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Presidente

GTIMAC - Gabinete de
Tecnologias de Informação,
Modernização Administrativa
e Comunicação

Tecnologias da Informação

Atividade

Implementação e Configuração do Sistema de Gestão Documental / Tecnologias da Informação

Breve Descrição

Instalação e Configuração do Programa de Gestão Documental

Objetivo

Desmaterialização processual e modernização administrativa de excelência

Público – Alvo

Funcionários da Câmara

Número / Total

220 Utilizadores

Atividade

Apoio Informático no âmbito das aplicações informáticas ao nível do utilizador

Breve Descrição

Apoio ao utilizador número de incidentes reportados

Objetivo

Gerir o sistema informático e de comunicações

Público – Alvo

Funcionários da Câmara

Número / Total

3109 Incidentes resolvidos
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Atividade

Reparações de Hardware

Breve Descrição

Reparações de componentes informáticos pelos técnicos do Município

Objetivo

Gerir o sistema informático e de comunicações

Público – Alvo

Funcionários da Câmara

Número / Total

78 Reparações

Atividade

Gestão das Aplicações AIRC

Breve Descrição

Instalação, Configuração e Atualizações dos programas do ERP AIRC

Objetivo

Manter atualizadas as aplicações fundamentais para o bom funcionamento da Autarquia

Público – Alvo

Funcionários da Câmara

Atividade

Administração Aplicações AIRC

Breve Descrição

Atribuição de permissões aos utilizadores, cópias de segurança e verificações periódicas ao
hardware

Objetivo

Manter e salvaguardar o bom funcionamento das Aplicações

Público – Alvo

Funcionários da Câmara
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Atividade

Implementação do Office 365

Breve Descrição

Instalação e configuração dos novos programas incluídos no Office 365

Objetivo

Dotar a Câmara Municipal de novas ferramentas indispensáveis ao bom funcionamento

Público – Alvo

Funcionários da Câmara

Número / Total

200 Utilizadores

Atividade

Implementação do Windows Azure

Breve Descrição

Instalação e Configuração

Objetivo

Dotar a Câmara das novas funcionalidades apresentadas pela Microsoft com base na segurança
da informação e alta disponibilidade da mesma.

Público – Alvo

Funcionários da Câmara

Número / Total

25% Concluído

Atividade

Implementação dos Serviços Online

Breve Descrição

Configuração e Instalação dos servidores que vão disponibilizar os Serviços Online

Objetivo

Proporcionar aos munícipes o acesso aos serviços da Câmara Municipal através da internet

Público – Alvo

Munícipes

Número / Total

40 % Concluída
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Atividade

Página da Internet Câmara Municipal e Serviços Online

Breve Descrição

- Conceção, execução e carregamento de conteúdos da nova página da internet;
- Produção da página de rosto dos Serviços Online

Objetivo

Inovação tecnológica com implicação direta na modernização administrativa e dinamização da
informação no relacionamento com os cidadãos/cidadãs com os serviços públicos autárquicos

Público – Alvo

Munícipes

Atividade

Conceção do Site Revisão do PDM

Breve Descrição

Elaboração e disponibilização da página da internet para a Revisão do PDM

Objetivo

Disponibilizar aos Munícipes a Revisão do PDM

Público – Alvo

Munícipes

Atividade

Gestão e Manutenção da Rede Estruturada

Breve Descrição

Manutenção dos ativos de rede da Câmara Municipal de Valongo

Objetivo

Acautelar o bom desempenho da infraestrutura tecnológica

Público – Alvo

Funcionários da Câmara
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Modernização Administrativa

Atividade

Análise e estudo da implementação do Office 365 / Modernização Administrativa

Breve Descrição

Análise dos serviços apresentados e das suas funcionalidades

Objetivo

Implementação do Office 365

Público – Alvo

Funcionários da Câmara

Número / Total

200 Utilizadores

Atividade

Análise e estudo da implementação do Windows Azure na Câmara Municipal

Breve Descrição

Análise dos serviços apresentados e das suas funcionalidades

Objetivo

Implementação do Windows Azure

Público – Alvo

Funcionários da Câmara

Atividade

Estudo da implementação do Sistema de Gestão Documental

Breve Descrição

Análise dos serviços e da parte técnica

Objetivo

Implementação do Sistema de Gestão Documental na Câmara Municipal

Público – Alvo

Funcionários da Câmara Municipal

CMV.00.075.A
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Atividade

Planificação das ações de formação no âmbito do Sistema de Gestão Documental

Breve Descrição

Elaboração do Cronograma de Formação

Objetivo

Implementação do Sistema de Gestão Documental na Câmara Municipal

Público – Alvo

Funcionários da Câmara Municipal

Atividade

Análise dos serviços a disponibilizar na vertente de serviços online

Breve Descrição

Análise dos serviços e formulários

Objetivo

Implementação do Sistema de Gestão Documental na Câmara Municipal

Público – Alvo

Funcionários da Câmara Municipal

Atividade

Reengenharia dos circuitos processuais e documentais

Breve Descrição

Análise dos serviços e circuitos

Objetivo

Implementação do Sistema de Gestão Documental na Câmara Municipal

Público – Alvo

Funcionários da Câmara Municipal
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Revisão do sistema de gestão da qualidade implementado na câmara municipal / Gestão da
Qualidade

Breve Descrição

Taxa de eficácia do tratamento de não conformidades, Taxa de eficácia do plano de ações (PA
GQ), Taxa de cumprimento do plano de atividades, Taxa de cumprimento do plano de auditorias,
Taxa de cumprimento do plano de formação, Taxa de eficácia das ações de formação realizadas.

Objetivo

Coordenar o processo de definição, implementação, manutenção e melhoria do Sistema de
Gestão da Qualidade

Público – Alvo

Funcionários da Câmara Municipal

Comunicação
Atividade

Conceção e produção de material gráfico, elaboração e envio de e-convites, expedição da agenda
O gabinete de comunicação que faz parte do GTIMAC é responsável pela conceção e produção de

Breve Descrição

todo o material gráfico relativo às atividades promovidas pela autarquia, bem como a realização
e envio dos e-convites. Assegura a elaboração, publicação e distribuição do Boletim Municipal.

Objetivo

Desenvolver uma estratégia global de comunicação para o Município assegurando a coordenação
e a realização de ações no domínio da comunicação social e da divulgação da informação.

Número / Total
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Cartaz – 102
Painel – 73
Flyer – 14
Identificadores – 18
Flyer, Tríptico, Brochura ou Panfleto - 33
Certificado ou Diploma – 41
E-convite/e-promo – 36
Telas, Totems, Pendões, Outdoors e Material de Comunicação no exterior – 59
Ficha, Inquérito, Regulamento ou outro tipo de Documentação – 49
Anúncios de jornal – 8
Autocolantes veículos – 1
Mupis – 11
Pendões – 8
Placa inaugural – 2
Senha/Bilhetes – 8
Boletim Municipal de Valongo - 3
Cartões de visita para funcionários, chefias e presidência - 600
Brindes e lembranças - 11
Documentos de referência e publicações - 3
Documentos digitais ou de aplicação em plataforma digital – 43

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Relatório Atividades Anual - 2014

Presidente

GMIME - Gabinete Mais
Investimento Mais Emprego

Atividade

Organização e apresentação de Candidaturas
Acompanhamento e Encerramento da Operação “Loja Interativa de Turismo de Valongo” no

Breve Descrição

Programa Operacional regional Norte – ON.2; Conclusão do processo de candidatura ao ON2 Aviso IED/3/2014 I Equipamentos desportivos referentes ao Estádio e Pavilhão Municipal de
Valongo, Campo Futebol Sobrado, e Pavilhão Municipal Montes da Costa; Alteração da
candidatura relativa à qualificação profissional dos profissionais da Administração Pública do
POPH - Projeto 096710/2013/34; Avisos de Overbooking - Aviso REIED/1/2014 – CANDIDATURA
Campo - Sobrado; Candidatura ao prémio “Viver em Igualdade” promovido pela CIG – Comissão
Para a Cidadania e Igualdade de Género, (no âmbito do V Plano Nacional para a Igualdade de
Género,

Cidadania

e

Não

Discriminação

2014-2017;

Elaboração

do

documento

Empreendedorismo nas Escolas: _”O que quero ser quando for grande”, como contributo para o
Plano Educativo Municipal; Elaboração do processo de adesão às cidades inteligentes;
Candidatura ao projeto “Derrubar barreiras, unir fronteiras” / 1-10050_ FEINPT_ Fundo Europeu
para a integração de nacionais de países terceiros
Objetivo

Co financiamento de projetos municipais por fundos comunitários e nacionais

Público – Alvo

População em geral

Número / Total

7
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Realização de atividades de promoção concelhia
- Realização do “Concurso da melhor regueifa e do melhor biscoito milho”, no âmbito da feira da

Breve Descrição

regueifa e do biscoito e mercado oitocentista;
- Receção pública e organização da visita da Embaixadora de Israel Tzipora Rimon ao Concelho de
Valongo e almoço de Networking com empresários concelhios, em parceria com a AIEV
Associação Industrial e Empresarial de Valongo;
- Conferência subordinada ao tema: “Oportunidades de Negócio na China”_ Macau uma porta
para a China, em parceria com a AIEV – Associação Industrial e Empresarial de Valongo;
- Realização do “Road Show de Empreendedorismo da ANJE_ Associação Nacional dos Jovens
Empresários” e da Conferência “Técnicas de Inovação e Empreendedorismo, em parceria com o
IPP_ Instituto Politécnico do Porto”, no âmbito da V Edição da Valorizar - Mostra de Emprego e
Formação do Concelho de Valongo;
- Apoio logístico/material ao projeto cinematográfico de curta-metragem intitulado “Se o Dia
Chegar” filmado na Aldeia de Couce.

Objetivo

Promoção do Concelho

Público – Alvo

População em geral

Atividade

PDM - Plano Diretor Municipal
- Fórum público de apresentação do PDM em todas as freguesias do Concelho;

Breve Descrição

- Realização de Fóruns públicos no âmbito do PDM, com a presença de convidados externos, sobre
os temas:


“Importância dos PDM”- Auditório António Macedo;



“Ambiente e Património” - Sala de espetáculos - Fórum de Ermesinde;



“Resultados da Participação pública” - Sala de espetáculos - Fórum de Ermesinde;

- Elaboração e montagem da exposição itinerante de apoio à discussão pública;
- Atendimento aos munícipes nas freguesias do Concelho;
- Elaboração do relatório de ponderação;
- Elaboração do projeto da versão final do plano;
- Divulgação do Relatório de ponderação.
Objetivo
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Aprovação da Revisão do Plano Diretor Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Atividade

Relatório Atividades Anual - 2014

Concurso das montras de natal
- Elaboração dos documentos de suporte à atividade (convites, regulamento do concurso, da ficha

Breve Descrição

e normas de participação e ofício de agradecimento);
- Envio de convites para todos os comerciantes;
- Visitas aos diversos estabelecimentos comerciais no sentido de apelar à participação;
- Elaboração da lista do júri e envio de convites à sua participação;
- Acompanhamento do júri na visita aos estabelecimentos concorrentes;
- Tratamento dos dados enviados pelo júri para apuramento dos resultados e classificação final;
- Preparação e entrega dos prémios;
- Elaboração de relatório final.

Objetivo

Promover o comércio local

Atividade

Participação e colaboração ativa na elaboração do Plano de Ação e Estratégia da Área
Metropolitana do Porto – Área Metropolitana do Porto 2020
Prestação de contributos, análise e validação de propostas sobre projetos de investimento para o

Breve Descrição

Município de Valongo e Área Metropolitana do Porto.

Objetivo

Conceber e implementar estratégias, planos, atividades e projetos de desenvolvimento

Atividade

Processo de candidatura ao Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial interposto pela Área
Metropolitana do Porto ao Programa Operacional Regional – NORTE 2020
Coordenação do processo de recolha, classificação e enquadramento das fichas de intenção de

Breve Descrição

operações municipais, elaboradas pelas divisões deste município, nos Objetivos Temáticos e Eixos
Prioritários do Plano de Ação e Estratégia Área Metropolitana do Porto 2020

Objetivo

Apoiar a elaboração, organização, gestão e controlo de candidaturas autárquicas a fundos
comunitários e nacionais
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Presidente

SMPCPF - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE
PROTEÇÃO CIVIL E PROTEÇÃO DA
FLORESTA

Atividade

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Documento onde são definidas as medidas e ações a implementar no âmbito da defesa da floresta

Breve Descrição

contra incêndios. Inclui diagnóstico, previsão e planeamento integrado das ações atribuídas a
cada uma das entidades com assento na respetiva Comissão Municipal.
Este documento visa operacionalizar ao nível local e municipal as normas contidas na legislação

Objetivo

Defesa da Floresta Contra Incêndios, nomeadamente no Decreto –Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto--Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro.

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

4.800,00€ (alguns

6.333,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

capítulos adjudicados
externamente)

Atividade

Atividades de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Intervenções na rede viária florestal; vigilância, prevenção, acompanhamento e apoio ao combate

Breve Descrição

de incêndios florestais; Faixas Gestão Combustíveis (FGC) - Fiscalização e monitorização; ações de
sensibilização para a Defesa da Floresta Contra Incêndios; Planeamento e Ações de Fogo
Controlado; Divulgação de Alertas e do Índice de Risco de Incêndio Florestal; Acompanhamento
de queimadas e fogueiras solicitadas;

Objetivo

Valores

Prevenção e mitigação de incêndios florestais

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

10.000,00€
(Intervenções em
caminhos
CMV.00.075.A
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10.527,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Atividade

Relatório Atividades Anual - 2014

Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Estrutura de articulação, planeamento e ação que têm como missão a coordenação de programas

Breve Descrição

de defesa da floresta
Articular a atuação dos organismos com competências em matéria de defesa da floresta; Elaborar

Objetivo

um plano de defesa da floresta contra incêndios, que defina as medidas necessárias para o efeito
e que inclua a previsão e planeamento integrado das intervenções das diferentes entidades
perante a ocorrência de incêndios; Acompanhar o desenvolvimento dos programas de controlo
de agentes bióticos e promover ações de proteção florestal; Desenvolver ações de sensibilização
da população.

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

274,00€

Receitas

Patrocínios

66.143,45€

NA

Comissão Municipal de Proteção Civil
Assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações

Breve Descrição

de proteção, socorro, emergência e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou
catástrofe, se articulam entre si, garantindo os meios considerados adequados à gestão da
ocorrência em cada caso concreto; Emissão de parecer no âmbito do Plano Municipal de
Emergência
Prevenir riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe deles resultantes;

Objetivo

Atenuar riscos coletivos e limitar os seus efeitos; Socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos
em perigo, assim como, proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse
público; Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas do município afetadas
por acidente grave ou catástrofe

Valores
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13 / 112

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

850,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Atividade
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Conselho Municipal de Segurança
Entidade de âmbito municipal com funções consultivas, de articulação, informação e cooperação

Breve Descrição

para questões de segurança e exclusão social;
Formulação de propostas de solução para os problemas da criminalidade e exclusão social, ações

Objetivo

de prevenção, promoção de discussões alargadas, aprovação de pareceres sobre segurança e
contribuição para o aprofundamento do conhecimento da situação da segurança na área do
Município, entre outros.

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

576,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Sapadores Florestais
Acompanhamento/organização/monitorização e gestão da equipe no âmbito do plano de

Breve Descrição

atividades e protocolo em coordenação com a Portucalea, Divisão de Manutenção, Oficinas e
Transportes e Divisão do Ordenamento do Território e Ambiente; Gestão de combustíveis em
faixas da rede viária, apoio à execução de fogo controlado em mosaicos estratégicos; Colaboração
em situações de condições meteorológicas adversas; Apoio às arborizações da serra;

Objetivo

Valores
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Prevenção estrutural para a defesa da Floresta Contra Incêndios

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

30.000,00€

4.000,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Atividade
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Pareceres no âmbito da proteção civil e defesa da floresta contra Incêndios
Análises de eventual perigo de queda de árvores, risco de incêndio, autorizações prévias para

Breve Descrição

lançamento de fogo pirotécnico, rearborizações e pareceres sobre outros perigos;
Apoio técnico para prevenir eventuais situações graves de acidente ou catástrofe e triagem das

Objetivo

Valores

Atividade

reclamações;
Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

5.702,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Organização e acompanhamento de eventos e outros trabalhos
Dinamização de conferências e workshops, acompanhamento de grupos de trabalho, apoio à

Breve Descrição

Comissão Distrital de Defesa da Floresta; Apoio a simulacros em edifícios de instituições do
Concelho; Participações em formações e seminários;
Enriquecimento e aprendizagem de matérias no âmbito do serviço, sua discussão, melhoramento

Objetivo

Valores

de procedimentos e divulgação;
Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

500,00€

3.070,00€

Receitas

NA

Patrocínios

Portucel-Soporcel
(500€)/ Conferência
dos técnicos florestais
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Atividade

Apoio a Planos de Emergência

Breve Descrição

Elaboração de plantas e definição dos planos de emergência para as escolas

Objetivo

Aprovação dos Planos de Emergência pela Comissão Nacional de Proteção Civil

Público – Alvo

Direção das Escolas do Concelho

Local

Escolas do Concelho

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

9.800,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Presidente

GMV - Gabinete de
Medicina Veterinária

Atividade

Centro Veterinário Municipal – Serviço de recolha de animais

Breve Descrição

Proceder à recolha de animais errantes e à recolha de animais por pedido de particulares.
Proceder à adoção de animais e à devolução de animais a seus donos. Serviço de sequestro e
alojamento de animais agressores.

