo internacional, pela quantidade e diversidade das valências oferecidas aos jovens; 

- Criação de Concurso para Criação do Logotipo da Casa da Juventude; 

- Implementação e acompanhamento de estágios FPCT para 2 jovens - Curso Técnico de Informática – 

Instalação e Gestão de Redes, para trabalharem no programa referido na Casa da Juventude;  

- Implementação e acompanhamento de estágios FPCT para 4 jovens - Curso Técnico de Informática – 

Instalação e Gestão de Redes, para trabalharem no programa referido na Casa da Juventude; 
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- Articulação com o CMIA, o PAS e Biblioteca – para adaptação dos espaços comuns da Vila Beatriz para 

utilização conjunta em projetos nas diversas áreas de intervenção; 

- Angariação de possíveis patrocínios para premiar os participantes nos concursos e nas atividades 

produzidas por este Serviço e para garantir as condições necessárias ao funcionamento da Casa da 

Juventude; 

- Proposta de ocupação dos espaços comuns da Vila Beatriz com atividades lúdicas – proposta de aulas 

de Yoga para Pais e Filhos; 

- Proposta de realização de Curso de Língua Gestual Portuguesa – formação para os colaboradores da 

Câmara Municipal de Valongo; 

-Realização de reunião com associações de estudantes e representantes das escolas profissionais do 

concelho;  

- Conselho Municipal da Juventude - tomada de posse dos elementos do Conselho Municipal da 

Juventude;  

- Criação de um site para a Casa da Juventude; 

- Manutenção da página do Facebook da juventude;  

- Criação de concursos e passatempos; 

- Manutenção diária da Bolsa de Empregos; 

- Realização de entrevistas semanais a figuras relevantes para os jovens; 

- Orçamento Participativo Jovem de Valongo - Preparação, implementação da segunda edição do 

Orçamento Participativo Jovem de Valongo; 

- Manutenção do protocolo com o Cenfim para a criação de um parque de bicicletas para a Casa da 

Juventude, realizado através de um concurso de ideias. 

- Plano de concretização de um novo projeto associativo jovem, a nível concelhio; 

- Apresentação do programa Garantia jovem – proposta de adesão da casa da juventude – Vila Beatriz 

como entidade parceira no programa; 

- Estudo do Projeto Porta 65; 

- Realização de ações no âmbito da Casa da Juventude: 

- Feira de produtos artesanais de alta gama, intitulada “Mercado  à Mão no Largo da Estação, em 

Ermesinde; 

- Preparação e concretização de uma noite mensal na Vila Beatriz dedicada à prática de jogos de tabuleiro 

de caráter lúdico; 

- Preparação e concretização de dois Workshops de fabrico de Sabonetes Artesanais;  

- Criação de uma atividade de dinamização da Vila Beatriz no Carnaval; 

- Acompanhamento de visitas de estudo à Casa da Juventude; 

- Abertura da Casa da Juventude durante todo o período do evento “Vila Doce”; 

-Gravação de um Spot promocional para o OPJV - Orçamento Participativo Jovem; 

- Cartão Jovem Municipal: 

Continuação da angariação de novos lojistas aderentes ao Cartão Jovem Municipal EYC; 
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Manutenção do processo de venda do Cartão Jovem Municipal EYC, em articulação com os 

postos de venda/emissores e a Movijovem; 

Implementação do processo de venda ao público do Cartão Jovem Municipal YEC na Casa da 

Juventude - Vila Beatriz; 

- Levantamento de bibliografia alusiva à juventude e ao Empreendedorismo Social. 
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DOTA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 

 

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

- Informações técnicas relativas à apresentação de projetos de arquitetura e de especialidades, no âmbito 

de procedimentos de licenciamento, comunicação prévia, pedidos de informação prévia ou outros pedidos 

de informação; 

- Informações técnicas de pedidos de autorização de utilização/alteração de utilização; 

- Pareceres no âmbito do licenciamento de publicidade e ocupação do espaço público; 

- Cálculo das taxas referentes a obras de edificação e a loteamentos (TRIU e Compensação); 

- Aceitações liminares de processos no âmbito do Regime Jurídico da Edificação e Urbanização (RJUE) e 

outras operações urbanísticas abrangidas por legislação específica; 

- Audiências de esclarecimentos aos munícipes e aos técnicos; 

- Análise de pedidos de registo de atividade industrial tipo 3, através do portal da industria, no âmbito do 

exercício da atividade industrial do Sistema de Industria Responsável (SIR); 

- Informação de certidões de áreas para IMI; 

- Certificação de plantas para efeitos de IMI; 

- Autenticação de peças escritas e desenhadas; 

- Inserção de dados para INE; 

- Colaboração no processo de Revisão do RMUE; 

- Atualização da tabela de taxas, de acordo com inflação; 

- Revisão de várias IT’s (instruções de trabalhos) 

- Colaboração no processo da desmaterialização; 

- Orientação de estágio profissional de técnico superior de engenharia civil, enquadrado nas ‘Medidas de 

Emprego Inserção IEFP-Estágios. 

- Segundas avaliações do IMI (serviço efetuado nas instalações das finanças de Ermesinde).  