Objetivo

Promover a captura, alojamento, adoção ou abate de canídeos e gatídeos

Local

Centro veterinário Municipal e todo o Concelho no serviço de recolha domiciliária
Animais recolhidos na via pública – 305

Número / Total

Cadáveres - 57
Eutanasiados – 224
Adotados e/ou devolvidos - 72

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

36.497,93€

3.744,96€

Receitas

Patrocínios

6.711,10€

NA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Atividade
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Centro Veterinário Municipal – Serviço de Medicina Veterinária
Vacinação de animais com a vacina Antirrábica e colocação de aparelhos de identificação por

Breve Descrição

Objetivo

microchip
Vacinação antirrábica e identificação eletrónica dos canídeos e gatídeos
Centro veterinário Municipal e uma campanha de vacinação antirrábica e de colocação de

Local

Número / Total

microchips que percorreu 20 locais do Concelho de Valongo
Vacinação – 686
Colocação de aparelhos de identificação - 238

Atividade

Centro Veterinário Municipal – Serviço de Medicina Veterinária
Cirurgia de castração e esterilização de animais para adoção no centro veterinário e envio destes

Breve Descrição

animais à clinica caso sejam munícipes comprovadamente carenciados

Objetivo

Castração e Esterilização

Local

Centro Veterinário Municipal

Número / Total

12 + 43 em clínicas privadas ao abrigo do protocolo de ajuda às pessoas carenciadas com animais

Atividade

Centro Veterinário Municipal – Sensibilização nas Escolas

Breve Descrição

Realização de atividades com animais

Objetivo

Convívio e interação entre crianças e animais

Local

Centro Veterinário Municipal

Número / Total

6

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

912,45€

93,63€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Inspeções sanitárias

Breve Descrição

Realização de vistorias a estabelecimento comerciais e resposta a exposições/ denúncias

Objetivo

Colaborar na execução das tarefas de inspeção hígio-sanitária

Público – Alvo

Proprietários/ Exploradores de estabelecimentos do Concelho e Munícipes detentores de animais

Local

Todo o Concelho

Número / Total

90

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

4.562,24€

468,12€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Serviço de inspeção sanitária de atividades circenses

Breve Descrição

Vistoria aos Circos e outros espetáculos com animais previamente à sua abertura ao público

Objetivo

Acautelar o cumprimento da legislação e normais legais na atividade circense

Público – Alvo

Circos e atividades com animais

Local

Todo o Concelho

Número / Total

3

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

912,45€

93,63€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Vistorias a veículos

Breve Descrição

Vistoriar os veículos de venda ambulante de carnes ou pescado no Concelho

Objetivo

Colaborar na execução das tarefas de inspeção hígio-sanitária

Público – Alvo

Vendedores ambulantes

Local

Centro Veterinário Municipal

Número / Total

6

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

912,45€

93,63€

Receitas

Patrocínios

312,90€

NA

Serviço de deteção e identificação da Vespa velutina ou asiática
Auxiliar a população a combater a praga da vespa asiática vistoriando os locais suspeitos da

Breve Descrição

ocorrência de vespa asiática após alerta dos Munícipes com vista à identificação do ninho para
posterior destruição

Objetivo

Adotar medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional

Público – Alvo

Munícipes de Valongo

Local

Todo o Concelho

Número / Total

61

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

912,45€

93,63€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Dia do Animal

Breve Descrição

Celebrar o Dia do Animal através de um dia dedicado à sensibilização dos Munícipes para a
temática animal possibilitando a adoção de animais do Centro Veterinário Municipal

Objetivo

Sensibilizar a população para a necessidade de proteger os animais e a preservação de todas as
espécies

Público – Alvo

População em geral

Local

Parque de S. Lázaro na freguesia de Alfena

Datas

4 de outubro

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

912,45€

93,63€

Receitas

NA

Patrocínios

Propet e Orni-Ex
(oferta de brindes
para os participantes
no evento)
540,52€
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DAJAC - Divisão de
Assuntos Jurídicos e
Apoio aos Cidadãos

Assuntos Jurídicos
Notariado e
Contencioso

Contraordenações

Apoio aos Órgãos
Autárquicos

Expediente e
Documentação

Atendimento Geral
- Gabinete de Apoio
a Munícipes

Serviços de Apoio
Administrativo

Assuntos Jurídicos, Notariado e Contencioso
Assessoria Jurídica e preparação, participação e formalização de atos jurídicos; Execuções Fiscais;
Atividade

Pareceres/ Informações; Participações Crime; Acompanhamento de Processos nos Tribunais.
Elaboração de Pareceres Jurídicos; Recolha e elaboração de propostas de contributos para

Breve Descrição

Associação

Nacional

de

Municípios

Portugueses;

Elaboração

de

Queixas-Crime;

Acompanhamento de processos a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel,
Comarca do Porto – Valongo Instância Local, Tribunal Central Administrativo do Norte, Tribunal
Administrativo Central do Porto, Balcão Nacional de Injunções.
Objetivo

Zelar pela legalidade da atuação do Município.
Pareceres Jurídicos: - 262 pareceres

Número / Total

Execuções fiscais- 64 citações
Propostas de contributos à Associação Nacional de Municípios Portugueses – 32
Participações criminais – 6
Acompanhamento de processos em tribunais – 84

Atividade

Seminário/Colóquio subordinado ao tema “Democracia Participativa e Transparência”

Breve Descrição

Celebração da Semana Europeia da Democracia Local com organização de um seminário /
Colóquio no dia 17 de outubro
Celebrar a Semana Europeia da Democracia Local realizando um evento com o objetivo de

Objetivo

conhecer e interagir com os cidadãos sobre questões de interesse atual, aumentar a sua
consciência para a democracia local e incentiva-los a fazer uso de todas as oportunidades
oferecidas por meio de processos de democracia participativa, através de uma gestão
transparente

Local

CMV.00.075.A
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Auditório Dr. António Macedo - Valongo
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Contraordenações

Atividade

Procedimentos Contraordenacionais
Instauração e instrução de processos, dedução de acusações, propostas de decisão, emissão de

Breve Descrição

cartas precatórias
Assegurar a organização e instrução dos processos, promovendo e praticando todos os atos e

Objetivo

Número / Total

formalidades legais, incluindo propostas de decisão
Processos Instaurados: 123
Acusações deduzidas: 123
Decisões proferidas: 82

Atendimento Geral – Gabinete de Apoio a Munícipes

Atividade

Atendimento presencial
Atendimento; Receção e informatização de expediente; Fornecimento de fotocópias de plantas e

Breve Descrição

processos; Entrega de documentos: certidões, propriedades horizontais, alvarás e licenças de
ruído; Pagamento de contraordenações; Requisição de plantas topográficas; Receção/inserção de
processos urbanísticos e de fichas técnicas de habitação; Reclamações; Marcação de reuniões
com os técnicos; Pedido de reunião com o Executivo; Pedidos de intervenção em reunião de
câmara; Pedidos de inspeção/reinspeção elevadores; Renovação de cartão de vendedor
ambulante; Pedido de emissão de cartão sénior municipal; Pedido de emissão de cartão jovem
municipal; Pedido de emissão /renovação de cartão de residente; Mensalidades Horta Biológica;
Serviço de metrologia (emissão de guias); Emissão de certificados de registo na União Europeia;
Renovação/ substituição de carta de condução (Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Terrestres); Prestação de informação relativa a cartão de residente; Emissão de registos criminais
(Direção Geral da Administração da Justiça); Portal do cidadão; Serviços ADSE - recibos;
Comunicação de instalação de estabelecimentos (Licenciamento Zero); Comunicação de horário
de funcionamento (Licenciamento Zero); Exposições diversas/Outlook
Atendimento personalizado aos Munícipes, prestando informações e apoio no tratamento dos

Objetivo

assuntos. Receção e tramitação de documentação, promovendo uma política de
desburocratização e simplificação de processos

Número / Total

CMV.00.075.A
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20.692 Atendimentos
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DFRH - Divisão de
Finanças e Recursos
Humanos

Gestão
Financeira,
Contabilidade
e Tesouraria

Taxas e
Licenças

Gestão de
Pessoal,
Remunerações
e Abonos

Saúde, Higiene
e Segurança
no Trabalho

Formação
Profisssional e
Avaliação de
Desempenho

Aprovisionamento,
Compras e Gestão
de Stocks

Inventário e
Património
Municipal

Serviços de
Apoio
Administrativo

Gestão Financeira, Contabilidade e Tesouraria

Atividade

Implementação do Sistema de Contabilidade de Custos
O sistema de Contabilidade de Custos é instrumento de gestão que permite perceber, com

Breve Descrição

exatidão, onde e como estão a ser aplicados os recursos financeiros, clarificando a aplicação dos
recursos públicos numa perspetiva de economia, eficiência e eficácia e tornando-se numa
ferramenta essencial ao planeamento e tomada de decisão do executivo municipal.
A sua execução realizou-se com o apoio técnico de uma prestação de serviços, por parte da
Empresa AIRC.
Através da contabilidade de custos, para o ano 2014, já foi possível prestar informação agregada

Objetivo

por função, bem ou serviço e descriminada por tipo de custo (direto ou indireto), permitindo o
cálculo dos custos de produção e prestação de serviços, bem como dos custos de utilização de
equipamentos e infraestruturas de natureza diversa e de utilização coletiva.

Público – Alvo

Valores
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Funcionários

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

16.297,50€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho

Atividade

Implementação da Medicina do Trabalho
A implementação da Medicina do Trabalho, com suporte na contratualização de serviço externo,

Breve Descrição

consiste no desenvolvimento de ações que visam a qualidade de vida e saúde dos trabalhadores
e a gestão e mobilização de meios técnicos e humanos.
Com esta implementação pretende-se que seja possível:

Objetivo

A realização de todos os atos médicos e de enfermagem, de acordo com legislação em vigor;
O desenvolvimento de programas preventivos de bem-estar social dos trabalhadores;
A definição de plano de atos médicos auxiliares de diagnósticos a grupos de risco;
A tomada e aplicação de medidas de prevenção e correção;
A identificação e análise das causas dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais.

Público – Alvo

Funcionários

Datas

De 23 de outubro de 2014 a 22 de outubro 2017 (duração: 3 anos)

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

21.384,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Formação Profissional e Avaliação de Desempenho

Atividade

Plano de Formação de 2014
As ações que integraram o Plano de Formação estavam ligadas à atividade municipal e à

Breve Descrição

prossecução das várias competências das Autarquias Locais, após a identificação das necessidades
de formação, com base no Diagnóstico de Necessidades de Formação.
Realizaram-se 53 ações de formação que totalizaram 687 participações, com uma duração efetiva

Objetivo

de 1127 horas e um com indicador de execução do Plano de Formação de 99,9%, com o intuito
de colmatar as necessidades identificadas. A sua execução realizou-se através da contratação de
uma entidade externa de formação, o IGAP.

Público – Alvo

Funcionários

Datas

De 3 de março a 10 de dezembro 2014

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

17.497,74€

62.576,50€
3.567,00€

CMV.00.075.A
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Receitas

Patrocínios

66.143,45€

NA
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DFM - Divisão de Fiscalização
e Metrologia

Fiscalização
Municipal

Fiscalização
Urbanística

Fiscalização
Ambiental

Metrologia

Serviços de Apoio
Administrativo

Fiscalização Municipal
Atividade

Fiscalização de trânsito

Breve Descrição

Avisos de contraordenação de trânsito/parquímetros

Objetivo

Fiscalizar as normas relativas ao estacionamento de veículos

Público – Alvo

Condutores e utentes de lugares de estacionamento concessionados

Local

Freguesias de Valongo e Ermesinde

Número / Total

Avisos de contraordenação de trânsito: 263;
Avisos de contraordenação de parquímetros: 3.841

Fiscalização Municipal e Ambiental
Atividade

Fiscalização Municipal e Ambiental

Breve Descrição

Análise, tratamento de processos e emissão de informações no âmbito da Fiscalização Municipal
e Ambiental
Fiscalizar o cumprimento das disposições legais e regulamentos. Avaliar e informar situações de

Objetivo

insalubridade por descargas de afluentes de origem doméstica, industrial ou outra, situações de
insalubridade relacionadas com a má gestão de resíduos urbanos. Avaliar e informar sobre
situações relacionadas com a limpeza de terrenos confinantes com a via pública. Avaliar e
informar sobre o correto encaminhamento resíduos de construção e demolição de edifícios e
empreitada.

Número / Total

CMV.00.075.A
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Informações emitidas = 2.008; Novos Processos = 3.226; Processos concluídos = 2.876
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Atividade

Fiscalização Municipal e Ambiental

Breve Descrição

Levantamento de participações e embargos.
Fiscalizar o cumprimento das disposições legais e regulamentos sobre as obras tituladas por alvará

Objetivo

e processos de loteamento, levantando participações das contravenções verificadas, para efeitos
de instauração de processos de contraordenação e embargo dos trabalhos em desconformidade
com o projeto aprovado, bem como aqueles que estejam a ser executados sem licença.

Número / Total

Participações = 181;
Embargos = 29

Atividade

Fiscalização Municipal e Ambiental

Breve Descrição

Elaboração de mandados de notificação e afixação de editais.
Proceder a notificações e citações no âmbito da sua atividade. Proceder à notificação e termos ou

Objetivo

autos diversos, quer a pedido dos restantes serviços, quer a pedido de outras entidades da
administração pública.

Número / Total

Mandados de notificação = 32;
Afixação de Editais = 32

Fiscalização Urbanística

Atividade

Fiscalização Urbanística

Breve Descrição

Realização de atendimentos a Cidadãos e Cidadãs
Prestar informações a Cidadãos e Cidadãs em sede de audiência, prevista no âmbito do Regime

Objetivo

Número / Total

CMV.00.075.A
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Jurídico de Edificação e Urbanização e do Código de Procedimento Administrativo
316
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Atividade

Fiscalização Urbanística

Breve Descrição

Análise, tratamento de processos, elaboração de ofícios e emissão de informações no âmbito da
Fiscalização Urbanística
Verificação de elementos na obra (livro de obra, projetos aprovados, títulos), de colocação de

Objetivo

avisos nas obras, de prazos de alvará, de execução de retificações das obras. Controlo de início
das obras: elaboração de informações decorrentes da execução das obras sem título quando
exigível, ou obras dispensadas de título. Verificação de demolições de obra ou supressão de
elementos construídos. Atender eventuais queixas no âmbito do Regime Jurídico de Edificação e
Urbanização e tomar as providências necessárias à regularização das respetivas deficiências.
Propor as restantes medidas de tutela de reposição da legalidade urbanística, designadamente a
execução de trabalhos de correção e alteração, bem como a execução de demolição e reposição
do terreno, na sequência do embargo da respetiva obra e a cessação de utilização por falta do
respetivo título.

Número / Total

Novos Processos = 3.226; Processos concluídos = 2.876; Informações emitidas = 2.594; Elaboração
de Ofícios = 1.191

Atividade

Fiscalização Urbanística

Breve Descrição

Realização de inspeções obras ilegais.
Verificação de demolições de obra ou supressão de elementos construídos. Promover e realizar

Objetivo

as inspeções às obras de edificação e urbanização, às obras clandestinas para averiguar a
suscetibilidade de licenciamento/comunicação.

Número / Total

CMV.00.075.A
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284
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Atividade

Fiscalização Urbanística

Breve Descrição

Inspeções obras novas

Relatório Atividades Anual - 2014

Verificação de elementos na obra (livro de obra, projetos aprovados, títulos), de colocação de
Objetivo

avisos nas obras, de prazos de alvará, de execução de retificações das obras. Controlo de início
das obras: execução de informações decorrentes da execução das obras sem título quando
exigível, ou obras dispensadas de título.

Número / Total

313

Atividade

Fiscalização Urbanística

Breve Descrição

Realização de vistorias.
Realizar as vistorias da competência da Divisão do Ordenamento do Território e Ambiente e

Objetivo

Número / Total

receção provisória e definitiva de obras de urbanização
145

Metrologia
Atividade

Metrologia

Breve Descrição

Realização de vistorias. Verificação dos instrumentos metrológicos.
Assegurar o controlo metrológico no Concelho de Valongo, em colaboração com o Instituto

Objetivo

Português da Qualidade. Proceder à cobrança das receitas provenientes do serviço do controlo
metrológico.

Público – Alvo

Número / Total

Exploradores de atividades económicas
Vistorias = 430
Instrumentos verificados = 800

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

NA

Receitas

Patrocínios

17.030,81€

NA
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Serviços de Apoio Administrativo

Atividade

Serviços Administrativos

Breve Descrição

Envio de ofícios e encaminhamento de requerimentos.
Apoio administrativo através de ofícios/notificações, informações, organização de processos

Objetivo

administrativos, expediente e atendimento de pedido de marcações de audiência por
requerimento do interessado.

Número / Total

Ofícios enviados = 4.306
Requerimentos encaminhados = 4.667

Atividade

Serviços administrativos - Fiscalização de trânsito
Pesquisas Conservatória Registo Automóvel. Registos de Proprietários no Sistema de Trânsito e

Breve Descrição

Contraordenações. Pedidos de Identificação de Condutores. Ofícios trânsito. Envio de processos
à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Informações no Sistema de Trânsito e
Contraordenações. Envio de autos de contraordenação à Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária. Proceder ao arquivo de avisos de contraordenação concluídos.
Apoio administrativo através de ofícios/notificações, informações, organização de processos

Objetivo

administrativos, expediente e arquivo.

Público – Alvo

Condutores e utentes de lugares de estacionamento concessionados

Local

Valongo e Ermesinde

Número / Total

Pesquisas Conservatória Registo Automóvel = 3.549; Registos de Proprietários no Sistema de
Trânsito e Contraordenações (STC) = 3.820; Pedidos de Identificação de Condutores = 486; Ofícios
trânsito = 3.395; Envio de Processos à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária = 2.658;
Informações no Sistema de Trânsito e Contraordenações = 150; Envio autos de contraordenação
à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária = 3.216; Arquivo de aviso de contraordenações
concluídas = 87.
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DEASD - Divisão de Educação,
Ação Social e Desporto

Intervenção
Educativa

Gestão de Recursos
Escolares

Ação Social,
Cidadania e
Igualdade

Animação
Desportiva

Ação Social Escolar

Serviços de Apoio
Administrativo

Intervenção Educativa

Atividade

Pais, Mães & C.ª
Atividade que, através de conferências mensais subordinadas a temáticas diversas, visa promover

Breve Descrição

o desenvolvimento de competências parentais positivas e, simultaneamente, contribuir para a
desconstrução de papéis sexuais de género, favorecendo a igualdade entre mulheres e homens e
a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional
Análise, reflexão e discussão de valores, atitudes e práticas parentais de educação, com vista a

Objetivo

um pleno exercício da maternidade e paternidade positivas e saudáveis.

Público – Alvo

Pais, mães e outras pessoas que desejem exercer responsabilidades parentais.

Local

Ermesinde

Datas

1ºs domingos de cada mês

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

3.561,33€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atos de Intervenção
Atividade que visa a desconstrução de estereótipos junto de alunos e alunas, utilizando a

Breve Descrição

dramatização como instrumento de estímulo e de tomada de consciência para as problemáticas
sociais e, portanto, como mote para ação.
Contribuir para o processo de educação para os direitos humanos de alunos e alunas do concelho

Objetivo

através da formação neste âmbito. Promover a desconstrução de estereótipos. Contribuir para a
eliminação da discriminação.

Público – Alvo

Estudantes do 3.º ciclo e ensino secundário.

Local

Escolas do concelho

Datas

janeiro/março

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

914,90€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Universidade Júnior
Serviço gratuito de transporte para a Universidade Júnior (http://universidadejunior.up.pt), entre

Breve Descrição

Valongo e os polos do Hospital de S. João e Planetário e respetivo regresso.
Facilitar o acesso à atividade de exploração vocacional e ocupação de tempos livres em período

Objetivo

Público – Alvo

de férias de verão
25 Jovens residentes e/ou estudantes no concelho de Valongo por semana que frequentem níveis
de escolaridade entre o 5.º e o 11.º anos de escolaridade.

Datas

Valores

CMV.00.075.A
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Julho

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

3.397,26€

163,97€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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+ Literacia
Formação de docentes do 3.º ano para a aplicação de um programa permita o ensino explícito da

Breve Descrição

compreensão leitora. É um programa que visa elevar os níveis de compreensão de alunos/as,
meta que não se circunscreve a crianças com dificuldades de aprendizagem, com talentos
excecionais, ou outras classificações que possam ser consideradas
O ensino explícito da compreensão leitora. O desenvolvimento das competências de

Objetivo

compreensão leitora. O desenvolvimento de estratégias de meta compreensão.

Público – Alvo

Professores/as do 1.º CEB

Datas

Ano letivo

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

914,90€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Projeto Educativo Municipal
Programa concertado e internacionalizado de intervenção concelhia, que pretende congregar

Breve Descrição

esforços e recursos e definir prioridades que se integram nas políticas e compromissos
internacionais, nacionais, regionais e locais. Para além disso, ao criar uma linha de ligação entre
as áreas da aprendizagem formal, não-formal e informal, previne a dispersão e a duplicação de
instituições, iniciativas e esforços que, direta ou indiretamente intervêm no desenvolvimento
educativo e formativo do concelho
Contribuir para o desenvolvimento integral do território, não só propondo, apoiando e

Objetivo

catalisando esforços, como liderando a rede de relações e funções que tornem operacionais as
iniciativas acordadas e com o protagonismo e compromisso de todas as entidades e agentes
intervenientes. O Projeto Educativo Municipal procura, em suma, potenciar as condições
necessárias ao desenvolvimento de uma sociedade que pode oferecer a todas as pessoas
múltiplas e flexíveis oportunidades de aprender

Público – Alvo

Comunidade educativa

Datas

Ano letivo

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

1.040,20€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Atividade
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ColorADD
No âmbito da execução do plano de ação do Projeto Educativo Municipal (PEM), está prevista a

Breve Descrição

implementação do ColorADD no Concelho. O ColorADD é um código de identificação das cores
para daltónicos, desenvolvido com base nas 3 cores primárias, representadas através de símbolos
gráficos. Este código assenta num processo de associação lógica que permite ao daltónico, através
do conceito de adição de cores, relacionar símbolos e facilmente identificar toda a paleta de cores
Sensibilizar para o daltonismo, informando acerca do processo de implementação do código em

Objetivo

contexto educativo, contribuindo para uma sociedade e educação mais inclusiva e dotando de
uma forma implícita os alunos daltónicos com uma ferramenta o ColorADD School Kit. Esta
ferramenta permite-lhes efetuar com segurança, independência e tranquilidade qualquer
atividade em que a cor seja fator de identificação, orientação ou escolha sem que para isso ele
tenha que assumir a sua condição, incluindo sem discriminar

Público – Alvo

Comunidade educativa e alunos e alunas do 4º ano do 1º CEB

Local

Escolas do concelho

Datas

dezembro a fevereiro

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

2.760,80€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Engenharia na Cidade

Breve Descrição

Evento de cariz promocional que reforçando a interação dos intervenientes, fomentando e
promovendo o debate e conhecimento em torno dos diferentes ramos da tecnologia. Esta troca
de informação e de experiências serve igualmente para a orientação vocacional de muitos/as
alunos/as que pretendam seguir o ensino superior na área de engenharia. Atividade realizada em
regime de coorganização com o Instituto Superior de Engenharia do Porto.

Objetivo

Pretende explicar aos/às alunos/as em que consiste a Engenharia, quais os diferentes ramos ou
especialidades em que está divida e quais as suas potencialidades como futura opção profissional.

Público – Alvo

Direcionada para a população em geral e alunos/as do 9.º ao 12.º ano, em particular.

Datas

7,8 e 9 de maio

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

3.561,33€

329,82€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Jornal +Educação

Breve Descrição

Espaço de informação e um elo de ligação entre as várias instituições, públicas, privadas e
solidárias, que atuam em torno da educação no Município de Valongo nas mais variadas áreas:
cultura, cidadania e igualdade, desporto, proteção civil, ambiente, etc. Para além disso, assumese como um espaço de divulgação das atividades previstas no Projeto Educativo Municipal e de
trabalhos produzidos pelos alunos dos diferentes níveis de ensino ou por outros membros da
comunidade educativa, bem como notícias da atualidade. Será, também, um espaço de diálogo
aberto aos docentes, alunos/as, associações de pais e mães, estudantes, entre outros que
promova sobretudo o conhecimento de boas práticas, trabalhos de investigação e reflexão
realizados nesta área.

Objetivo

Divulgar as notícias e atividades desenvolvidas nas instituições e escolas, da rede privadas,
públicas e solidárias que atuam no Município de Valongo em torno da educação, ajudando na
construção de uma Cidade Educadora e dando um contributo para a partilha de boas práticas;
Informar sobre as práticas locais de cada escola – numa perspetiva de promover a inovação a
partir das mesmas; Identificar, reconhecer e valorizar “boas práticas”, reflexões e experiências;
Comprometer e envolver os diversos segmentos da comunidade escolar na criação, elaboração e
edição deste jornal.

Público – Alvo

Professores/as; Educadores/as; alunos/as; Pais, Mães, Associações; escolas, comunidade
educativa em geral

Datas

Valores

CMV.00.075.A
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Ano letivo

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

7.144,20€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Ação Social, Cidadania e Igualdade

Atividade

Plano de Emergência
Considerando o atual contexto económico e social, que afeta um número cada vez maior de

Breve Descrição

famílias, foi implementado um Plano de Emergência de Apoio Alimentar, dirigido a famílias
carenciadas residentes no Concelho de Valongo, através do fornecimento e distribuição de
refeições confecionadas, para o jantar
Colmatar uma lacuna identificada localmente, complementando assim serviços atualmente

Objetivo

prestados por algumas Instituições Particulares de Solidariedade Social, quer ao nível do Serviço
de Apoio Domiciliário, quer ao nível do Apoio Alimentar a Carenciados, que não conseguem suprir,
na totalidade, as atuais necessidades das famílias
Podem beneficiar do Serviço de Refeições todas as pessoas, independentemente da idade, que se

Público – Alvo

encontrem nas seguintes condições: Sejam residentes no Município de Valongo; Estejam em
acompanhamento e orientação sociofamiliar por um/a Técnico/a de Intervenção Social; Vivam
em situação de precariedade económica, a avaliar pelo rendimento per capita mensal; Estejam
em situação de desemprego recente; Vivam em situação de sem-residência; Não disponham de
retaguarda familiar ou outros apoios; Vivam num espaço habitacional que não disponha de
cozinha e/ou equipamento doméstico adequado para a confeção de alimentos;

Local

Todo o Concelho

Datas

Diário

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

13.754,16€

83.662,45€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Plataforma Solidária

Breve Descrição

O projeto Plataforma Solidária nasceu da necessidade de promoção de forma articulada do apoio
socio – económico das famílias que se encontram em situação de exclusão e de pobreza, com
vista à rentabilização dos recursos materiais e humanos. Materializa-se através do agrupamento
das respostas das Entidades envolvidas, nomeadamente aquelas que pressupõem a distribuição
de géneros alimentares e outras respostas (vestuário, calçado, eletrodomésticos, mobiliário,
produtos de apoio, brinquedos,…), não se sobrepondo às atividades já desenvolvidas e objeto de
ação de cada uma das Entidades parceiras

Objetivo

Pretende, responder ao crescente aumento do número de solicitações por parte das famílias que
se encontram em situação de vulnerabilidade.

Público – Alvo

Todas as pessoas residentes no concelho de Valongo que vivam em situação de precariedade
económica

Local

Todo o Concelho

Datas

Diário

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

24.570,83€

354,91€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Programa de Ação Sénior

Breve Descrição

O Programa de Ação Sénior visa promover projetos, ações e/ou atividades que de uma forma
articulada, informem e promovam os direitos e a proteção dos séniores residentes no concelho
de Valongo.

Objetivo

Em termos específicos, o Programa de Ação Sénior pretende promover o convívio da população;
contrariar possíveis níveis de baixa autoestima; desenvolver o sentido de cidadania ativa; apoiar
as instituições de acolhimento sénior no desenvolvimento de atividades de ocupação dos tempos
livres; alertar para a necessidade de um maior envolvimento das famílias; melhorar/preservar a
saúde e a qualidade de vida em geral. Alargando a abrangência desta valência, foram ainda
implementados os seguintes projetos: “Educar para Prevenir” – que tem como objetivo, aumentar
os níveis de saúde dos/as participantes, aumentando o conhecimento acerca das doenças
relacionadas com a terceira idade, prevenindo e/ou retardando o aparecimento de algumas
doenças, mediante a dinamização de sessões de informação, com a apresentação de temáticas
que afetam a população sénior. “Academia Sénior” que tem como objetivo fomentar e dinamizar
a ocupação dos tempos livres dos séniores, através de atividades de cariz académico, lúdico,
desportivo e cultural, contribuindo assim para uma melhor integração social e para um dia a dia
mais ativo e “Vamos ao Baile” – esta iniciativa visa proporcionar momentos lúdicos, fomentar o
convívio e as relações sociais, a aquisição de hábitos de lazer e promover a participação social e
comunitária.

Público – Alvo

Séniores residentes no concelho de Valongo, com idade igual ou superior a 62 anos

Local

Todo o Concelho

Datas

22 de setembro a 12 de junho – restantes projetos em locais e datas a definir anualmente

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

62.410,62€

607,02€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Atividade
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Festa do Mundo – VII Festival pela Interculturalidade
A Festa do Mundo – Festival pela Interculturalidade promove a troca de experiências entre as

Breve Descrição

várias culturas, através da mostra e divulgação do que cada uma tem de melhor para oferecer.
Reforçar a comunicação e o diálogo intercultural das populações imigrantes e autóctones. Criar

Objetivo

um evento lúdico-pedagógico-cultural que permita congregar mostras da cultura das principais
comunidades imigrantes a residir no concelho valorizando assim estas manifestações. Contribuir
para a desconstrução de estereótipos relativos quer à comunidade de acolhimento, quer à
migrante e assim contribuir para a luta contra a xenofobia e contribuir para o empowerment e
construção de redes de contactos das pessoas imigrantes.

Local

Ermesinde

Datas

25 e 26 de julho

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

1.595,78€

262,26€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Animação Desportiva

Atividade

Troféu Regional Enduro
Prova oficial da Federação Portuguesa de Motociclismo com carácter de competição, sendo o

Breve Descrição

percurso realizado 90% em trilhos e estradas nos Montes de Valongo, em parceria com o Extreme
Clube Lagares.

Objetivo

A promoção do Concelho, bem como da modalidade em questão.

Local

Valongo

Datas

9 de fevereiro

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

1627,52€

19,80€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Fase final campeonato basquetebol sub 16

Breve Descrição

Torneio com participação de equipas de várias nacionalidades – parceria com Clube Propaganda
de Natação, Federação de Basquetebol Porto, Associação de Basquetebol Porto.

Objetivo

Promoção do concelho bem como da modalidade em questão.

Local

Ermesinde

Datas

6 a 8 de junho

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

39,27€

1.120,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Gala Mérito Desportivo
Gala para reconhecimento público dos/as atletas e dirigentes desportivos, do Concelho de

Breve Descrição

Valongo – época 2013/2014.
Homenagear os/as Campeões e Campeãs, de âmbito Distrital, Regional, Nacional e Internacional,

Objetivo

e de representação em Seleções Nacionais, referente à época de 2013/2014, residentes no
Concelho de Valongo, ou a competir por Clubes/Coletividades sediados/as neste Concelho.

Público – Alvo

Atletas / Dirigentes

Local

Valongo

Datas

23 de novembro

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

64,03€

717,23€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Evento Solidário Liga Portuguesa Contra o Cancro
Realização de uma “Festa Solidária”, com um conjunto de atividades de âmbito desportivo e

Breve Descrição

recreativo revertendo integralmente a taxa de inscrição a favor da Liga Portuguesa Contra o
Cancro – Núcleo Regional do Norte.
Angariação de Fundos, para a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte, para

Objetivo

minimizar os constrangimentos financeiros no apoio ao doente oncológico e família, na promoção
da educação para a saúde, na prevenção do cancro, no estímulo à formação e investigação em
oncologia

Local

Campo

Datas

2 de março

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

1016,08€

26,39€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Contratos Desportivos
Fomentar e promover o desporto nas camadas jovens apoiando associações/clubes desportivos

Breve Descrição

que desenvolvam atividades no concelho.
Minimizar dificuldades e constrangimentos financeiros, não descurando a formação desportiva,

Objetivo

contribuindo assim desta forma para o desenvolvimento e qualidade com benefícios diretos para
os jovens atletas.

Público – Alvo

Valores

CMV.00.075.A
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Atletas

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

145.427,79€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade

Breve Descrição

Sinalização do Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade com um conjunto de atividades de
sensibilização, lúdico-pedagógicas e desportivas.

Objetivo

Sensibilização/Educação das crianças, para adoção de hábitos alimentares saudáveis e promoção
da prática regular de exercício físico, de forma a prevenir o aumento da obesidade.

Local

Todo o Concelho

Datas

19 a 23 maio

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

1.598,69€

124,89€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Campeonato Europeu Hóquei em Patins

Breve Descrição

Organização em parceria com a Associação Desportiva de Valongo com a participação de equipas
de nível mundial.
Promover o Concelho, a modalidade na qual se sagrou campeão a nível nacional, bem como

Objetivo

catalisar a atividade económica através do turismo, hotelaria e restauração, tendo em vista a
participação de várias equipas estrangeiras.