 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 

- Audiências de esclarecimentos aos munícipes e aos técnicos; 

- Apoio ao Gabinete da Presidência no âmbito das obras de conservação e renovação do Edifício Sede da 

Câmara Municipal;  

- Apreciação técnica das operações urbanísticas inseridas nas áreas para as quais foi decidida a 

elaboração de planos de urbanização e de pormenor; 

- Análise de processos, emissão de pareceres, e informação de certidões várias para, constituição de 

compropriedade, instrução de modelo 1 do IMI e de enquadramento face ao PDM de Valongo; 

- Análise e formulação de contributos sobre propostas de lei remetidas pela ANMP, no âmbito da atividade 

legislativa do Governo bem como da Assembleia da República; 
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- Elaboração de estudos parcelares no âmbito da área de intervenção do Plano de Pormenor do Centro 

Cívico de Campo (PPCCC); 

- Elaboração de estudo para a remodelação e ampliação do cemitério de Luriz, freguesia de Campo; 

- Elaboração de estudos para a remodelação do Largo do Centenário e Praça Machado dos Santos, na 

freguesia de Valongo; 

- Colaboração no projeto intermunicipal “Pulmão Verde”, em cooperação com os municípios de Gondomar 

e Paredes;  

- Colaboração no processo de revisão do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE); 

- Preparação e análise da informação relativa ao Plano de Urbanização da Zona Industrial de Campo 

(PUZIC), tendo por finalidade o início do processo de actualização deste instrumento de gestão territorial; 

- Recolha, compilação e tratamento de informação no âmbito do projeto ‘Smart Cities’, tendo em vista a 

participação nas reuniões e eventos do programa RENER;   

- Participação no grupo de trabalho da Área Metropolitana do Porto sobre a implementação do projeto SIG 

da AMPorto; 

- Participação no grupo de trabalho da Área Metropolitana do Porto sobre a articulação e elaboração do 

Plano de Mobilidade Metropolitano; 

- Participação no grupo de trabalho interno da CM Valongo sobre o lançamento do Plano Municipal de 

Mobilidade. 

 

IGTC - INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA TOPOGRAFIA E CADASTRO 

- Atribuição de números de polícia e implantação cartográfica, no âmbito dos processos de obras 

particulares e respetiva atualização,  

- Informações e pareceres técnicos, para elaboração de certidões a fornecer ao munícipe, assim como 

fornecimento de cópias na sequência dos diversos requerimentos,  

- Fornecimento e verificação de alinhamentos dos processos licenciados,  

- Revisão e organização dos elementos em arquivo no IGTC, para digitalização dos mesmos com vista ao 

seu arquivamento no Arquivo Municipal (a decorrer). 

No âmbito da digitalização dos processos de obras de todo o concelho, desde o ano de 1990, incluindo a 

digitalização, verificação, atualização e inserção em base de dados e cartografia dos respetivos números 

de polícia (no caso referentes às freguesias de Ermesinde e Alfena de 1996 e parte de Valongo), 

conclusão dos 123 processos. 

- Atualização das bases de dados referentes a outros processos de obras de Ermesinde e Alfena. 

- Arquivo e atualização na base de dados de loteamentos (em contínua execução). 

- Fornecimento de plantas de localização requeridas pelos munícipes. 

- Elaboração dos levantamentos topográficos, cadastrais, e desenhos, solicitados no âmbito do apoio aos 

diferentes setores:  

- Levantamentos topográficos: Rua das Agras Novas (para execução hortas comunitárias, Ermesinde.  

- Implantação dos limites do terreno camarário na Serra de Santa Justa para plantação de árvores. 
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- Preparação e organização dos elementos solicitados das várias divisões, com vista à compilação e 

preparação, da informação geográfica referente à rede de equipamentos e edifícios de utilização coletiva e 

base de dados das áreas de cedência ao domínio público e privado (freguesia de Alfena), do concelho de 

Valongo. 

- Colaboração, informações e pareceres, solicitados pelos órgãos da autarquia, (no âmbito da fiscalização, 

obras municipais, ambiente, projetos … etc.). 

 

PROTEÇÃO DA NATUREZA E CONTROLO AMBIENTAL E GESTÃO FLORESTAL 

-Plataforma do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal 

- Semana dos Parceiros do Roteiro de Minas 2015 – realização de diversas atividades que decorreram no 

Parque Paleozóico de Valongo, Museu da Lousa e Empresa das Lousas de Valongo 

- Planeamento e Organização do Encontro Anual de Parceiros do Roteiro de Minas que irá decorrer nos 

dias 28 e 29 Maio 2015, em parceria com a Câmara Municipal de Paredes e Museu Mineiro de São Pedro 

da Cova (União das Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova); 

- Divulgação e sensibilização ambiental 

- Gestão e dinamização do CIA, incluindo 12 visitas interpretativas para entidades externas; 

- Dinamização do CMIA, incluindo 4 atividades de sensibilização ambiental, integradas em campos de 

férias; 

- Dinamização de 8 sessões de sensibilização para a floresta, em escolas básicas; 

- Dinamização de 1 sessão informativa sobre as Serras de Valongo numa escola básica; 

- Acompanhamento de sessões de sensibilização do “FUTURO”, asseguradas pelo CRE.Porto, em 

escolas básicas e secundárias; 

- Proposta de colaboração com a Escola Básica Vallis Longus no âmbito do projeto “Ciência na Escola” 

promovido pela Fundação Ilídio Pinho; 

- Atualização regular do Portal do Ambiente e proposta de notícias diversas. 

Revisão e atualização de Questões do Jogo do Dado utilizado nas atividades de sensibilização. 

APPL/PP 

- Reflorestação das Serras de Valongo – dinamização de mais 4 ações de plantação com voluntários e de 

9 ações com grupos escolares (total de árvores plantadas de outubro a março – 9.024); 

Parcerias 

- Procedimentos de adesão do Município à Plataforma/Rede Cidades Europeia Sustentáveis – Subscrição 

Compromissos de Aalborg;  

- Procedimento de Adesão do Município de Valongo à AdEPorto - Agência de Energia do Porto;  

- Acompanhamento e monitorização do projeto faqtos, em colaboração com o INOV-INESC Inovação;  

Hortas Biológicas no âmbito do Projeto “Horta-à-Porta”- Hortas Biológicas na Região do Porto 

- Gestão de utilizadores da Horta Biológica Ponte da Presa, em Valongo, incluindo logística relativa à 

renovação dos Acordos de Utilização;  
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Seleção de novos candidatos para frequentar formação em Agricultura Biológica na LIPOR e posterior 

atribuição de um talhão devoluto;  

- Acompanhamento das diligências relativa à implantação de nova Horta na Freguesia de Ermesinde;  

Recolha de dados com vista à reformulação do ante projeto de implantação de hortas nos terrenos 

envolventes dos Empreendimentos PER (Programa Especial de Realojamento). 

Linhas de água 

- Projeto de Monitorização do Rio Tinto - acompanhamento das amostragens mensais e reconhecimento 

do traçado do Rio Tinto com técnicos da Universidade Fernando Pessoa;  

- Análise de pedidos de limpeza de linhas de água, elaboração dos respetivos processos e 

acompanhamento.  

Licenças especiais de ruído 

- Análise de pedidos de licença de ruído e propostas de emissão de 5 licenças especiais de ruído;  

- Tratamento de reclamações de ruído;  

- Tratamento de 7 processos de reclamação de ruído de estabelecimentos:  

- Atendimento de munícipes no âmbito dos processos mencionados. 

Controlo ambiental de infra-estruturas e equipamentos 

- Linhas de Muita Alta Tensão - Avaliação da exposição humana a radiações não ionizantes no âmbito da 

legislação vigente - Apresentação de resultados e diligências diversas para a sessão de apresentação dos 

resultados ao município;  

- Sistema de desferrização e de pressurização no lago do Parque Urbano de Ermesinde - Teste ao 

funcionamento integral do sistema e diligências diversas no âmbito do pedido da Anambconsul. 

Qualidade do ar 

Recolha de informação relativa a ocorrências que potenciam aumento de concentração de poeiras, 

durante o mês de Fevereiro e Março 2015. 

Formação/Conferências/Workshops  

- Ação de formação para Gestores Municipais de Energia promovida pela ADENE – Agência de Energia;  

- Conferência “EMAS e a Cultura do Ambiente, organizado e promovido pela Fundação de Serralves;  

- Participação na Sessão informativa “Mudanças do Mercado Energético e os Descontos Sociais;  

- Seminário “Hortas Urbanas - O bem estar na Natureza” realizado na LIPOR;  

Ação de formação em Reutilização e Reciclagem promovido pela LIPOR;  

- Workshop - As Cidades Analíticas na Região do Norte;  

- “A Região Norte no Portugal 2020” - lançamento e apresentação dos programas operacionais temáticos;  

- Workshop internacional “Geoeducação em Ação: Boas Práticas em Geoparques Europeus”;  

- Conferência “Rio Tinto - Passado, Presente, Futuro?” organizada pela Universidade Fernando Pessoa a 

LIPOR.  

Pareceres e Outros 

- Parecer no âmbito do novo RJAAR, a pedido do ICNF, referente a um projeto de rearborização num 

terreno em Campo/Sobrado; 
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- Desenvolvimento de ações de articulação com os intervenientes do concelho no projeto MEDEA;  

- Finalização do processo da Avaliação Ambiental Estratégica ao Plano - Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Valongo (PDMV) – Envio para publicação à Agência Portuguesa do Ambiente;  

Procedimento para a Consulta Pública da proposta de Regulamento de Serviços de Abastecimento de 

Água e Saneamento do Município de Valongo – Concessão Be Water, Águas de Valongo, S.A.;  

- Contributo para a emissão de parecer pelo Município, no âmbito da Consulta Pública do Regulamento 

Tarifário dos Serviços de Água;  

- Apreciação da proposta de Decreto-Lei de criação do Sistema Multimunicipal Águas do Norte, S.A e 

respetiva concessão para emissão de parecer pelo Município de Valongo;  

- Continuação do procedimento de aquisição de prestação de serviços para medições acústicas de 

incomodidade 2015;  

- Parecer relativo a intervenções de reparação em pavimentos na envolvente de árvores em caldeiras 

localizadas em baias de estacionamento e passeios em diversos locais na Freguesia de Valongo;  

- Parecer relativo pedido de substituição de árvores na Rua Padre Joaquim Alves Lopes Reis apresentado 

pela JF Valongo;  

- Parecer relativo à receção definitiva dos espaços verdes do Processo de Obra de Construção 5-

OC/2000;  

- Participação na Comissão de Apoio ao Representante da Câmara na Comissão de Acompanhamento à 

concessão das Águas de Valongo.  
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DPOM 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS 

 

PROJETOS  E OBRAS MUNICIPAIS EM CURSO 

- Edifício da “Casa das Artes de Sobrado” – concluído o apoio à Junta de Freguesia no âmbito deste 

processo. Inaugurada a obra em 28/3/2015; 

- Edifício do “Espaço Musicultural de Campo” (protocolo com a Banda Musical de S. Martinho de Campo 

para utilização da escola do Outeiro): Acompanhamento técnico de obra no âmbito da Arquitetura. 

Inaugurada a obra em 1/3/2015;  

- Oficina da regueifa e do biscoito: apresentado o estudo prévio e acordo com as últimas diretrizes. 