Local

Valongo

Datas

6 a 11 de outubro

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

13.237,10€

10.593,88€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Prova ciclocrosse CANDYBIQUE

Breve Descrição

Prova de cariz nacional e internacional na modalidade cross.

Objetivo

Promoção do Concelho e respetiva modalidade.

Local

Campo e Sobrado

Datas

26 janeiro

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

254,95€

349,63€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Trilhos Paleozoico
Prova de corrida por trilhos e caminhos das Serras de Stª Justa, Pias e Castiçal num total de 12 a

Breve Descrição

45 km respetivamente.

Objetivo

Promoção da atividade física e desportiva.

Local

Valongo e Campo

Datas

15 e 16 março

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

688,54€

1495,38€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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3º Trail Stª Justa
Prova de nível Regional/Nacional/Internacional de Trail de 21 e 55 Km, em simultâneo com uma

Breve Descrição

corrida de 16 km e uma caminhada de 6 Km.

Objetivo

Fomentar a atividade física e a participação de atletas locais, nacionais e internacionais

Local

Valongo

Datas

27 de julho

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

338,55€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Campeonato Nacional Trial 4x4

Breve Descrição

Prova de competição federada numa pista fechada com vários níveis de dificuldade e obstáculos.

Objetivo

Divulgação do Município de Valongo e das suas características intrínsecas para a prática de
desporto 4x4m já com múltiplos adeptos e praticantes.

Local

Valongo

Datas

17 e 18 de maio

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

9.206,83€

1.408,66€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Grande prémio Ciclismo Joaquim Leão
Prova de ciclismo no escalão juniores sub 18 com a participação de equipas nacionais e

Breve Descrição

internacionais, homenageando o atleta vencedor há 50 anos da volta a Portugal em bicicleta.
Premiar a tradição do ciclismo, bem como os seus atletas deste Concelho, projetando ainda mais

Objetivo

o Município no panorama nacional e internacional.

Local

Todo o Concelho.

Datas

5 e 6 setembro

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

566,65€

1.129,52€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Tok’amexer Valongo – campo de férias

Breve Descrição

Atividade destinada à ocupação de crianças entre os 6 e os 15 anos de idade durante o período
de férias escolares.

Objetivo

Visa essencialmente, a conciliação entre a vida familiar e profissional das famílias e contribuir para
a formação integral das crianças, proporcionando-lhes a oportunidade do exercício e prática de
diversas modalidades, constituindo assim, um importante fator de desenvolvimento
sociocultural.

Local

Todo o Concelho

Datas

junho a agosto

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

16.367,68€

12.967,60€

Receitas

Patrocínios

12 039,00€

NA
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Atividade

2ª Grande Caminhada de Valongo

Breve Descrição

Atividade fomentadora de convívio e prática desportiva.
Oferecer ao público a oportunidade de, mais que caminhar, passear sobre Valongo nas suas

Objetivo

vertentes urbana e natural, juntando as “famílias” dos apaixonados pela natureza.

Local

Valongo - Campo

Datas

6 de julho

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

143,95€

1.826,55€

Receitas

Patrocínios

NA

1250,00€
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DCTJ - Divisão
de Cultura,
Turismo e
Juventude

Ação Cultural

Biblioteca e
Documentação

Museus

Turismo

Arquivo

Apoio à
Juventude

Empreendedorismo
Social

Serviços de
Apoio
Administrativo

Ação Cultural

Atividade

Mostra de Teatro Amador - 2014

Breve Descrição

Mostra de Teatro Amador é uma atividade que o Município de Valongo promove ao longo de mais
de 20 anos, com o envolvimento de todas as associações culturais do concelho, com esta valência.
Tem início no dia 27 de março, dia mundial do teatro e decorre durante cerca de dois meses,
alternadamente em Ermesinde e Valongo. Em 2014 participaram: 12 associações culturais
concelhias, que estrearam. Contou com o apoio especial da Companhia Profissional
“EntretantoTeatro”.

Objetivo

Ação de promoção cultural do município, cujo intuito é o de levar o nome de Valongo aos vários
pontos do país e países vizinhos. Promoção do teatro amador do concelho e apoio às associações.

Local

“Sala das Artes” (Valongo) e “Sala de Espetáculos -Fórum Cultural” (Ermesinde)

Datas

março a maio

Número / Total

Cerca de 3000 espectadores.

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

17.337,76€

NA

NA

NA
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Atividade

Festas da Liberdade

Breve Descrição

Objetivo

Ação de promoção cultural do Município envolvendo massivamente a população, Juntas de
Freguesia, comunidade escolar e demais serviços do Município com diversas ações culturais,
relembrando os valores de abril, nomeadamente com uma Assembleia Municipal extraordinária
com a intervenção de todos os representantes dos partidos políticos locais.
Associação do Município às comemorações nacionais, celebrando uma data historicamente
relevante na evolução nacional - 25 de Abril de 1974.

Local

Biblioteca Municipal, Museu e Arquivo Histórico, Fórum Cultural de Ermesinde, Centro Cultural
de Alfena e Paços do Concelho – Sessão Solene

Datas

25 abril

Número / Total

Aproximadamente 700 pessoas

Valores

Atividade

Breve Descrição

Objetivo

Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

3.599,18€

NA

NA

NA

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista
A Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista correspondeu à vontade da autarquia
em promover e valorizar o que o Concelho tem de mais emblemático - a regueifa, o biscoito e a
tradição.
Como atração teve um vasto programa de animação cultural que contemplou os mais variados
estilos: animação de rua, música diversificada, ranchos folclóricos, teatro, etc..
Contou com uma forte presença das associações culturais do concelho, a RTP 1 com o programa
Aqui Portugal e um grande concerto com “Zé Amaro” (no largo do Centenário). A tradição ficou a
cargo de algumas associações do Concelho, com a recreação do Mercado Oitocentista, na Praça
Machado dos Santos.
A Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista pretende relevar a importância que
Valongo teve durante anos como principal fornecedor de pão à cidade do Porto. Trata-se de um
evento de promoção e valorização de património que o Concelho tem de mais ancestral, a
regueifa e o biscoito.

Local

Valongo (Largo do Centenário e Praça Machado dos Santos)

Datas

junho

Valores
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

13.133,45 €

23.863,90 €

NA

2.700,00 €
(mecenato)
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Atividade

Marchas Populares de S. João

Breve Descrição

As Marchas de S. João acontecem no Concelho de Valongo há já largos ininterruptos anos,
assumindo-se como uma iniciativa fortemente enraizada na tradição cultural concelhia.
Envolve as associações do Concelho com vocação para a promoção destes cortejos.

Objetivo

Manter a tradição cultural e contribuir para a manutenção das festas populares Sanjoaninas.

Local

Valongo

Datas

junho

Valores

Atividade

Breve Descrição

Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

1.570,50€

6.443,80€

NA

NA

Feira do Livro e das Artes
Em 2014 com um novo formato e uma oferta diversificada numa cumplicidade entre as letras,
artesanato local e gastronomia com produtos tradicionais.
Espetáculos variados, showcooking, lançamento/apresentação de obras; encontro coletivo de
autores.

Objetivo

Promoção do livro e do artesanato regional.

Local

Parque Urbano - Ermesinde

Datas

julho

Valores
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

6.396,68 €

10.096,09 €

NA

NA
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Atividade

Breve Descrição

Objetivo
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Mostra Internacional de Teatro de Valongo
A Mostra Internacional de Teatro 2014 trata-se de um evento cultural internacional. Constaram
da Mostra Internacional de Teatro a apresentação de espetáculos de teatro com duas companhias
internacionais, café teatro, uma oficina destinada à formação contínua de atores. Contemplou
ainda uma exposição fotográfica, intitulada “Entretanto O Rosto de Valongo”, animada com o
acervo da própria Companhia.
Promover o teatro, nomeadamente com a organização da Mostra Internacional de Teatro que
resulta de uma parceria entre o Município e a companhia de teatro profissional “EntreTanto”. É
objetivo da Mostra Internacional de Teatro a troca de experiências, ideias e a partilha de
espetáculos de outras companhias internacionais.

Local

Fórum Cultural de Ermesinde

Datas

setembro

Número / Total

Cerca de 1.200 participantes

Valores

Atividade

Breve Descrição

Objetivo

Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

1.944.48€

4.105,76€

NA

NA

MagicValongo
O MAGICValongo, tem sido um constante palco de atuações de magia, com convidados campeões
do mundo em diversas modalidades. Este evento permite a divulgação de magia, a congregação
ibérica de mágicos, privilegia a descoberta, o lançamento e a promoção de novos talentos. Com
vastas e diversificadas atividades, concentradas no Fórum Cultural de Ermesinde. Do programa
constaram conferências, feira mágica, gala internacional, galas de close-up e concursos.
O MagicValongo é um evento reconhecido nacional e internacionalmente. Para além da vertente
cultural, fomenta a promoção e divulgação do Município, ao colocá-lo no mapa dos grandes
acontecimentos internacionais de magia.

Público – Alvo

População nacional e internacional

Local

Fórum Cultural de Ermesinde

Datas

setembro

Número / Total

1000 Espectadores

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

1.360,60€

4.034,59€

NA

NA
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Atividade

Breve Descrição

Objetivo
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Aldeia do Natal
Recriação de uma aldeia mágica.
13 Casinhas em madeira refletiram junto de milhares de crianças e adultos a magia dos contos de
Natal e das histórias da Disney. Um programa de animação intenso recheado de concertos, peças
de teatro, dança, e animação de rua, que divertiu ao longo dos seis dias a população
agradavelmente envolvida.
A realização da aldeia do Natal pretende que a imagem do concelho se torne uma referência no
universo mágico das festas de Natal. A aposta na celebração desta quadra com as crianças
proporcionando a todas elas a magia natalícia.

Local

Freguesias de Valongo e Ermesinde

Datas

dezembro

Número / Total

Valongo (7500 visitantes) e Ermesinde (14500 visitantes)

Valores

Atividade
Breve Descrição

Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

13.190.70€

25.975,01€

NA

1.600€ (mecenato)

Concerto de Natal
Envolvidos no espírito natalício e atendendo à importância que a música nas suas diferentes
vertentes tem nesta época do ano, o Município em coorganização com a Paróquia de Valongo
pensou num concerto na Igreja Matriz, com a Universidade Sénior Rotary de Valongo (na primeira
parte) e a Banda Musical de Campo (segunda parte).

Objetivo

O Concerto de Natal pretende celebrar o espírito natalício com a comunidade.

Local

Igreja Matriz de Valongo

Datas

dezembro

Número / Total

200 Espectadores

Valores
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

108,28€

75,92€

NA

NA
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Atividade

Concerto Jorge Palma

Breve Descrição

Espetáculo musical ao vivo com o artista nacional Jorge Palma no âmbito das atividades culturais
e a programação do Fórum Cultural de Ermesinde.

Objetivo

Promoção da música e dos artistas portugueses.

Local

Fórum Cultural de Ermesinde

Datas

outubro

Número / Total

600 Espectadores

Valores

Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

2.607,09€

NA

NA

NA

Biblioteca e Documentação

Atividade

Sábados Fantásticos

Breve Descrição

Um sábado por mês, a Biblioteca Municipal de Valongo delicia os utilizadores mais pequeninos
com uma atividade. Sempre diferente e entusiasmante. As atividades normalmente estão
relacionadas com livros, com as histórias dos livros, datas importantes, o imaginário infantil, etc.

Objetivo

Dinamização do espaço infantojuvenil da Biblioteca Municipal com repetição, no Pólo de Leitura
da Nova Vila Beatriz.

Público – Alvo

Utilizadores infantojuvenis

Local

Biblioteca Municipal de Valongo e Pólo de Leitura Nova Vila Beatriz (Ermesinde)

Número / Total

Anualmente 1000 crianças e jovens

Valores
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

1.071.56€

NA

NA

NA
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Atividade

Hora do Conto

Breve Descrição

Uma vez por mês uma escola do concelho é convidada a trabalhar um conto/história. Depois de
trabalhado o resultado, normalmente uma peça de teatro, é apresentado às outras escolas do
concelho.

Objetivo

Envolver as escolas (públicas e privadas) do Concelho com a Biblioteca Municipal. Dinamizar,
fomentar os hábitos de leitura dos alunos e munícipes do Concelho.

Público – Alvo

Alunos e Munícipes do Concelho.

Local

Biblioteca Municipal de Valongo e Pólo de Leitura de Alfena.

Número / Total

2000 Crianças por ano

Valores

Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

2.031,28€

NA

NA

NA

Atividade

Contos Andarilhos

Breve Descrição

Pretende promover hábitos de leitura e escrita com incidência na história local (a ardósia,
caminhos de ferro, o brinquedo, as serras, e o pão)

Objetivo

Fomentar a interação com a comunidade escolar, numa lógica de promoção dos valores
tradicionais locais. Promove o estudo da história local com viagens pelo passado e pelas tradições.

Público – Alvo

Estudantes do município

Local

Escolas do município

Número / Total

700
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Atividade

Café Com Letras…

Breve Descrição

Encontro com individualidades da malha nacional que numa conversa informal com o público
falam das suas experiências e vivências. O café com Letras tem uma periodicidade bimensal.

Objetivo

Dar a conhecer ao público várias personalidades de diferentes quadrantes da sociedade
portuguesa na área da música, teatro, desporto e empresários.

Local

Fórum Cultural de Ermesinde e Vila Beatriz

Número / Total

500

Valores

Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

581,10€

NA

NA

NA

Atividade

Tertúlias de Poesia…

Breve Descrição

Encontros de debate e partilha poética e declamação de poesia. Lugar de reflexão e ao incentivo
à escrita criativa.

Objetivo

Promoção da literatura, prosa e poesia, encontro de poetas e escritores.

Público – Alvo

Escritores, poetas, declamadores e público em geral

Local

Biblioteca de Valongo, edifício Vallis Longus e Fórum de Ermesinde

Número / Total

300 Espectadores
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Apoio à Juventude

Atividade

Alma do Fado

Breve Descrição

Concurso de Fado, organizado para os amantes do fado e candidatos a fadistas.
Decorre durante dois meses com cinco eliminatórias, uma em cada freguesia do concelho e
encerra com uma finalíssima onde um júri constituído para o efeito escolhe o vencedor.

Objetivo

Promoção do fado através deste concurso, onde alguns intérpretes cantam temas do reportório
nacional e temas de autor, contribuindo desta forma para a manutenção dos valores mais
ancestrais desta forma de expressão musical, tão portuguesa.

Local

Todo o Concelho

Datas

outubro e novembro

Número / Total

1000 Espectadores

Valores

Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

1.875,36€

NA

NA

NA

Atividade

Mercado à Mão

Breve Descrição

Mercado/feira de produtos e artefactos produzidos pelos artesãos do concelho.

Objetivo

Promoção, divulgação e apoio aos produtos de artesanato locais.

Local

Ermesinde

Métricas

1000 visitantes

Valores
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

349,04€

NA

NA

NA
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Museus

Atividade

Exposição "Linho, da tradição à industrialização"

Breve Descrição

Exposição iconográfica dos utensílios, matérias e materiais utilizados na preparação do linho
desde o cultivo ao processo de industrialização.

Objetivo

Dar a conhecer parte da história e do património do concelho.

Local

Museu e Arquivo Histórico Municipal

Datas

julho a outubro

Métricas

800 visitantes

Valores
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

NA

222,99€

NA

NA
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DOTA - Divisão do Ordenamento
do Território e Ambienhte

Ediciação e
Urbanização

Planeamento e
Ordenamento
Territorial

Informação
Geográfica,
Topografia e
Cadastro

Proteção da
Natureza

Controlo Ambiental
e Gestão Florestal

Serviços de Apoio
Administrativo

Edificação e Urbanização

Análise e informação de pedidos:
Atividade

- Operações urbanísticas no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, sujeitos aos
procedimentos de informação prévia, licença, comunicação prévia e autorização;
- Operações urbanísticas isentas de controlo prévio;
- Processos de publicidade e ocupação do espaço público;
- Processos relativos a licenciamento industrial, instalações de armazenamento e de
abastecimento afetas aos produtos derivados do petróleo, instalação de infraestruturas de
suporte de estações de radiocomunicações e respetivos acessórios, empreendimentos turísticos
e recintos de espetáculos e de divertimentos públicos;
- Destaque de parcela, no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação;
- Certidões;
- Direito à informação, nos termos do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e do Código do
Procedimento Administrativo;
- Fracionamento da edificação em regime de propriedade horizontal;
- Redução de taxas relacionadas com operações urbanísticas;
- Receção provisória e definitiva de obras de urbanização.
Realização de audiência aos/às requerentes, munícipes e entidades públicas ou privadas, nos
termos do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e do Código do Procedimento
Administrativo.
Execução de medições de projetos.
Cálculo de taxas.
Autenticação de elementos escritos e desenhados.
Promoção e articulação com o Instituto Nacional de Estatística no âmbito da implementação do
Sistema de Informação das Operações Urbanísticas.
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Organização de processos, Informações prestadas; Emissão de alvarás; Medição de projetos e
Breve Descrição
cálculo de taxas; Emissão de cópias/ certidões; Emissão de pareceres; Ofícios/ notificações;
Audiências; Implantação e atribuição de números de polícia; Fornecimento de alinhamentos;
Atualização de base de dados de cadastro; Levantamentos topográficos.
Objetivo

Assegurar a qualidade urbanística e o ordenamento do território
Audiências com os munícipes = 1.270

Número / Total

Alvarás de Utilização emitidos = 120
Processos novos de edificação (licenças e comunicações prévias) = 167
Certidões de Admissão de Comunicação Prévias emitidas = 93
Alvarás de Obras de construção emitidos = 56
Processos novos de destaque de parcela = 31
Processos novos de armazenamento de combustíveis = 4
Processos de Direito à informação = 15
Pedidos de Alterações ao alvará de loteamento = 11
Alvarás de Alteração/Utilização emitidos = 20
Alvarás de Ocupação da Via Pública emitidos = 35
Emissão de aditamentos a alvarás de obras = 10
Alvarás de licença especial para acabamentos = 6
Alvarás de Utilização emitidos para salão de jogos = 1
Alvarás de Utilização emitidos ao abrigo do D.L.370/99 (hipermercados) = 1
Prorrogações/extensões de prazo dos Títulos (alvarás de obras/certidão de admissão de
comunicação prévia = 45
Emissão de aditamentos a alvarás de loteamento = 10
Pedidos de averbamentos = 26
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Planeamento e Ordenamento Territorial

Atividade

Regulamento de Taxas Municipais Referentes à Realização de Operações Urbanísticas (RTMROU)

Breve Descrição

Participação na elaboração da proposta do regulamento municipal.