Enviados em 9/4/5015 filme e imagens 3D do projeto de arquitetura;  

- Alargamento e remodelação da rede de águas pluviais do cemitério de Sobrado – obra em curso pela 

Junta de Freguesia com acompanhamento da Câmara Municipal;  

- Ampliação do cemitério de Sobrado – concluído o projeto base, está em desenvolvimento o projeto de 

execução de arquitetura. Foi entretanto aberto procedimento de ajuste direto, pela Junta de Freguesia, 

para realização da empreitada de construção de 28 sepulturas. O processo foi desenvolvido com o apoio 

desta divisão e encontra-se em fase de análise de propostas. 

- Envolvente ao Largo do Centenário e museu municipal – estudo da rede de águas pluviais – foi definida 

a área para levantamento topográfico e posterior cadastro de infraestruturas. Aguarda disponibilidade da 

topografia da DPOM para terminar levantamento;  

- Envolvente à Rua Sousa Viterbo, Valongo – estudo hidrográfico para verificação das condições de 

drenagem de águas pluviais – foi definida a área para levantamento topográfico e posterior cadastro de 

infraestruturas. Aguarda disponibilidade da topografia da DOTA para terminar levantamento;  

- Parque da cidade de Valongo – Concluído o processo para abertura de procedimento por ajuste direto 

para realização da obra. Processo encontra-se a despacho para autorização;  

- Biblioteca Municipal de Valongo – Concluído o processo para abertura de procedimento por ajuste direto 

para realização da obra. Processo encontra-se a despacho para autorização;  

- Levantamento cadastral SI: em curso o levantamento dos marcos de incendio existentes no concelho, 

para posterior dimensionamento da rede de incêndios para todo o território municipal;  

- Edifício de apoio ao Espaço Multiusos de Alfena – empreitada concluída. Aguarda-se ligação de água 

para realização de ensaios;  

- Edifício de apoio ao cemitério de Valongo – concluído o projeto de execução e entregue à junta de 

Freguesia de Valongo o projeto e o processo de concurso. Processo sem desenvolvimento por parte da 

Junta;  

- Parque do Leça em Ermesinde – foi já dado início aos contactos com os proprietários. A desenvolver 

pormenores para completar dossier;  

- Levada do Cabo, Alfena - foi concluído o levantamento topográfico, estando a ser finalizado o desenho 

do mesmo. 
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- Requalificação da Rua Central da Fervença, Campo – empreitada concluída. Em curso o encerramento 

financeiro da obra e agendamento de receção provisória;  

- Oficina do Brinquedo Tradicional Português – Enviados em 10/4/2015 o filme as imagens 3D do projeto 

de arquitetura;  

- Espaço Lúdico do Juncal, Ermesinde – Concluído projeto de execução (1ª fase) reformulado, foi proposta 

a abertura de procedimento por ajuste direto para execução da empreitada. Contínua em desenvolvimento 

a 2ª fase deste projeto que contemplará as hortas biológicas do Juncal;  

- Pavilhão Municipal de Valongo – Obra consignada em 13/4/2015;  

- Campo de Futebol de Sobrado – Construção de campo relvado – Obra concluída e inaugurada em 

10/4/2015;  

- Construção de rede de águas pluviais na Rua da Baianca, Valongo – Autorizada a abertura do 

procedimento que está agora em fase de adjudicação;  

- Reabilitação estrutural da Chaminé de Ermesinde – Empreitada em fase de adjudicação. 

- Arranjo paisagístico no cruzamento da Rua dos Ougueiros com a Rua da Gandra, Alfena – obra 

concluída;  

- Conclusão do edifício Faria Sampaio – projeto em execução. Aguarda projeto de AVAC, que por sua vez 

aguarda definição da compartimentação dos espaços;  

- Conservação de passeios no Concelho – em análise de propostas;  

- Pavilhão Municipal de Ermesinde – Projeto de reformulação em aprovação. Paralelemente está em 

execução o projeto de instalações técnicas, permitindo a posterior integração de painéis solares térmicos 

para produção de água quente sanitária;  

- Piscina Municipal de Ermesinde – Projeto de arquitetura para reformulação da piscina a remeter para 

aprovação;  

- Pavimentações betuminosas no Concelho – processos de concurso a concluir para abertura dos 

procedimentos nos próximos dias;  

- Escola EB1/JI da Bela, Ermesinde – Reparação de recreio coberto – Autorizada a abertura de 

procedimento. Processo em fase de abertura dificultado pelo impedimento da Plataforma AnoGov no 

convite a uma das empresas indicadas;  

- Capela Nova do Susão – Obra em acompanhamento pelos projetistas;  

- Reparação das patologias na Cripta da Igreja de Ermesinde - Obra em acompanhamento pelo técnico da 

Autarquia que elaborou a proposta de execução;  

- Eficiência Energética em Edifícios Municipais- apresentada em 9/4/2015 a lista de intenções do município 

de Valongo, para integrar o Pacto da AMP no âmbito da EE. Paralelamente estão a ser diligenciados os 

elementos necessários à contratação de serviços para avaliação do desempenho energético de 4 

equipamentos desportivos e identificação de medidas de eficiência energética e de integração de energias 

renováveis:  

- Eficiência Energética em edifícios de habitação social – a iniciar em 17/4/2015 o diagnóstico e proposta 

de soluções para desenvolvimento de projetos de eficiência energética neste âmbito. 
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- Requalificação da Rua de S. Vicente, Alfena – Em elaboração o projeto viário. Aguarda conclusão do 

levantamento topográfico;  

- Centro BTT de Valongo – confirmada superiormente a viabilidade do local apontado para a instalação do 

principal edifício de apoio, está em curso a implantação dos percursos possíveis e aguarda-se reunião 

com técnico da federação portuguesa de ciclismo para validar aqueles. 