Objetivo

Dotar o Município de Valongo de um regulamento municipal, complementar ao Regime Jurídico
de Urbanização e Edificação e Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, vinculativo
para os particulares e investidores institucionais, que defina um conjunto de regras e disposições
a nível municipal, no que concerne à aplicação e liquidação de taxas no âmbito do licenciamento
de operações urbanísticas.

Datas

Conclusão da proposta: maio

Atividade

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE)
Participação na elaboração da proposta do regulamento municipal. Esta proposta compreendeu

Breve Descrição

a definição de seguinte conjunto de normas regulamentares:
 Normas de Intervenção e Dimensionamento do Espaço Público – Infraestruturas viárias
(Anexo I);
 Normas de Apresentação e Conceção dos Projetos de Arranjos Exteriores, Espaços Verdes e
de Utilização Coletiva (Anexo II);
 Normas para o Sistema de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos (Anexo III);
 Normas para a definição de Cauções – Quadro de Valores Unitários (Anexo IV);
 Normas para o Tratamento de Águas Residuais Não Domésticas (Anexo V);
 Normas para a Atribuição de Topónimos e de Números de Polícia (Anexo VI).

Objetivo

Dotar o município de Valongo de um regulamento municipal complementar ao regulamento do
PDM de Valongo, vinculativo para os particulares e investidores institucionais, que defina um
conjunto de regras e disposições a nível municipal, no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização
e Edificação.

Datas
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Projeto Sistema de Informação Geográfica de Valongo

Elaboração de proposta global de desenvolvimento e hierarquização de prioridades para o projeto
Sistema de Informação Geográfica de Valongo, incluindo a disponibilização de novos serviços e
funcionalidades, na intranet e na internet, e definindo as linhas gerais de orientação estratégica
para a sua concretização.

Objetivo

Dotar o município de Valongo de uma plataforma informática na intranet e na internet, que
permita o acesso, manuseamento, consulta da informação geográfica relativa ao concelho de
Valongo, bem como a disponibilização de um conjunto de novos micro-sites, com novos
conteúdos e funcionalidades, que a seguir se descrevem:
• Rede de Equipamentos e Edifícios de Utilização Coletiva;
• Rede de Infraestruturas de Abastecimento de Aguas e Saneamento;
• Rede Municipal de Apoio Topográfico;
• Valongo Cadastro Imposto Municipal sobre Imóveis;
• Portal de Registo de Ocorrências;
e possibilitando ainda a sua integração com a plataforma informática SPO – Sistema de Processo
de Obras, no âmbito do regime de licenciamento de operações urbanísticas.

Datas

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

26.562,77€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade
Breve Descrição
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Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da Revisão do PDM de Valongo
Elaboração do Relatório Ambiental e Declaração Ambiental, inerentes ao procedimento de
Avaliação Ambiental Estratégica do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Valongo.

Objetivo

Assegurar, nos termos previstos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a
devida avaliação ambiental da estratégia e propostas desenvolvidas e preconizadas na fase de
elaboração do projeto de plano, da revisão do Plano Diretor Municipal de Valongo, tendo por
finalidade a definição de um conjunto de indicadores ambientais e urbanos para monitorização
futura, durante o período de vigência daquele instrumento de gestão territorial.

Datas

Conclusão da Avaliação Ambiental Estratégica: dezembro

Atividade

Complexo Desportivo do Estádio Municipal de Ermesinde

Breve Descrição

Revisão do projeto para o Estádio Municipal de Ermesinde, previsto em substituição do atual
por motivo de obsolescência deste face às normas regulamentares vigentes para esta tipologia
de equipamentos.

Objetivo

Equipamento desportivo de apoio à freguesia de Ermesinde, para ser utilizado em parceria com
os clubes locais na dinamização de escolas de formação da modalidade, na realização de eventos
e torneios e na formação das camadas jovens. A configuração do campo permite a utilização da
área desportiva como três campos de treino.

Local

Número / Total

Freguesia de Ermesinde
Área de terreno = 50.000m2
Área de implantação = 15.200m2
Área de construção = 25.400m2
Área desportiva = 11.050m2
Número de espectadores = 2.548
Número de estacionamentos ligeiros = 186
Número de estacionamentos autocarros = 3
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Plano de Pormenor do Centro Cívico de Campo
Estudo urbanístico de base à elaboração do Plano de Pormenor para a área central da freguesia

Breve Descrição

de Campo, reflexo de uma necessidade há muito sentida e cada vez mais premente face à
crescente expansão resultante do crescimento linear do conjunto urbano ao longo da EN15.
Elaboração de estudos parcelares para implementação faseada do estudo e concretização do
plano.

Objetivo

Estruturação ordenada e sustentada do aglomerado urbano que a constitui a área central da
freguesia de Campo; suprir a falta de uma centralidade física e social que permita a existência
de uma identidade territorial clara e distinta na freguesia.

Local

Número / Total

Freguesia de Campo.

Aproximadamente 30Ha.

Atividade

Complexo Desportivo de Alfena

Breve Descrição

Revisão do projeto para o complexo desportivo de Alfena, previsto em substituição do atual,
constituído por piscina e campo desportivo, por motivo de obsolescência destes face às normas
e exigências vigentes.

Objetivo

Equipamento desportivo de apoio à Freguesia de Alfena, para ser utilizado na dinamização de
escolas de formação nas várias modalidades, na realização de eventos e torneios.

Local

Freguesia de Alfena

Número / Total

Área desportiva = 1.665m2
Área total de planos de água = 591m2
Área de construção = 3.030m2
Número de espectadores = 256
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Atividade

Remodelação e ampliação do cemitério de Luriz, Campo

Breve Descrição

Projeto para a remodelação e ampliação do cemitério de Luriz, na Freguesia de Campo e
Sobrado, com estudo para espaço de celebração coberto.

Objetivo

Equipamento de apoio à Freguesia de Campo, cuja ampliação se torna premente face ao
incremento do número de habitantes da Freguesia. A incorporação de um espaço para
celebração coberto permitirá o seu melhor uso pela população.

Local

Freguesia de Campo e Sobrado

Atividade

Largo Centenário e Praça Machado dos Santos

Breve Descrição

Estudo para a remodelação do Largo Centenário e da Praça Machado dos Santos, na Freguesia
de Valongo, para obviar a questões de uso e manutenção inerentes ao tipo de espaços públicos
em presença, e para atualização destes face às necessidades sentidas pela população.

Objetivo

Melhorar as condições de utilização e de manutenção destes espaços públicos, criando novas
valências e solucionar problemas de manutenção.

Local

Freguesia de Valongo.

Atividade

Estudo Urbanístico para a zona Norte da EN105, Alfena

Breve Descrição

Estudo Urbanístico para a zona Norte da EN105 em Alfena, e para a envolvente da Rua do
Viveiro, face às solicitações da junta de Freguesia e às necessidades da população.

Objetivo

Melhorar as condições de circulação e a qualidade de vida da população diretamente afetada,
através do enquadramento da envolvente à Rua do Viveiro na estrutura viária a norte da EN105
de modo ponderado e objetivo, com a possibilidade de este estudo evoluir para Plano de
Urbanização.

Local
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Freguesia de Alfena
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Informação Geográfica, Topografia e Cadastro

Atividade
Breve Descrição

Informação Geográfica, Topografia e Cadastro
- Produção e tratamento da informação adequada para implementação, carregamento e
manutenção de uma base de dados urbana e sua subsequente atualização no âmbito do Sistema
de Informação Urbana do Município;
- Gestão, tratamento e validação de bases de dados, quer de caráter topográfico, quer de caráter
administrativo;
- Disponibilização de informação georreferenciada;
- Manutenção de todo o arquivo cartográfico posto à sua disposição;
- Levantamento e atualização do cadastro de todos os imóveis do Município, bem como de todas
as urbanizações aprovadas ou em execução, designadamente os arruamentos, os espaços verdes
e os espaços públicos integrados no domínio municipal;
- Transposição para a base cartográfica municipal, dos limites e implantação de todas as obras de
edificação e urbanização tituladas por alvará de licença ou alvará de autorização.
- Trabalhos de topografia e de desenho necessários ao desenvolvimento de infraestruturas,
arranjos urbanísticos, edificações, vias e arruamentos e outras construções que sejam da iniciativa
municipal;
- Execução de serviço de indicação e verificação no local, dos alinhamentos e cotas de soleira das
obras de edificação;
- Controlo toponímico, bem como de atribuição de números de polícia;
- Manutenção do arquivo topográfico;
- Serviço de delimitação e medição das áreas de parcelas de terrenos a alienar, a ceder, a permutar
e a adquirir pelo município;
- Emissão e fornecimento de plantas topográficas e de localização;
- Digitalização de processos.

Objetivo

Assegurar a qualidade urbanística e o ordenamento do território

Número / Total

Atualização de base de dados de cadastro = 1.250
Digitalização de processos de obras em arquivo = 1.055
Implantação e atribuição de números de polícia = 144
Fornecimento de cópias de desenhos = 147
Informações e certidões referentes a Informação geográfica e cadastro = 105
Levantamentos topográficos = 26
Pedidos de alinhamentos = 21
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Proteção da Natureza

Atividade

Área de Paisagem Protegida Local das Serras de Santa Justa e Pias

Breve Descrição

Registo da marca “Parque Paleozóico de Valongo” no Instituto Nacional de Propriedade Industrial;
Registo da marca “Cucamacuca” no Instituto Nacional de Propriedade Industrial; Acolhimento da
ação de formação GEA – Terra Mãe - “(In)formação em contexto” (responsabilidade da Comissão
Nacional da UNESCO - Comité Português para o Programa Internacional de Geociências);
Reflorestação - combate a invasoras e plantação de autóctones (parceria Centro Regional de
Excelência. Porto) – plantação de 3.223 árvores e arbustos na S.ta Justa. Formação sobre controlo
de invasoras para operacionais; “Pulmão Verde” - reuniões intermunicipais, visita e preparação
de documentação, em articulação com os Municípios de Gondomar e Paredes; Candidatura Serras
de Valongo – Percursos de Descoberta ao ON – Eixo prioritário III – Valorização e Qualificação
Ambiental e Territorial – Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados, reformulação da
candidatura; Participação no Simpósio Internacional sobre Paisagens Antigas na Europa Ocidental
– Investigação e Valorização Cultural, com apresentação de Poster; Proposta de participação no
Documentário Engenharia Romana – episódio Minas, da Digivision; Colaboração com Alto Relevo
– Clube de Montanhismo no 1º Congresso sobre Mineração Romana em Valongo, englobando o
documentário “Mineração Romana em Valongo”

Objetivo

Promoção do conhecimento e conservação do património presente nas Serras de Valongo, em
sinergia com outras entidades com o mesmo objetivo.

Número / Total
Valores
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10 Ações
Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

727,87€

48,33€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Proteção da Natureza/ Controlo Ambiental e Gestão Florestal
Atividade

Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal

Breve Descrição

Elaboração de textos a integrar o Boletim de Minas; Dinamização da Semana dos Parceiros;
Atualização de informação na plataforma (português, inglês e espanhol); Candidatura para
acolher o IV Encontro Anual de Parceiros.

Objetivo

Promoção do património geológico e mineiro do território, beneficiando de uma rede dinâmica
de parceiros e de uma plataforma online com visibilidade nacional e internacional.

Número / Total

3 Ações

Atividade

Divulgação e sensibilização ambiental

Breve Descrição

Gestão e dinamização dos dois centros ambientais e outros espaços de usufruto; Visitas
interpretativas às Serras Sta Justa e Pias; Ateliês ambientais; Ações sensibilização em campos de
férias; Sessões escolares sobre as Serras de Valongo; Sessões escolares projeto “EU posso salvar
Roteiro metropolitano “Embaixadores da Água”;
Desenvolvimento Kit didático sobre recursos hídricos; Comemoração Dia Mundial do Ambiente;
Comemoração Dia Mundial da Árvore e da Floresta; Comemoração Dia Internacional de
Sensibilização para o Ruído (produção folhetos informativos e sensibilização em duas escolas);
Comemoração da Semana Europeia da Mobilidade e submissão a prémio; Colaboração com
OneVet Group – Clinicas Veterinárias – na 3ª “Cãominhada”; Comemoração Dia Mundial do
Animal (devolução à natureza de 2 corujas-do-mato e 1 ouriço-cacheiro: parceria com Centro de
Recuperação de Fauna do PBGaia); Presença na VII Feira/Mostra de Ciência de Vila do Conde
(espaço alusivo às Serras); Presença na Tenda da Geologia Viva, na Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto (espaço alusivo às Serras); Atualização regular do Portal do Ambiente e
proposta de notícias diversas

Objetivo

Promover a literacia ambiental, o interesse pelo património natural do concelho e a participação
ativa na sua conservação, assim como a adoção de comportamentos mais sustentáveis.

Número / Total
Valores
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108 Ações
Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

9.771,39€

243,29€

1.329,15 €

Patrocínios
Contribuição em
serviços com
contrapartidas
publicitárias (Semana
Europeia da
Mobilidade);
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Atividade

Parcerias

Breve Descrição

Proposta de parcerias com Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agroalimentares /Centro
de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto e com o
Departamento de Geologia da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro; Continuidade – Centro
Regional de Excelência, Educação para o Desenvolvimento Sustentável (CRE.Porto) e GEOTA –
Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente; Adesão à Rede Portuguesa de
Cidades Saudáveis; Subscrição dos “Compromissos de Aalborg”; Colaboração com o INOV-INESC
Inovação – Instituto de Novas Tecnologias no Projeto “Fatos”.

Objetivo

Promover sinergias com entidades que possam valorizar a atuação do Município em matérias
específicas.

Datas

Anual

Métricas

5

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

2.700,00 + IVA
(CRE.Porto)
100,00 (Geota)

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Outras atividades técnicas de relevante interesse para o Município e para o ambiente

Breve Descrição

Apoio técnico e administrativo ao Conselho Cinegético Municipal, Avaliação Ambiental Estratégica
da Revisão do Plano Diretor Municipal de Valongo (PDMV), Propostas de reformulação de espaços
verdes, Reformulação de proposta de Regulamento para a Apresentação e Conceção dos Projetos
de Arranjos Exteriores – Espaços Verdes e de Utilização Coletiva, orientando para os princípios
ecológicos de gestão sustentável dos recursos e de promoção da biodiversidade, no âmbito do
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização; Pareceres relativos à componente arranjos
exteriores – espaços verdes em processos de Obras de Construção e Loteamentos; Ações de
articulação com os intervenientes do Concelho no projeto MEDEA; Elaboração de documentos de
apoio ao site do município e edição de formulários online e documentação acessória, e outros
como análise de dados para participação em concursos "Município para viver" e "Mobilidade
sustentável", Projeto ECOXXI.

Objetivo

Contribuir para uma atuação preventiva e informada do município, de forma transversal,
assegurando o uso dos meios de que dispõe para exercer as suas competências.
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Atividade

Emissão de Pareceres

Breve Descrição

Regime Jurídico Aplicável às Ações de Arborização e Rearborização (RJAAR) a pedido do Instituto
de Conservação da Natureza e da Floresta; Apreciação de projetos de lei, de regulamentos e ante
projetos; Acampamento na Serra de Santa Justa; Provas de trail; Provas / atividades motorizadas;
Plano de ação de ruído da EN15; Avaliação ex-ante do Programa de Desenvolvimento Rural do
Continente 2014-2020 - Avaliação Ambiental Estratégica; Relatório de Conformidade Ambiental
do Projeto de Execução (RECAPE) do projeto das Linhas Recarei – Vila Nova de Famalicão e
Vermoim – Vila Nova de Famalicão (troço comum), a 400kV; Prova Duatlo

Objetivo

Contribuir para uma análise informada de ações / projetos / documentos.