 

ATIVIDADES GENÉRICAS: 

- Análise e proposta de tratamento para todas as reclamações/exposições relacionadas com o património 

edificado, com vista à sua resolução pelo serviço operacional ou pelos adjudicatários, no caso de obras 

ainda em período de garantia;  

- Análise e proposta de tratamento para todas as reclamações/exposições relacionadas com vias e águas 

pluviais, com vista à sua resolução pelo serviço operacional ou pelos adjudicatários, no caso de obras 

ainda em período de garantia;  

- Análise, informação e fiscalização de intervenções na via pública por outras entidades para 

instalação/manutenção das respetivas infra estruturas;  

- Fiscalização das obras do Plano de Investimentos da Concessionária, Águas de Valongo;  

- Análise e informação de pedidos de ressarcimento de danos resultantes de acidentes de viação, 

alegadamente causados por deficiência das infra estruturas públicas;  

- Análise e informação de processos de ocupação da via pública com Painéis publicitários, Toldos, Postos 

de Venda Ambulante, Procissões, Desfiles, Arraiais, Provas Desportivas, Andaimes, Materiais e outros;  

- Análise, informação e fiscalização de pedidos para alteração / condicionamento de trânsito com vista às 

necessárias autorizações;  

- Análise, informação e fiscalização de processos de obras de edificação e urbanização;  

- Fiscalização dos trabalhos de sinalização em termos de obras particulares e empreitadas;  

- Análise e informação de projetos de sinalização provisória, bem como de reclamações diversas 

relacionadas com a matéria de trânsito e sinalização;  

- Elaboração de propostas de alteração de trânsito no Concelho;  

- Análise e emissão de pareceres para licenciamento de sinalética direcional e publicidade;  

- Elaboração de planos de desvio de trânsito por realização de eventos vários com implicações a nível de 

trânsito, quer os organizados pela Autarquia, quer os organizados por entidades externas, públicas ou 

privadas. 
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DMOT 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO, OFICINA E TRANSPORTES 

 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 

A limpeza dos edifícios municipais foi assegurada até ao momento por 4 trabalhadoras da Câmara e 5 do 

programa CEI, das quais 2 mantêm-se permanentemente no edifício Paços do Concelho, 1 na Biblioteca e 

CPCJ, 1 no Museu e Centros Culturais e as restantes garantem regularmente a limpeza dos restantes 

edifícios (edifício Faria Sampaio, Vila Beatriz, etc). 

Foram ainda garantidas limpezas diversas realizadas pelos funcionários da DMOT-HU, como do Mercado 

Municipal de Valongo, dos 2 sanitários públicos existentes no Concelho, das instalações do Edifício 

Polivalente dos Serviços Técnicos, em Campo e das passagens inferiores do Concelho. 

Foi garantida a limpeza e desmatação de 6 terrenos da Autarquia e de 4 terrenos particulares (na 

sequência de processo de tomada de posse administrativa). 

Foram ainda realizadas obras por Administração Direta: 

- Apoio geral em manutenções, e reparação de deficiências em edifícios escolares, edifícios desportivos e 

do património da Autarquia; 

- Reparações, manutenções, transporte de mobiliário das escolas primárias do Concelho; 

- Apoio de pessoal operário da DMOT em intervenções a realizar por parte de outras divisões da 

autarquia; 

- Transporte de mobiliário e outros trabalhos dispersos de apoio a divisões da autarquia; 

- Apoio geral de manutenção e reparação das instalações elétricas nos edifícios escolares e edifícios 

desportivos do Património da Autarquia; 

- Obras de reabilitação do edifício da Vila Beatriz e da Casa da Juventude em Ermesinde; 

- Pintura do auditório do edifício Fórum Cultural de Ermesinde; 

- Pintura interior da zona de circulação do Centro Cultural de Campo; 

- Pintura dos Ecocentros de Valongo e Ermesinde; 

- Reparação e manutenção das pistas skate do Parque Radical; 

- Obras de reabilitação na Escola do Lombelho, Escola do Calvário, Escola do Carvalhal, e na antiga 

Escola de Campelo; 

- Apoio geral de manutenção e reparação das instalações de aquecimento e ventilação nos edifícios 

escolares e desportivos do Património da Autarquia. 

 

SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO 

- Montagem e desmontagem de palcos para eventos promovidos pela Autarquia, Juntas de Freguesia, 

Associações do Concelho e Comissões de Festas;  

- Transportes e montagem de equipamentos diversificados, nomeadamente de barreiras, cadeiras, mesas, 

linóleo, vasos ornamentais, TV, entre outros; 

- Montagens de material publicitário – telas, painéis publicitários e outros meios de comunicação; 
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Foi garantido o apoio às atividades da câmara nomeadamente aos eventos: 

- Sarau Artes Marciais; 

- Inauguração da casa musical de Campo; 

- Dia da Mulher; 

- Estafeta escolar; 

- Trilho paleozóico; 

- Vila Doce; 

- Caminhada Solidária; 

- Baja Douro; 

- Campeonato Trial 4x4. 