Número / Total

27
Controlo Ambiental e Gestão Florestal

Atividade

Hortas Biológicas

Breve Descrição

Horta Biológica da Ponte da Presa - adesão ao projeto Horta-à-porta, seleção de candidatos,
atribuição de talhões, inauguração da horta em março de 2014 e posterior acompanhamento dos
utilizadores e da gestão geral do espaço; Pesquisa no Concelho de terrenos camarários e/ou
privados para implantação de novas hortas; Colaboração na pesquisa da titularidade de parcelas
para eventual implantação de hortas nas envolventes dos Empreendimentos PER (Programa
Especial de Realojamento). Candidatura deste projeto ao Prémio REN 2015 AGIR com o nome
“Hortas-com-Vida”

Objetivo

Promover a redução dos resíduos, através do desenvolvimento da Compostagem Caseira e da
criação de Hortas e ainda promoção da Agricultura Biológica fomentando desta forma a qualidade
de vida da população.

Valores
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

25,52€

15,89€

2.520,25€

Patrocínios
Lipor forneceu 2
abrigos, uma placa
identificadora
do
projeto
e
49
compostores, no valor
total 5.918,76 €*.
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Atividade

Linhas de Água

Breve Descrição

Projeto Monitorização do Rio Tinto, liderado pela LIPOR em parceria com a Câmara Municipal,
outras Autarquias e entidades, acompanhamento dos técnicos da Universidade Fernando Pessoa
no reconhecimento do traçado do Rio Tinto e aos pontos de amostragem localizados no Concelho,
para recolha de amostras de água com periodicidade mensal; Ação de limpeza das margens do
Rio Tinto – colaboração na preparação de ação de sensibilização, no âmbito da iniciativa “Vamos
Limpar a Europa!”, em parceria com a LIPOR; Ribeira de Fontelhas - Colaboração no projeto
promovido pela ADER-SOUSA, “Definição de metodologia para a valorização e gestão de bacias
hidrográficas e sítios de interesse natural em territórios rurais: sua aplicação no Vale do Sousa”;
Análise de pedidos de limpeza de margens e de linhas de água e elaboração dos respetivos
processos junto da Agência Portuguesa do Ambiente.

Objetivo

Promoção de projetos que visam a despoluição das linhas de água existentes no Concelho e
usufruto das mesmas por parte da população; ações de sensibilização e ainda, promoção da
tramitação prevista na legislação sobre esta temática.

Métricas

10 Ações

Atividade

Ruído

Breve Descrição

Proposta de aquisição de medições acústicas de incomodidade para o ano 2014; Elaboração de
procedimento para o tratamento de reclamações de ruído; Elaboração de IT para tratamento de
requerimentos de licenças de ruído e para tratamento de reclamações de ruído; Licenças especiais
de ruído; Reclamações de ruído de vizinhança; Reclamações de ruído temporário; Reclamações
de ruído permanente; Reclamações de ruído de origens diversas

Objetivo

Salvaguardar o direito dos cidadãos à saúde e ao descanso, sem prejuízo da promoção do
concelho de Valongo, sua cultura e relevância social, em festividades e eventos com
comprovado reconhecimento público, e sem pôr em causa atividades ruidosas temporárias
prementes para a garantia da qualidade de vida dos cidadãos.

Número / Total
Valores

CMV.00.075.A

71 / 112

157
Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

3.000,00€

NA

3.514,27€

NA
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Atividade

Campanha de Monitorização do Ambiente Sonoro e CEM – Linhas de muito Alta Tensão

Breve Descrição

Acompanhamento da campanha de monitorização de Inverno promovido pela Rede Elétrica
Nacional em pontos sensíveis no Concelho

Objetivo

Avaliação da exposição humana a radiações não ionizantes no âmbito da legislação vigente, na
sequência de reclamações recebidas na Câmara Municipal relativas às Linhas de Muita Alta
Tensão Recarei Vermoim 3 a 400 KV (LNRR.VM3) e Recarei Vermoim 4 a 400 KV (LNRR.VM4),
promovida pela Rede Elétrica Nacional.

Atividade

Captura e encaminhamento da população de patos-reais instalada no Parque Urbano de
Ermesinde para a lagoa “Pateira de Fermentelos”.

Breve Descrição

Diligências para encontrar um local adequado para acolher a população de patos-reais existente
no lago do Parque Urbano de Ermesinde,

Objetivo

Precaver situações de insalubridade, proporcionando aos patos um refúgio no seu habitat natural.

Local

Ermesinde

Serviços de Apoio Administrativo
Atividade

Serviços de Apoio Administrativo

Breve Descrição

- Apoio administrativo através de ofícios/notificações, informações, organização de processos
administrativos, expediente e atendimento de pedido de marcações de audiência por
requerimento do interessado;
- Emissão de certidões e declarações no âmbito das competências cometidas à divisão;
- Manutenção do arquivo de documentos e processos;

Objetivo

Assegurar a qualidade urbanística e o ordenamento do território

Número / Total

Ofícios elaborados e enviados = 1.426
Informação para Certidão/Cópia/Autorização emitida = 669
Organização de processos = 304
Informação administrativa = 65
Pedidos de consultas a entidades externas = 10
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DPOM - Divisão de
Projetos e Obras
Municipais

Projetos
Municipais

Rede Viária

Serviços de
Apoio
Administrativo

Construção e
Património

Projetos/Estudos e Empreitadas

Atividade

Edifício da “Casa das Artes de Sobrado”
Reabilitação do Edifício das antigas instalações da Casa do Povo e extensão do Centro de Saúde.

Breve Descrição

O edifício de características do regime corporativista do Estado Novo, em estado avançado de
degradação, foi “redesenhado” com introdução de uma nova imagem volumétrica e de materiais
contemporâneos.
Apoio à Junta de Freguesia de Campo - Sobrado mediante execução dos projetos e

Objetivo

acompanhamento das obras.
É objetivo da Junta de Freguesia que a reabilitação e reformulação espacial do edifício,
proporcione a realização de um equipamento com características polivalentes, para apoio às
diversas atividades de natureza cultural e recreativa das Associações locais.

Datas

Valores
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03/2013 a 03/2015

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

17.946,86€

212.000,00€ (custo
assumido pela
entidade)

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Edifício do “Espaço Musicultural de Campo”
Reabilitação de um edifício escolar, de Estado Novo, e ampliação através de um volume, com

Breve Descrição

desenho minimalista, para desenvolvimento de um programa adequado às necessidades de
instalação da sede de uma Banda de Música, áreas sociais de apoio e ainda a espaços direcionados
para o ensino individualizado de instrumentos musicais.
Apoio à Banda Musical de S. Martinho de Campo mediante execução dos projetos e

Objetivo

acompanhamento das obras de criação de um edifício para sede social e academia de música,
para o desenvolvimento das suas valências, nomeadamente ao nível da formação musical dos
atuais membros da banda e de novos músicos, esta última de inequívoco interesse para os
munícipes do concelho de Valongo, que terão neste Espaço Musicultural a possibilidade de
adquirir competências a nível da educação musical, a realização de eventos culturais e a
preservação, recriação e revitalização de práticas e tradições culturais locais e rurais, pertença
da identidade da comunidade.

Datas
Valores

Atividade

05/2013 a 02/2015
Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

4.302,96€

116.600,00€ (custo
assumido pela
entidade)

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Igreja Matriz de Ermesinde – percurso acessível à Cripta e tratamento de patologias
Criação de condições de acessibilidade para todos no acesso à cripta da igreja matriz, através da

Breve Descrição

construção de estrutura em rampa e supressão da escadaria existente. Tratamento de patologias
no interior do edifício, incluindo as capelas mortuárias, com reformulação dos pontos de entrada
de luz e com abertura de acesso direto do bar à via publica.
Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Lourenço de Ermesinde mediante execução dos projetos

Objetivo

Datas

Valores
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e acompanhamento das obras.
10/2013 a decorrer

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

5.210,16€

123.000,00€ (custo
assumido pela
entidade)

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Centro Catequético e edifício para Missa Ferial e Reabilitação da Capela Nova do Susão
O edifício do Centro Catequético estende-se paralelamente à Capela Nossa Senhora da Saúde,

Breve Descrição

permitindo a acessibilidade direta ao interior das atuais áreas destinadas à catequese, à sacristia
e ao interior da nave principal da Capela. Permite ainda um funcionamento autónomo da Capela,
pois constitui frente urbana para a Rua Luís de Carvalho. Este edifício servirá 133 utentes.
O outro edifício, de forma esférica, é complementar do Centro, e destinar-se-á à Missa Ferial e
também ao ensino da catequese. Trata-se de um corpo amplo com características próprias para
a valência em causa e terá a capacidade 58 lugares sentados.
Um elemento vertical de natureza metálica e grande escala, sob a forma de crucifixo, será o elo
de ligação e de identificação de todo o conjunto edificado.
O recinto envolvente, ao nível dos arranjos exteriores, será também objeto de reformulação.
Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Valongo mediante execução dos projetos e

Objetivo

acompanhamento das obras para construção de equipamento na envolvente da designada Capela
de Nossa Senhora da Saúde, que permitirá maior conforto e dignidade aos utilizadores, dado que
os espaços atuais destinados à catequese e outras atividades já se encontram sobrelotados.

Local

Valongo

Datas

9/2013 a decorrer

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

2.312,34€

104.550,00€ (custo
assumido pela
entidade)

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Nova Feira de Valongo
Mudança da feira semanal, atualmente realizada junto ao Apeadeiro do Susão, para o centro da

Breve Descrição

cidade de Valongo.
Apoio à Junta de Freguesia de Valongo na elaboração do zonamento e distribuição de pontos de

Objetivo

Datas
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venda, projeto elétrico e acompanhamento topográfico na implantação.
2014/2015
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Oficina da Regueifa e do Biscoito
Requalificação do edifício do Theatro Oliveira Zina (antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de

Breve Descrição

Valongo) na "Oficina da Regueifa e do Biscoito" - equipamento público, de características
museológicas e educativas, relacionadas com a panificação e confeção de biscoitos, tradições
culturais do concelho de Valongo.
Espaço museológico dedicado ao fabrico da regueifa e do biscoito, tendo em conta os aspetos

Objetivo

tradicionais de manufatura, desde a origem das matérias-primas, passando pelas técnicas de
fabrico, com utilização dos materiais tradicionais até à sua comercialização.

Datas

Valores

12/2013

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

Receitas

Patrocínios

NA

NA

2.500.000,00€+ IVA
5.735,16€

Atividade

(estimativa)

Oficina do Brinquedo Tradicional Português
Equipamento a construir integrando a antiga Escola Primária de Cabeda, que esteve em

Breve Descrição

funcionamento durante cerca de 30 anos e foi transformada em Casa da Juventude entre 2001 e
2008.
A criação do Museu do Brinquedo Tradicional Português visa congregar a vontade dos artesãos,

Objetivo

dos valonguenses e do poder local autárquico, traduzindo um sonho muito antigo da população
local, com a necessidade de preservar e divulgar uma faceta muito importante da identidade
cultural concelhia: a produção do brinquedo.

Local

Alfena

Datas

12/2013

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

Receitas

Patrocínios

NA

NA

1.500.000,00€+ IVA
NA
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Edifício de apoio ao Cemitério de Valongo
Pretende o presente estudo dotar o cemitério de Valongo de um edifício de apoio quer a

Breve Descrição

funcionários quer a utentes, assim como o mesmo irá ordenar as acessibilidades pela rua da
misericórdia, já que uma nova escadaria irá dar lugar á existente e á rampa que aqui se localiza.
Apoio à Junta de Freguesia de Valongo mediante execução dos projetos e posterior

Objetivo

Valores

acompanhamento das obras.
Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

Atividade

132.000,00€ (custo
assumido pela
entidade)

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Ampliação de sepulturas no Cemitério de Valongo
Estudo de aumento de sepulturas nas áreas ajardinadas do cemitério do lado da rua da

Breve Descrição

Misericórdia

Objetivo

Apoio à Junta de Freguesia para resolução dos problemas de falta de espaço para enterramentos

Datas

5/2014 a 9/2014

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

911,40€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Requalificação do edifício da Junta de Freguesia de Valongo

Breve Descrição

Requalificação interior integral e caixilharias

Objetivo

Apoio à Junta de Freguesia de Valongo mediante execução do projeto de arquitetura e
acompanhamento das obras

CMV.00.075.A
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Renovação da Casa da Quinta do Visconde em Campo
Reformulação da Casa da Quinta para utilização permanente pelo Clube Sénior Reintegrar, do

Breve Descrição

Conselho Local de Ação Social

Objetivo

Apoio à Associação para realização dos projetos e acompanhamento das obras.

Datas

Ano 2014 (suspenso)

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

4.150,40€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Ampliação do Cemitério de Sobrado

Breve Descrição

Construção da 1.ª fase, que inclui a execução de 28 novas sepulturas.
Apoio à Junta de Freguesia de Campo-Sobrado mediante elaboração dos projetos e

Objetivo

acompanhamento das obras de requalificação do cemitério existente e ampliação com a execução
de novas sepulturas.

Datas

Valores

CMV.00.075.A
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09/2014 a decorrer

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

16.280,82€

6.996,00€ 1.ª fase
(custo assumido pela
entidade)

Receitas

Patrocínios

NA

NA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Atividade

Relatório Atividades Anual - 2014

Alargamento e remodelação da rede de águas pluviais do cemitério de Sobrado
Reformulação da rede de águas residuais e domésticas do cemitério e revestimento das áreas de

Breve Descrição

passagem em cubo de granito com correção de algumas implantações de campas.
Apoio à Junta de Freguesia de Campo - Sobrado mediante elaboração dos projetos e

Objetivo

acompanhamento das obras para melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais e
requalificação do pavimento.

Datas

Valores

Atividade

01/2014 a decorrer

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

711,82€

17.066,00€ (custo
assumido pela
entidade)

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Requalificação do edifício da Junta de Freguesia de Campo - Sobrado, Polo de Sobrado
Projeto de requalificação do edifício da Junta de acordo com o Dec. Lei n.º 163/2006, 08/08, para

Breve Descrição

as acessibilidades ao edifício.
Apoio à Junta de Freguesia de Campo – Sobrado mediante elaboração de projetos e

Objetivo

acompanhamento das obras de requalificação e dotação de acessibilidades a pessoas de
mobilidade condicionada nos termos da legislação em vigor.

Datas

12/2014 a 01/2015

Atividade

Espaço de convívio na Rua 5 de Outubro, Ermesinde

Breve Descrição

Construção de cobertura do espaço integrado no jardim do Consulado do Equador

Objetivo

Criação de espaço de lazer

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

5.000,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Parque do Leça
Criação de percursos pedonais ao longo dos terrenos contíguos ao atual parque soccer e Rio Leça,

Breve Descrição

de forma a proporcionar ao utilizador as melhores perspetivas sobre o Leça e ribeiras afluentes,
permitindo a prática desportiva de corrida pelo seu desenho, que se estende para os demais
caminhos públicos envolventes.
Ampliação da área de lazer criada no âmbito do loteamento dos terrenos da SOCER junto ao rio

Objetivo

Leça no ano de 2002. O espaço existente, com uma área de cerca de 13 000 metros quadrados, e
direcionado principalmente para a prática de desportos, será assim ampliado com a criação de
percursos pedonais de forma a proporcionar passeios e momentos de lazer pela área arbórea que
percorre e da proximidade ao rio Leça, hoje já aprazível pelas inúmeras intervenções de
despoluição e limpeza que já sofreu.

Local

Ermesinde

Atividade

Lavada do Cabo
Reconstrução das passagens existentes em alvenaria de granito e reorganização do leito e das

Breve Descrição

margens.
Projeto em curso, a pedido da Junta de Freguesia de Alfena, para posterior licenciamento pelas

Objetivo

entidades competentes e futuras obras para tornar o local aprazível e com as características
anteriores com encaminhamento da levada ao moinho, bem como, melhorar a circulação do leito
e das margens.

Local

Alfena

Datas

09/2014 a decorrer

Atividade

Ciclovia Ecovia na Avenida dos Lagueirões em Valongo

Breve Descrição

Implantação da Ciclovia Ecovia na Avenida dos Lagueirões

Objetivo

Promover a ciclabilidade no Concelho

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

4.885,40€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Rede Viária
Atividade

Requalificação e ampliação do Largo do Passal, Nova Centralidade Fase 1
Construções e Pavimentações – Sobrado – Requalificação e Ampliação do Largo do Passal – Nova

Breve Descrição

Centralidade – fase 1
A obra consta de levantamento dos pavimentos existentes no parque de estacionamento atual, e

Objetivo

a construção de estrada que será pavimentada em betão betuminoso, passeios em microcubo de
granito de 5 e baia de estacionamento em cubos de granito, as infraestruturas existentes serão
reposicionadas.

Local

Sobrado

Datas

5/2014 a 6/2014

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

3.174,53€

28.489,78€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Rua da Lagoela

Breve Descrição

Execução de rede de águas pluviais e correção de cotas do arruamento
Dotar o arruamento de rede de águas pluviais em toda a sua extensão e correção de cotas do

Objetivo

arruamento, na zona que se encontrava em terra, para posterior calcetamento

Local

Valongo

Datas

9/2014 a 10/2014

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

310,90€

19.680,29€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Calcetamento da Rua Central de Sampaio

Breve Descrição

Construções e Pavimentações – Ermesinde – Requalificação da rua Central de Sampaio
A obra consta da construção de rede de águas pluviais em dois tramos, e levantamento e

Objetivo

reposição do pavimento a cubos de granito

Local

Ermesinde

Datas

10/2014 a 12/2014

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

494,38€

32.490,70€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Espaço multiuso de Alfena
Pavimentação de espaço amplo com criação de infraestruturas mínimas para permitir a utilização

Breve Descrição

do local para eventos de natureza diversa
Esta obra teve por objetivo dotar o espaço sob o viaduto da A41, na Rua S. Vicente da Freguesia

Objetivo

de Alfena, das infraestruturas necessárias à criação de um espaço multiusos e respetivo
aparcamento automóvel

Datas

Valores
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11/2013 a 7/2014

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

118.188,94€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Requalificação da Rua Central da Fervença

Breve Descrição

Construções e Pavimentações, Campo – Requalificação da rua Central da Fervença, construção de
rede de águas pluviais e repavimentação.

Objetivo

A obra consta da construção de rede de águas pluviais, e levantamento e reposição do pavimento
a cubos de granito

Local

Campo

Datas

1/2015 a 4/2015

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

567,37€

113.835,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Execução coerciva de obras de urbanização – processo 33L/1996 - cruzamento da Rua dos
Ougueiros com a Rua da Gandra

Breve Descrição

Demolição de separadores de tráfego existentes e execução de novos, estrategicamente
estudados e localizados, de forma a permitir uma melhor circulação do trânsito rodoviário,
nomeadamente dos veículos pesados. Levantamento e reposição do pavimento a cubos na zona
do entroncamento. Demolição e reposição de passeio. Execução de passeio novo.

Objetivo

Conclusão dos trabalhos do loteamento 33-L/1996, para o qual foi declarada caducidade por
deliberação de 19.09.2005

Local

Alfena

Datas

5/2014 a 2/2015

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

4.344,67€

19.044,36€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Espaço Lúdico do Juncal

Breve Descrição

Criação de espaço lúdicos e de lazer, com um percurso pedonal, de atravessamento do jardim,
com traçado orgânico acompanhando a morfologia do terreno, com equipamentos infantis e bio
saudáveis para promover o convívio geracional, o que levou à adoção de pavimentos contínuos
diferenciados nos seus materiais, tendo em conta a natureza dos seus utilizadores e a segurança
exigida para a utilização dos respetivos aparelhos recreativos.

Objetivo

Responder às necessidades locais, no que diz respeito a espaços verdes lúdicos e de lazer. Tratase de uma intervenção direcionada para as famílias residentes, em particular para as faixas etárias
infantil e sénior.

Local

Ermesinde

Datas

11/2014 a decorrer

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

2.739,58€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Requalificação de arruamentos e passeios no Lugar de Sonhos – Rua de Sonhos (parte)

Breve Descrição

Execução de passeios e baias de estacionamento e pavimentação de arruamento

Objetivo

A empreitada teve por objetivo dotar o arruamento com as caraterísticas mínimas que lhe
confiram um caráter afirmativamente urbano, garantindo a segurança para os peões, a
organização de trânsito e lugares de estacionamento e uniformidade dos revestimentos a utilizar.

Local

Ermesinde

Datas

10/2014 a 12/2014

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

2.354,33€

43.788,50€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Execução de muros de sustentação em diversos locais do Concelho
Execução de diversos muros de sustentação, em betão com perpianho ou lousa e em sistema de

Breve Descrição

gabião. Revestimento do leito do rio Tinto em betão.
Reconstrução dos diversos muros existentes e em ruina. Garantia de sustentabilidade das zonas

Objetivo

intervencionadas.

Local

Alfena, Ermesinde, Valongo e Sobrado

Datas

6/2014 a 12/2014

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

1.122,07€

26.592,33€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Segurança Rodoviária – Sinalização horizontal no Concelho

Breve Descrição

Repintura de travessias pedonais no Concelho

Objetivo

Com a manutenção da sinalização horizontal, pretende-se manter a segurança na circulação
pedonal e nos atravessamos em locais já definidos

Local

Todo o Concelho

Datas

10/2014 a 12/2014

Valores
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85 / 112

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

454,03€

29.955,61€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Estabilização de taludes no Campo de Futebol de Sobrado

Breve Descrição

Remodelação e conservação de edifícios desportivos e de lazer – Estabilização de taludes no
Campo de Futebol de Sobrado

Objetivo

A obra consta de estabilização dos taludes no Campo de Futebol de Sobrado, com o recurso à
criação de uma banqueta no talude de escavação, e a ligação da drenagem de pé e de crista de
talude, à drenagem existente.

Datas

Valores

9/2014 a 11/2014

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

57.870,24€

Atividade

Rua Lameira Ferreira – Drenagem de Águas Pluviais

Breve Descrição

Projeto para rede pública de águas pluviais

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Execução de rede de águas pluviais desde a passagem sob a autoestrada até à rotunda, de forma
Objetivo

a acabar com as inundações que ocorrem nos terrenos confinantes.

Local

Valongo

Datas

Ano 2014

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

136,08€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Ribeira da Gandra – Infraestruturas da PT

Breve Descrição

Construção de infraestruturas para posterior instalação de rede da Portugal Telecom

Objetivo

A empreitada teve por objetivo a execução dos trabalhos de construção de infraestruturas para
posterior instalação de rede da Portugal Telecom, uma vez que parte da rede existente foi
destruída durante a Requalificação da Ribeira da Gandra

Local

Ermesinde

Datas

11/2014 a 02/2015

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

442,27€

11.999,09€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Construção e Património

Atividade

Pavimentação do recreio da Escola Mirante de Sonhos

Breve Descrição

Realização e estudo com a definição das áreas a intervir e uma estimativa orçamental incluindo
trabalhos preliminares incluindo demolições e movimento de terras, realização de muro e
vedação, alteração das infraestruturas de águas pluviais, aplicação de lancis, e pavimentação a
betão betuminoso a quente.

Objetivo

Estudo com vista à execução da pavimentação da área do recreio em tapete betuminoso do
Centro Escolar de Mirante de Sonho

Público – Alvo

População escolar

Local

Valongo

Datas

12/2013 a 2/2014

CMV.00.075.A
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Reparações diversas nas Escolas de Lombelho e Susão
Substituição do revestimento do pavimento em mosaico vinílico e mosaico de cortiça, rodapés e

Breve Descrição

paredes, em 6 salas de aula e 2 arrumos, na Escola do Lombelho.
Substituição do pavimento em soalho e vinílico por revestimento cerâmico na Escola do Susão.
Realização de empreitada com vista à reparação/substituição do revestimento do pavimento e

Objetivo

pintura de paredes, na Escola do Lombelho, a substituição do pavimento no polivalente/cantina
da Escola do Susão, tendo em consideração que os mesmos estão muito degradados e
apresentavam anomalias funcionais.

Público – Alvo

População escolar

Local

Alfena e Valongo

Datas

2/2014 a 9/2014

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

879,38€

18.290,99€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Cobertura da Escola das Saibreiras
Substituição da cobertura existente em telha de fibrocimento por cobertura metálica com

Breve Descrição

isolamento térmico
Realização de empreitada com vista resolver as deficiências e infiltrações verificadas na cobertura,

Objetivo

bem como a necessidade de substituir a mesma devido à existência de amianto na composição
do fibrocimento, em cumprimento do estabelecido na Lei n.º 2/2011, de 9 de fevereiro, no que
concerne à remoção de amianto nos edifícios, instalações e equipamentos públicos.

Público – Alvo

População escolar

Local

Ermesinde

Datas

3/2014 a 10/2014

Valores
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

1.929,80€

54.804,54€

NA

NA
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Reformulação do recreio no JI de Fijós
Estudo para encerramento/vedação do espaço de recreio na área coberta do Jardim de Infância

Breve Descrição

a ser executado pelos serviços da autarquia (DMOT)

Objetivo

Aumento de área de recreio coberto gerando mais conforto em períodos de frio e chuva

Público – Alvo

População escolar

Local

Sobrado

Datas

2/2014 a 3/2014

Atividade

Escola EB1/JI de Cabeda, reformulação de recreio e coberturas
Estudo para melhoria do recreio e envolvente do edifício escolar, com nivelamento e enchimento

Breve Descrição

de saibro na área de recreio, eliminação de obstáculos e limpeza de raízes e a remoção de
coberto/passadiço de ligação ao antigo Jardim de Infância. Reformulação de coberto em espaço
exterior e criação de coberto de passagem entre espaços interior, a ser executado pelos serviços
da autarquia (Divisão de Manutenção, Oficinas e Transportes)

Objetivo

Criação de condições e melhorias de conforto na área de recreio escolar

Público – Alvo

População escolar

Local

Alfena

Datas

3/2014 a 4/2014

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

252,63€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Escola EB1/JI do Barreiro, reformulação de cobertos

Breve Descrição

Estudo de cobertos de acesso entre a escola e a cantina/ refeitório

Objetivo

Proteção das crianças às intempéries

Público – Alvo

População escolar

Local

Alfena

Datas

3/2014 a 4/2014

Atividade

Loja interativa de Turismo

Breve Descrição

Realização de medições para trabalhos de adaptação do hall de entrada e área técnica do Museu
Municipal e Arquivo Histórico, e instalação de TOMI na Praça Machado dos Santos.

Objetivo

Realização da empreitada para concretização das obras a realizar no Museu Municipal e Arquivo
Histórico, em Valongo, por forma a adaptar o hall de entrada e área técnica para a instalação da
Loja Interativa de Turismo de Valongo e instalação de TOMI.

Local

Valongo

Datas

2/2014 a 6/2014

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

2.209,43€

10.437,61€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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OPJ2014 – Coberto na Escola de Fijós
Estudo para estrutura metálica aligeirada e que suportará uma cobertura em policarbonato

Breve Descrição

alveolar.
Realização de uma empreitada para concretização da obra do projeto vencedor do Orçamento

Objetivo

Participativo Jovem, a realizar na Escola EB1/JI de Fijós, de forma a ampliar a área de coberto
tendo em vista quer a proteção ao tempo no acesso à cantina quer a interligação entre espaços
dos vários edifícios escolares.

Público – Alvo

População escolar

Local

Sobrado

Datas

08/2014 a 01/2015

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

720,44€

9.461,40€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Edifício de apoio ao Espaço multiusos de Alfena

Breve Descrição

Edifício constituído por área de receção, quartos de banho para homens, senhoras e pessoas com
mobilidade condicionada e espaço para uma cafetaria.

Objetivo

Dotar ao espaço multiusos de infraestruturas de apoio

Local

Alfena

Datas

9/2014 a 5/2015

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

59.694,03€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Atividade

Relatório Atividades Anual - 2014

Centro Cultural de Campo – Reformulação da fachada
Manutenção e substituição do revestimento da fachada do edifício da sala de espetáculos, do

Breve Descrição

Centro Cultural de Campo

Objetivo

Reparação/manutenção dos edifícios

Local

Campo

Datas

7/2014 a 10/2014

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

425,32€

8.798,26€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Campo de Futebol de Sobrado – Construção do relvado sintético

Breve Descrição

Execução de relvado sintético e criação de acesso restrito a agentes desportivos

Objetivo

Imposição para a participação do Futebol Clube de Sobrado em escalão de futebol

Local

Sobrado

Datas

7/2014 a 4/2015

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

2.916,50€

161.468,79€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Relatório Atividades Anual - 2014

Estádio Municipal de Valongo – Construção da bancada e do parque de estacionamento
Construção de bancada, ampliação de balneários e execução de parque de estacionamento e

Breve Descrição

pavimento da zona envolvente da bancada

Objetivo

Melhoramentos do espaço municipal para a prática e apoio ao público

Datas

7/2014 a 10/2014

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

Receitas

Patrocínios

NA

NA

410.000,00€
6.863,44€

(estimativa)

Atividade

Pavilhão dos Montes da Costa - Construção

Breve Descrição

Construção de cobertura metálica e fecho do espaço com paredes e redes

Objetivo

Prática desportiva em espaço fechado

Público – Alvo

Atletas e agentes desportivos

Local

Ermesinde

Datas

7/2014 a 10/2014

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

Receitas

Patrocínios

NA

NA

273.000,00€
147,56€
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(estimativa)
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Pavilhão Municipal de Valongo – Substituição de cobertura de fibrocimento e modernização
interior
Substituição da cobertura existente em fibrocimento por uma nova estrutura em dupla chapa

Breve Descrição

lacada, assim como trabalhos de modernização do interior, que incluem a substituição de
equipamentos desportivos, assim como, a reformulação e adequação de alguns espaços interiores
afetos à área técnica e balneários
Os trabalhos a realizar visam garantir uma maior qualidade e conforto, a todos os praticantes das

Objetivo

atividades desportivas levadas a efeito no equipamento desportivo, assim como do público em
geral

Datas

Valores

8/2014 a decorrer

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

Receitas

Patrocínios

NA

NA

159.000,01€
1.131,03€

(valor de adjudicação)

Atividade

Eficiência Energética IP – Município de Valongo

Breve Descrição

Instalação de reguladores de fluxo luminoso na rede IP do Concelho

Objetivo

Redução dos consumos de energia na rede IP

Local

Todo o Concelho

Datas

7/2011 a 03/2014

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

4.917,44€

863.751,74€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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DMOT - Divisão de
Manutenção, Oficinas e
Transportes
Manutenção
de
Instalações
Municipais

Apoio
Logístico

Manutenção
de Vias e
Arruamentos

Sinalização e
Trânsito

Transportes,
Equipamentos
e Oficinas

Higiene Urbana

Parques e
Jardins

Vigilância

Serviços de
Apoio
Administrativo

Manutenção de Instalações Municipais
Atividade

Manutenção e Reabilitação dos Edifícios do Património Autarquia
Reparações e manutenções dos edifícios do Património Autarquia, nomeadamente:

Breve Descrição

Edifícios Desportivos (Pavilhões e Piscinas, Estádio Municipal de Valongo, Complexo Desportivo
Montes da Costa), Centros Culturais, Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada;
Biblioteca, Fórum Cultural de Ermesinde, Vila Beatriz, Casa da Juventude, Edifício da Câmara,
Parques de lazer, incluindo parques infantis, Museu Municipal; Apoio de pessoal operário do MIM
em diversos eventos Culturais e Desportivos a realizar por parte de outras divisões da autarquia;
Apoio geral de manutenção e reparação das instalações elétricas nos em Edifícios Municipais;
Apoio geral de manutenção e reparação das instalações elétricas da iluminação em diversas
artérias e zonas de lazer; Apoio geral de manutenção e reparação das instalações de aquecimento
e ventilação nos Edifícios Municipais

Objetivo

Promover a manutenção de todos os espaços e instalações municipais.

Público – Alvo

Utilizadores dos espaços públicos municipais

Local

Concelho de Valongo

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

157.461.80€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade
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Manutenção e Reabilitação das Escola Primárias - Freguesia de Valongo
Reparações e manutenções dos edifícios Escolares, nomeadamente das 8 escolas primárias

Breve Descrição

existentes do Agrupamento de Escola Vallis Longus: (EB1 Calvário; EB1 Ilha; EB1 Susão; EB1
Boavista; EB1 Nova de Valongo; EB1 Estação; EB1 Valado; Escola André Gaspar); Apoio geral de
manutenção e reparação das instalações elétricas nos em edifícios escolares, Apoio geral de
manutenção e reparação das instalações de aquecimento e ventilação nos edifícios escolares.

Objetivo

Promover a manutenção de todos os espaços e instalações municipais.

Público – Alvo

População estudantil e docentes

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

61.446,42€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Manutenção e Reabilitação das Escola Primárias - Freguesia de Alfena
Reparações e manutenções dos edifícios Escolares, nomeadamente das 5 escolas primárias

Breve Descrição

existentes do Agrupamento de Escolas de Alfena:
(EB1 Lombelho; EB1 Barreiro; EB1 Cabeda; EB1 Codiceira; EB1 Xisto);
Apoio geral de manutenção e reparação das instalações elétricas nos edifícios escolares,
Apoio geral de manutenção e reparação das instalações de aquecimento e ventilação nos edifícios
escolares

Objetivo

Promover a manutenção de todos os espaços e instalações municipais.