 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E ARRUAMENTOS 

Foi assegurada a inspeção regular das vias, praças e obras de arte municipais, tendo sido realizadas e 

completadas 149 intervenções de manutenção no período em análise: 

- 18 Intervenções na freguesia de Alfena; 

- 3 Intervenções na freguesia de Campo; 

- 76 Intervenções na freguesia de Ermesinde; 

- 6 Intervenções na freguesia de Sobrado; 

- 46 Intervenções na freguesia de Valongo. 

Trabalhos a salientar: 

- Calcetamento da Rua e Travessa do Solgidro – Valongo;  

- Limpeza de material após incêndio no Hospital – Valongo;  

- Substituição de 90% das grelhas no Largo do Centenário – Valongo;  

- Construção de bacia de retenção para o oleão no Ecocentro – Valongo;  

- Trabalhos de drenagem no logradouro do n.º 605 da Avenida João de Deus – Ermesinde;  

- Trabalhos para suprimir inundações cíclicas na Rua Duarte Lobo – Ermesinde;  

- Reparação de aluimento na Rua dos Moinhos – Ermesinde;  

- Reparação de aluimento na Rua Padre Moutinho de Ascenção – Ermesinde.  

 

SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

Foi assegurada a conservação da sinalização vertical de trânsito e implementação de pinturas em diversos 

locais do Concelho. 

 

SERVIÇO DE TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 

O serviço de Transportes tem a competência de distribuir as viaturas e máquinas disponíveis, de acordo 

com as necessidades dos diversos serviços. 

Foram garantidos apoios com viaturas e equipamentos pesados às seguintes atividades: 

- Reflorestação da Sta Justa; 
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- Agrupamento de Escolas S. Lourenço; 

- Estafeta Escolar Desporto +; 

- Assembleia Municipal de Jovens; 

- Hora do Conto; 

- Vila Doce; 

- Baja D´Ouro TT; 

- Rally 4X4; 

- Campo de Férias de Páscoa; 

- Teatro: “ A Revolta dos micróbios”; 

- Workshop – Turismo 

- Inauguração da Casa de Juventude – Ermesinde; 

- Inauguração do Estádio Municipal de Sobrado. 

 

SERVIÇO DE OFICINAS AUTO 

A principal atividade das Oficinas Auto é a manutenção e gestão da frota de viaturas e máquinas do 

Município de Valongo. 

Neste âmbito, além das manutenções programadas, envio das viaturas para as verificações bienais dos 

tacógrafos, substituição e reparação de pneumáticos, preparação das viaturas para as inspeções 

periódicas obrigatórias, foram reparadas as seguintes viaturas e máquinas do parque municipal, que se 

encontravam avariadas (reparações mais relevantes):  

- viatura BMW 51-56-LX (susbstituição do cardan da transmissão); 

- martelo electropneumático Bosch GSH 16-2 (reparação do martelo); 

- autocarro Man 77-29-CJ (reparação do motor de arranque); 

- viatura Mitsubishi 99-JQ-77 (reparação da embraiagem); 

- camião Volvo 26-57-UV (fornecimento e montagem de caixa de velocidades recondicionada); 

- viatura Volkswagen 83-44-FX (reparação da culassa do motor); 

- cisterna Reboal P-92408 (reparação das ligações da instalação dos farolins traseiros); 

- camião Man 78-46-BN (reparação do motor do limpa-vidros); 

- viatura Volkswagen 69-70-IO (reparação da buzina); 

- máquina de relva Honda nº 35 (reparação do motor); 

- motoroçadora Stihl nº 31 (substituição do carburador do motor); 

- camião Volvo 26-57-UV (fazer veio para o macaco do travão da caixa do ampliroll); 

- viatura Ford 51-GR-63 (substituição do servo-freio dos travões); 

- camião Man 78-46-BN (reparação do tacógrafo); 

- máquina de relva Honda nº 22 (reparação do motor); 

- viatura Ford 12-JV-62 (substituição do botão do comando do espelho retrovisor exterior); 

- camião Volvo PQ-84-23 (substituição dos apoios do ralentizador e do cardan da transmissão); 

- retroescavadora New-Holland nº 3 (reparação necessária na lança extensiva e nas colunas das sapatas); 
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- viatura Volkswagen 60-27-OG (substituição do tubo do intercooler); 

- autocarro Caetano/Toyota 69-46-QH (reparação das ligações da instalação dos faróis dos 

máximos/médios e da porta-lateral); 

- viatura Volkswagen 51-08-QB (reparação das ligações da instalação dos farolins traseiros); 

- viatura Nissan 04-78-UM (substituição dos casquilhos dos apoios do diferencial da frente); 

- semi-reboque Fruehauf L-117819 (reparação das ligações da instalação dos farolins traseiros); 

- semi-reboque Fruehauf L-117820 (substituição das fichas do cabo eléctrico do ABS e reparação das 

ligações do cabo da ficha de alimentação de corrente das luzes traseiras); 

- autocarro Caetano/Toyota 69-46-QH (reparação dos travões traseiros); 

- camião Mercedes-Benz 43-61-JA (reparação da transmissão); 

- camião Volvo GT-02-08 (reparação do macaco hidráulico da grua); 

- viatura Mercedes-Benz 59-18-ND (reparação da caixa de velocidades, embraiagem, turbo e travões); 

- camião Volvo 71-HF-98 (substituição dos amortecedores de trás); 

- pá carregadora Komatsu (substituição da cruzeta de transmissão); 

- camião Volvo 26-57-UV (substituição da guia da lança da grua); 

- viatura Opel 56-MF-38 (substituição do tensor e da correia do alternador); 

- viatura Mercedes-Benz 15-70-IL (substituição do apoio central da caixa de velocidades e da correia do 

alternador); 

- viatura Toyota 49-64-IF (reparação do motor); 

- camião Volvo 71-HF-98 ( reparação dos travões da frente e de trás); 

- trator agrícola New-Holland 30-22-SI (substituição da lona e reparação do banco do condutor); 

- gerador Aslo nº 2 (substituição da polie do start); 

- retroescavadora New-Holland nº 4 (substituição do botão com chave do capot e manípulos das portas); 

- viatura Nissan 15-06-VD (montagem de toldo com estrutura amovível novo); 

- camião Man 78-46-BN (colocação de encerado novo); 

- cisterna SAS P-66856 (reparação do macaco óleohidráulico); 

- autocarro Man 77-29-CJ (substituição do fole da alavanca de velocidades); 

- gerador Pramac (substituição e montagem de alternador); 

- viatura Mercedes-Benz 59-8-ND (reparação e afinação de injectores). 

 

SERVIÇO DE HIGIENE URBANA 

O serviço de higiene urbana garante a recolha dos resíduos urbanos produzidos no Concelho e o seu 

tratamento: 

 

Recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) indiferenciados: 

Foram recolhidas 5.600,34 ton, o custo de tratamento destes resíduos na Central de Valorização 

Energética (C.V.E.) foi de 22.557,51 €. 
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Recolha seletiva multimaterial  

À data existem 352 equipamentos de recolha seletiva ecopontos e vidrões distribuídos pelo Concelho, em 

que foram recolhidas 124,60 ton de papel/cartão; 98,82 ton de embalagens e 160,50 ton de vidro. A 

Autarquia economizou 15.256,98 € no tratamento destes resíduos na Lipor (C.V.E.). 

 

Varredura 

No âmbito da prestação de serviços a REDEAMBIENTE deu continuidade à varredura manual, 

mecanizada, descarga de papeleiras e extirpação de ervas, na freguesia de Ermesinde.  

 

Desratização, desratização e outras desinfestações no Concelho 

A empresa ECONORTE deu continuidade aos serviços de desratização, desbaratização e outras 

desinfestações no Concelho, em edifícios e espaços públicos.  

 

Reciclagem de Roupa e Calçado 

Em foram recolhidos 16,76 ton de desperdícios têxteis e calçado usado, tendo a Autarquia economizado 

666,04€ no tratamento destes resíduos na C.V.E..  

 

Ecocentros  

Nos 2 Ecocentros, foram recolhidos 10,92 ton de cartão; 18,68 ton de plásticos; 9,48 ton. de vidro; 261,46 

ton de resíduos verdes; 44,52 ton de Monstros não metálicos; 7,76 ton de resíduos elétricos e eletrónicos; 

0,34 ton de lâmpadas; 0,16 ton de esferovite e 6,84 ton de sucata. (A Autarquia economizou 14.314,34€ 

no tratamento destes resíduos na C.V.E.). 

Foram entregues para reciclagem perto de 140,04ton de madeira na ECOCICLO a custo zero para a 

Autarquia (tendo economizou 5.565,18€ na C.V.E.). 

 

Recolha seletiva nas escolas/comércios e nas empresas do Concelho 

Foram recolhidas 6,8 ton de embalagens e plástico; 19,92 ton de papel/cartão e 5,52 ton de vidro. (A 

Autarquia economizou 1.281,21€ no tratamento destes resíduos na C.V.E.). 

 

Recolha seletiva de verdes dos cemitérios do Concelho e Orgânicos na Restauração  

Foram recolhidas 46,92 ton de resíduos verdes nos cemitérios, foram recolhidos 177,22 ton de resíduos 

orgânicos (A Autarquia economizou 8.907,32 € no tratamento destes resíduos).  

 

Recolha de monstros domésticos 

Realização de 16 pedidos recolha de particulares executados pelos funcionários do HU que se traduziram 

numa receita de 253,10€. 
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SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS 

Foram realizadas manutenções e cortes de relvas nos espaços verdes e árvores do Concelho. 

Foi realizada manutenção do relvado do Estádio de Sonhos. 

 

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA  

Procedeu-se à vigilância permanente do Parque Urbano de Ermesinde, Oficinas Municipais e tempo 

parcial o edifício dos Paços do Concelho, Vila Beatriz. 

Vigilância nas atividades 4X4 e Vila Doce 

Assegurou-se um serviço de “ronda” diário.  
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DFRH 

DIVISÃO DE FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS 

 

Para cumprimento do disposto nas alíneas c) do n.º 2 do artigo 25º, em conjugação com o disposto no nº 4 

do art.º 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é apresentado o Relatório Financeiro, reportado à data 

de 31 de março de 2015. 

 

Os saldos verificados naquela data na conta de Execução Orçamental foram do montante de 

1.544.381,52€, e na conta de Operações de Tesouraria do montante de 898.062,03€. O saldo dos 

documentos de cobrança era de 144.911,04€. 

 

O valor da receita arrecadada durante o período em causa foi 5.450.980,77€ sendo 5.316.499,77€ de 

receitas correntes e 134.481,00€ de receitas de capital. A despesa paga, em igual período, foi de 

5.452.609,77€ sendo 4.944.510,78€ de despesas correntes e 508.098,99€ de despesas de capital.  

 

A entrada de fundos por Operações de Tesouraria, até à data em apreço, foi 561.320,45€ e a saída de 

fundos foi do montante de 385.921,49€. 