Público – Alvo

População estudantil e docentes

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

45.565,10€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Relatório Atividades Anual - 2014

Manutenção e Reabilitação das Escola Primárias - Freguesia de Campo e Sobrado
Reparações e manutenções dos edifícios Escolares, nomeadamente das 9 escolas primárias

Breve Descrição

existentes do Agrupamento de Escolas de Campo Agrupamento de Escolas de Valongo:
(EB1 Azenha; EB1 Balselhas; EB1 Outeiro; EB1 Moirais; EB1 Retorta; EB1 Balsa; EB1 Campelo;
Escola Fijós, EB1 Paço);
Apoio geral de manutenção e reparação das instalações elétricas nos edifícios escolares,
Apoio geral de manutenção e reparação das instalações de aquecimento e ventilação nos edifícios
escolares

Objetivo

Promover a manutenção de todos os espaços e instalações municipais.

Público – Alvo

População estudantil e docentes

Valores

Atividade

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

57.176,62€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Manutenção e Reabilitação das Escola Primárias - Freguesia de Ermesinde
Reparações e manutenções dos edifícios Escolares, nomeadamente das 8 escolas primárias

Breve Descrição

existentes do Agrupamento de Escolas S. Lourenço e Ermesinde: (EB1 Carvalhal; EB1 Costa; EB1
Mirante Sonhos; EB1 Montes da Costa; EB1 Saibreiras; EB1 Bela; EB1 Sampaio; Escola Gandra);
Apoio geral de manutenção e reparação das instalações elétricas nos em edifícios escolares,
Apoio geral de manutenção e reparação das instalações de aquecimento e ventilação nos edifícios
escolares

Objetivo

Promover a manutenção de todos os espaços e instalações municipais.

Público – Alvo

População estudantil e docentes

Valores
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

98.009,87€

NA

NA

NA
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Apoio Logístico

Atividade

Apoio Logístico
Procedeu-se à montagem e desmontagem de palcos para eventos promovidos pela Autarquia,

Breve Descrição

Juntas de Freguesia, Associações do Concelho e Comissões de Festas. Foram realizadas recolhas
e entregas de donativos na plataforma solidária. Garantiu-se transportes e montagem de
equipamentos diversificados, nomeadamente de barreiras, cadeiras, mesas, linóleo, vasos
ornamentais, TV, entre outros. Procedeu-se a montagens de material publicitário – Telas, painéis
publicitários e outros meios de comunicação.
Foram realizadas montagens e desmontagens de decorações alusivas às festividades do Concelho.
Efetuaram-se reboques de viaturas em estacionamento abusivo.

Objetivo

Preparar e adequar espaços e instalações para realização de eventos, nomeadamente
procedendo à montagem e desmontagem de palcos e outras estruturas.

Número / Total

Foram montados 114 palcos; Realizadas 20 recolhas e entregas de donativos na plataforma
solidária; Efetuados 83 transportes e montagem de equipamentos diversificados; Realizadas 43
montagens de material publicitário; 24 montagens e desmontagens de decorações alusivas às
festividades; 12 Reboques de viaturas em estacionamento abusivo.

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

95.670,00€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Manutenção de Vias e Arruamentos

Atividade

Manutenção de Vias e Arruamentos

Breve Descrição

Trabalhos gerais

Objetivo

Conservação e manutenção regular das vias, praças e obras de arte municipais

Local

Freguesia de Valongo

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

78 585,05€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Manutenção de Vias e Arruamentos

Breve Descrição

Manutenção regular das vias, praças e obras de arte municipais

Objetivo

Conservação e manutenção regular das vias, praças e obras de arte municipais

Local

Freguesia de Ermesinde

Valores

Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

86 536,01€

NA

NA

NA

Atividade

Manutenção de Vias e Arruamentos

Breve Descrição

Manutenção regular das vias, praças e obras de arte municipais

Objetivo

Conservação e manutenção regular das vias, praças e obras de arte municipais

Local

Freguesia de Campo e Sobrado

Valores

Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

59 804,54€

NA

NA

NA

Atividade

Manutenção de Vias e Arruamentos

Breve Descrição

Manutenção regular das vias, praças e obras de arte municipais

Objetivo

Conservação e manutenção regular das vias, praças e obras de arte municipais

Local

Freguesia de Alfena

Valores

CMV.00.075.A
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Custos diretos
internos

Custos diretos
externos

Receitas

Patrocínios

43 850,07€

NA

NA

NA
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Atividade

Manutenção de Vias e Arruamentos – Obras em destaque

Breve Descrição

Construção de passeios e alteração geométrica do parqueamento e sua pavimentação
betuminosa

Objetivo

Construção de percursos pedonais e de áreas de estacionamento

Público – Alvo

Moradores e população em geral

Local

Rua Dr. António Macedo - Valongo

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

17.532,12€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Manutenção de Vias e Arruamentos – Obras em destaque

Breve Descrição

Construção de passeio e baia de estacionamento

Objetivo

Proceder a arranjo geométrico do local

Local

Espaço Musicultural de Campo – Campo

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

4.302,92€

NA
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Sinalização e Trânsito

Atividade

Sinalização de trânsito
Implementação da sinalização vertical e horizontal requerida pelo DPOM e sua manutenção bem

Breve Descrição

como da restante existente no Concelho. Apoio à realização de eventos que requeiram alteração
temporária da sinalização vertical e direcional bem como a deslocação e montagem de
gradeamento metálico.

Objetivo

Dotar o Concelho da necessária sinalização de trânsito

Transportes, Equipamentos e Oficinas

Atividade

Transportes e Equipamentos

Breve Descrição

O serviço de Transportes tem a competência de distribuir as viaturas e máquinas disponíveis no
parque municipal, de acordo com as necessidades dos diversos serviços.

Objetivo

Coordenar todos os transportes, distribuindo viaturas e máquinas pelos diferentes serviços
municipais.

Público – Alvo

Outros serviços municipais, Coletividades do Concelho
No ano de 2014, para além de ter sido garantido o apoio ao nível de transportes aos diversos

Número / Total

serviços operacionais, foram garantidas:
- 1.440 saídas dos técnicos municipais;
- 176 transportes de entidades culturais e desportivas do Concelho.
Foram garantidos apoios com viaturas e equipamentos pesados à montagem e organização de 37
grandes eventos municipais.

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

NA

Receitas

Patrocínios

16.227,51€
(Cedência de
autocarros a
entidades externas)

NA
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Oficinas Auto
Manutenção e gestão da frota de viaturas e máquinas do Município de Valongo.

Breve Descrição

Neste âmbito e no ano de 2014, 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, apoio aos outros serviços na área da
serralharia/chaparia. Este serviço efetuou também a gestão do parque de viaturas rebocadas da
via pública, desde a entrada das viaturas no parque até à sua devolução ou o envio dos mesmos
para abate.

Objetivo

Assegurar a manutenção da frota automóvel e equipamentos mecânicos.

Público – Alvo

Outros serviços municipais

Local

Oficinas Municipais - Campo
Foram reparadas as seguintes viaturas e máquinas do parque municipal, que se encontravam

Número / Total

avariadas (reparações mais relevantes):
- viaturas ligeiras – 107 reparações;
- viaturas pesadas – 79 reparações;
- máquinas e outros equipamentos – 115 reparações.

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

435.992,00€

NA

Receitas

Patrocínios

13.017,00€
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(Venda de sucata)

NA
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Higiene Urbana

Atividade

Higiene Urbana – Aquisição de serviços externos
Através da prestação de serviço adjudicado à empresa REDEAMBIENTE, procedeu-se à recolha de

Breve Descrição

resíduos urbanos porta-a-porta ou através de descarga de contentores na via pública, a recolha
de resíduos seletivos (ecopontos) e ainda varredura (e tratamentos destes resíduos).

Objetivo

Recolha os resíduos indiferenciados, resíduos seletivos produzidos pelos munícipes e varredura.

Local

Todo o Concelho

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

1.624.018,83€

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Higiene Urbana – Tratamento de resíduos urbanos indiferenciados

Breve Descrição

Procedeu-se ao tratamento destes resíduos e no aterro ou na central de valorização energética
da Lipor.

Objetivo

Valores
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Tratamento final dos resíduos indiferenciados.

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

1.787.473,48€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Higiene Urbana – resíduos valorizáveis

Breve Descrição

Procedeu-se à recolha de resíduos seletivos nas escolas\edifícios públicos, nos comércios e nas
empresas.

Objetivo

Recolher os resíduos seletivos, papel\cartão, embalagens\latas e vidro, transporte e entrega no
centro de triagem da Lipor.

Número / Total

Foram recolhidas 182,80 toneladas de materiais valorizáveis (a autarquia evitou pagar 7.152,96€
com o tratamento destes resíduos na Central de Valorização Energética da Lipor)

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

32.257,26€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

(3 funcionários)

Atividade

Higiene Urbana - resíduos orgânicos

Breve Descrição

Procedeu-se à recolha de resíduos orgânicos nas cantinas das escolas e de empresas e nos
estabelecimentos de restauração e bebidas.

Objetivo

Recolher os resíduos resultantes da preparação de refeições transporte e entrega na central de
valorização orgânica da Lipor.

Número / Total

Foram recolhidas 837,40 toneladas de resíduos orgânicos (a autarquia evitou pagar 32.767,00€
com o tratamento destes resíduos na Central de Valorização Energética da Lipor)

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

21.504,84€

NA

(2 funcionários)
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Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Higiene Urbana - resíduos verdes nos cemitérios

Breve Descrição

Procedeu-se à recolha de resíduos verdes nos cemitérios nos 8 cemitérios e em floristas do
Concelho.

Objetivo

Recolher os resíduos verdes e entrega na central de valorização orgânica da Lipor.

Número / Total

Foram recolhidas 307,66 toneladas de resíduos verdes (a autarquia evitou pagar 12.038,00€ com
o tratamento destes resíduos na Central de Valorização Energética da Lipor).

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

25.251,80€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

(2 funcionários)

Atividade

Higiene Urbana - recolha de objetos domésticos volumosos fora de uso

Breve Descrição

Efetuou-se a recolha ao domicílio de objetos domésticos volumosos fora de uso solicitada pelos
munícipes.

Objetivo

Recolher os objetos (designados como monos) fora de uso a pedido dos munícipes, mediante um
valor.

Número / Total

Valores

Foram satisfeitos 116 pedidos de recolha

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

36.004,22€

NA

(3 funcionários)
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Receitas

Patrocínios

1.523,05€

NA
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Atividade

Higiene Urbana - ecocentros

Breve Descrição

Gestão dos 2 ecocentros existentes no Concelho (o de Ermesinde e de Valongo).

Objetivo

Gerir o funcionamento destas duas infraestruturas, permitindo aos munícipes a sua adequada
utilização. Processo de renovação do alvará de licença dos 2 Ecocentros.

Local

Valores

Rua Eça de Queirós, em Ermesinde e Rua do Valado, em Valongo

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

41.879,74€
(4 funcionários +
5.630,00 € da
renovação da licença
Comissão de
Coordenação de
Desenvolvimento da
Região Norte)

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Higiene Urbana - Tomadas de posse administrativas

Breve Descrição

Limpeza de terrenos particulares coercivamente (tomadas de posse).

Objetivo

Assegurar o sistema de permanente estado de higiene dos terrenos particulares.

Número / Total

13 terrenos intervencionados

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

14.131,28€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Higiene Urbana - Limpeza de terrenos municipais

Breve Descrição

Limpeza e corte de vegetação em terrenos municipais.

Objetivo

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais.

Número / Total

43 terrenos intervencionados

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

27.900,84€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Higiene Urbana - Serviços diversos

Breve Descrição

Funcionamento bar das oficinas, desmantelamento de monos, limpeza à volta dos ecopontos, etc.

Objetivo

Manutenção de equipamentos públicos.

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

107.958,00€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Atividade

Higiene Urbana – Limpeza de edifícios

Breve Descrição

Limpeza no interior dos edifícios públicos.

Objetivo

Cuidar do sistema de permanente estado de higiene dos espaços de uso público

Público – Alvo

Funcionários e utentes dos edifícios públicos da autarquia.

Número / Total

12 Edifícios intervencionados continuamente ao longo do ano

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

Receitas

Patrocínios

NA

NA

60.267,14€
(6 funcionárias)

Atividade

NA

Higiene Urbana – Desratização, desbaratização e outras desinfestações
No âmbito da prestação de serviços, a empresa ECONORTE procede aos tratamentos de

Breve Descrição

desratização, desbaratização e outras desinfestações no Concelho. Em 2014 foram realizados 83
tratamentos a pedido dos munícipes. Mensalmente, procede aos respetivos tratamentos nas
escolas públicas, nos mercados, edifícios e instalações municipais.

Objetivo

Promover a eliminação de focos atentatórios à saúde pública

Local

Todo o Concelho

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

NA

12.915,00€

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Parques e Jardins

Atividade

Manutenção dos Espaços Verdes na Freguesia de Alfena

Breve Descrição

Manutenções dos espaços verdes da Freguesia de Alfena, incluindo áreas verdes dos edifícios e
escolas municipais. Foi realizada a manutenção das árvores instaladas nas vias municipais, sempre
que necessário.

Objetivo

Proceder à execução e manutenção dos espaços verdes

Número / Total

As intervenções abrangeram 49.173 m2 em 93 espaços verdes.

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

36.492,00€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Manutenção dos Espaços Verdes na Freguesia de Campo e Sobrado

Breve Descrição

Manutenções dos espaços verdes da Freguesia de Campo e Sobrado, incluindo áreas verdes dos
edifícios e escolas municipais. Foi realizada a manutenção das árvores instaladas nas vias
municipais, sempre que necessário.

Objetivo

Proceder à execução e manutenção dos espaços verdes

Número / Total

As intervenções abrangeram 68.482 m2 em 70 espaços verdes.

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

23.890,00€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Manutenção dos Espaços Verdes na Freguesia de Ermesinde
Manutenções dos espaços verdes da Freguesia de Ermesinde, incluindo áreas verdes dos edifícios

Breve Descrição

e escolas municipais. Foi realizada a manutenção das árvores instaladas nas vias municipais,
sempre que necessário.
Foi realizada manutenção do relvado do Estádio de Sonhos.

Objetivo

Proceder à execução e manutenção dos espaços verdes

Número / Total

As intervenções abrangeram 161.994 m2 em 178 espaços verdes.

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

98.604,00€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Atividade

Manutenção dos Espaços Verdes na Freguesia de Valongo

Breve Descrição

Manutenções dos espaços verdes da Freguesia de Valongo, incluindo áreas verdes dos edifícios e
escolas municipais. Foi realizada a manutenção das árvores instaladas nas vias municipais, sempre
que necessário.

Objetivo

Proceder à execução e manutenção dos espaços verdes

Número / Total

As intervenções abrangeram 137.800 m2 em 200 espaços verdes.

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

87.201,00€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Hortos Municipais
Produção de cerca para plantas de época de floração de inverno e de verão, que foram plantadas

Breve Descrição

nos espaços verdes do concelho. Foram asseguradas cedências de vasos para ornamentação de
espaços onde decorreram eventos organizados pela Câmara Municipal e entidades externas,
incluindo carregamento nos hortos municipais, distribuição no local do evento e posterior recolha
para o local de origem. Orientação de 3 alunos da escola D. António Ferreira Gomes com
necessidades educativas no horto da Palmilheira – Ermesinde e dois formandos em Formação
Prática em Contexto de Trabalho da ADICE - Associação para o Desenvolvimento Integrado da
Cidade de Ermesinde.

Objetivo

Gerir e manter viveiros onde de se preparem as mudas para os serviços de arborização dos
parques, jardins e zonas públicas.

Número / Total

Foram produzidas 25.000 plantas de época de floração de inverno e 19.000 de verão. Foram
asseguradas 45 cedências de vasos tendo sido movimentados cerca de 844 vasos. Foi prestado
apoio ao estágio de 5 formandos.

Valores

Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

50.220,00€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA

Vigilância

Atividade

Vigilância
Procedeu-se à vigilância permanente do Parque Urbano de Ermesinde e Oficinas Municipais e a

Breve Descrição

tempo parcial o edifício dos Paços do Concelho, Vila Beatriz e Edifício Faria Sampaio.
Assegurou-se um serviço de “ronda” diário, entre as 20h00 e as 07h00.
Assegurou-se apoio extra de vigilância nos recintos onde decorreram atividades municipais.

Objetivo

Proceder à vigilância de todos bens móveis e imóveis do Município, equipamentos públicos e
serviço de vigilância em eventos de organização municipal.

Valores
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Custos diretos

Custos diretos

internos

externos

271.675,00€

NA

Receitas

Patrocínios

NA

NA
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Serviços de Apoio Administrativo

Atividade

Serviço de Apoio Administrativo da Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes
O Serviço de Apoio Administrativo é responsável pela receção e encaminhamento do expediente

Breve Descrição

e de todos os pedidos de colaboração dirigidos a esta Divisão, assim como do envio de respostas
para todas as entidades externas / munícipes. Este serviço é ainda responsável pelo lançamento
de todas as horas de trabalho dos colaboradores da Divisão e de todas as máquinas
/equipamentos municipais na aplicação informática OAD – Obras por Administração Direta, para
imputação dos respetivos Centros de Custos.
É ainda da responsabilidade deste serviço todo o atendimento telefónico.

Objetivo

Apoiar em termos administrativos todos os serviços da Divisão.

Local

Edifício Polivalente dos Serviços Técnicos Municipais

Número / Total

Receção de pedidos de colaboração, internos e externos = 6140
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