 

A dívida a médio e longo prazo é do montante de 46.054.943,89€ composta da seguinte forma: 

27.310.482,88€ de empréstimos contraídos (4.402.962,89€ de Habitação Social, 5.565.816,24€ para 

outros investimentos realizados pela Câmara, 3.246.327€ no âmbito do PREDE e 14.095.376,75€ ao 

abrigo do Programa de Apoio à Economia Local) e 18.744.461,01€ da dívida à EDP, objecto de Protocolo.  

 

A dívida a curto prazo é do valor de 531.758,07€ dividida pelos seguintes itens: 217.257,04€ a 

fornecedores, 12.404,11€ a fornecedores de imobilizado e 302.096,92€ a outros credores. 

 

Em 27/11/2014, sob proposta do órgão executivo datada de 30/10/2014, a Assembleia Municipal aprovou 

conceder autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do art.º 12º do Decreto – Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho. 

 

Assim, procede-se a apresentação do mapa descritivo, onde constam os compromissos plurianuais 

assumidos, entre 01 de fevereiro de 2015 e 31 de março de 2015 e que se inserem nos parâmetros 

estabelecidos na autorização prévia em causa: 
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Presta-se, assim, a informação útil considerada relevante, no que diz respeito à execução financeira, à 

data de 31 de março de 2015, respeitante à atividade do Município. 

 

  

Data 

compromisso
Descrição da despesa GOPs

Classif 

econ.
2015 2016 2017 Outros

04-02-2015
Alteração instalações p/ 

tecnologia LED
 2 252 2014/69 07010406 8.389,25 8.389,25 8.389,55 5.592,85

05-02-2015

Acordo Execução delegação das 

competências (nº 1 do artº 132º 

da Lei nº 75/2013 de 12/9) - 

Freguesia Ermesinde

4 420 2014/73.2 04050102 257.705,81 257.705,81 193.279,36

09-02-2015
Manutenção sistemas SDI e 

SADI
-- 020219 11.275,00 11.275,00 8.456,25

05-03-2015 Serviços de advocacia -- 020214 63.960,00 12.792,00

20-03-2015
Disponibilização computadores 

regime outsoursing
1 113 2015/9 070107 22.970,25 30.627,00 30.627,00 7.656,75
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VALLIS HABITA 

 

Setor de Limpeza 

 

Executou-se uma limpeza geral aos espaços exteriores dos empreendimentos: 

- Empreendimento da Serra Amarela, Alfena; 

- Empreendimento de Sampaio, Ermesinde; 

- Empreendimento dos Montes da Costa, Ermesinde; 

- Empreendimento de Mirante dos Sonhos, Ermesinde; 

- Empreendimento da Palmilheira, Ermesinde; 

- Empreendimento das Saibreiras, Ermesinde; 

- Empreendimento do Calvário, Valongo; 

- Empreendimento das Pereiras, Valongo 

- Efetuou-se a limpeza da habitação devoluta no empreendimento da Serra Amarela – Alfena, Ent. 509 – 

3º. Direito. 

 

Setor de Obras e Manutenção 

 

Foram recuperadas total ou parcialmente as habitações do: 

- Empreendimento da Serra Amarela – Alfena, Ent. 509 – 3º. Direito; 

- Empreendimento de Sampaio – Ermesinde, Ent. 6 – R/C Esquerdo; 

- Empreendimento de Balselhas – Campo, Ent. 3 – R/C Direito Frente; 

- Empreendimento da Outrela – Valongo, Ent. 1 – 3º. Esquerdo; 

- Empreendimento de Baldeirão II – Sobrado, Ent. 841 – 2º. Direito; 

- Empreendimento de Sampaio – Ermesinde, Ent. 6 – 2º. Direito; 

- Empreendimento da Outrela – Valongo, Ent. 5 – 3.º Esquerdo; 

- Empreendimento de Mirante dos Sonhos – Ermesinde, Ent. 341 – 2.º Esquerdo; 

- Empreendimento da Outrela – Valongo, Ent. 1 – 2º. Direito. 

 

- Foram substituídas lâmpadas em todas as entradas dos empreendimentos, através da ronda da 

manutenção preventiva. 

 

- Foram limpas as caixas de visita de drenagem de águas pluviais, onde necessário. 

 

- Foram debeladas fugas de água e entupimentos em várias habitações ou áreas comuns, após solicitação 

por parte dos inquilinos. 
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- Foram efetuados vários trabalhos de ação corretiva em habitações ou áreas comuns dos 

empreendimentos, tendo origem pela fiscalização preventiva efetuada, quer por solicitação dos inquilinos. 

 

Situação Financeira 

 

Os dados apresentados neste relatório são reportados ao dia 31 de Março de 2015:  

 

Disponibilidades: 

Caixa: 

- Existem 472,21 Euros. 

Depósitos: 

- A conta do banco que centraliza todas as receitas da empresa municipal tem o saldo de 398.690,47 

Euros; 

- Os bancos recetores das rendas têm saldos que totalizam o valor de 61.218,42 Euros; 

- Duas aplicações a prazo no valor de 220.549,76 Euros e 300.437,50 Euros; 

- O valor total em depósitos é de 980.896,15 Euros. 

 

Débitos a Terceiros: 

Fornecedores: 

As despesas realizadas pela empresa municipal, decorrentes da atividade do mês de Março/15, são num 

valor aproximado de 15.076,92€, sendo que o prazo médio de pagamento a contar da data de vencimento 

é, neste momento, de 5 dias. 

Falta transferir para a tutela (Câmara Municipal de Valongo) o valor correspondente à cobrança efetuada 

no mês Janeiro/15, no valor de 29.196,44€. Esta já foi efetuada antes da data de realização deste 

relatório.  

 


