
1 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

 

 

 

 

 

ANO DE 2016 

 

 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º 32 / 2016 

 



2 
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

QUINZE DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSEIS 

 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta cidade de Valongo, edifício dos 

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

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.º José Augusto Sobral Pires 

Dr.ª Luísa Maria Correia de Oliveira 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Dr.ª Maria da Trindade Morgado do Vale 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira 

Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram quinze horas. 

 

O senhor Vereador, Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, faltou e fez-se substituir pelo senhor Vereador, Dr. 

César Jorge da Silva Vasconcelos. 
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Reunião Ordinária de 15.09.2016 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Intervenção dos Membros da Câmara; 

 

Resumo diário de tesouraria. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 - Diversos 

 

1.1 - Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 14.04.2016, 21.04.2016, 28.04.2016 e 

05.05.2016; 

 

1.2 - Autorização Prévia para lançamento de fogo e isenção do pagamento da taxa - Festas em honra da 

N.ª Sr.ª Remédios - Ratificação; 

 

1.3 - Constituição da Comissão Paritária para Resolução de Litígios no âmbito do Contrato de Concessão 

da Exploração e Gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Público e de Recolha, 

Tratamento e Rejeição de Efluentes do Concelho de Valongo. 

 

2 - DFRH - Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

2.1 - Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a prestação de serviços de 

recolha de resíduos sólidos urbanos no Município de Valongo, por um período de 36 meses; 

 

2.2 - 4.ª Alteração do Orçamento e 4.ª Alteração das Grandes Opções do Plano do ano 2016; 

 

2.3 - Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a aquisição de apólices de 

seguros, por um período de 36 meses - Adjudicação; 

 

2.4 - Pedido de isenção de taxa pela emissão de alvará para recinto itinerante, requerido pela Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Sto. André de Sobrado - Ratificação. 

 

3 - DCTJ - Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

3.1 - Proposta de atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de S. Lourenço de 

Ermesinde e Comissão de Festas de S. Bartolomeu - Valongo; 

 

3.2 - Pedido de isenção de taxas pela cedência do Centro Cultural de Alfena, pela Junta Freguesia Alfena - 

ratificação. 
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4 - DOTA - Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente 

 

4.1 - Processo n.º 18-L/1996, em nome de Socer, Ermesinde - Desenvolvimento Imobiliário, S.A. 

Local: Rua Elias Garcia - Ermesinde 

Pedido de receção definitiva das obras de urbanização e libertação da caução. 

 

5 - DPOM - Divisão de Projetos e Obras Municipais 

 

5.1 - Contrato de Gestão de Eficiência Energética na Iluminação Pública 

- Aprovação das peças procedimentais e do projeto de decisão de contratar 

- Designação dos membros do júri do procedimento. 

 

6 - DEASD - Divisão de Educação, Ação Social e Desporto 

 

6.1 - 11.º Torneio Cidade de Valongo - Memorial Carlos Figueira - 24 e 25 de setembro - comparticipação 

nas despesas. 

 

 

 

 

 

Valongo, 12 de setembro de 2016 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentando os presentes. 

Começou por fazer referência a um problema relacionado com a existência de uma fossa a céu aberto 

causada pelo entupimento de um coletor de águas residuais localizado em território maiato, a pouca 

distância da passagem de nível de Portocarreiro, em Ermesinde, que se tornava um incómodo para os 

moradores dessa zona, pelo odor nauseabundo que se fazia sentir. Disse que a Câmara de Valongo fez 

uma participação ao SEPNA no sentido de ser resolvida a situação, embora a responsabilidade fosse do 

Município da Maia que, conforme informação transmitida por esta entidade, o problema seria solucionado 

em breve. 

Abordou a questão do Estádio de Sonhos, dizendo que o proprietário do imóvel teve um comportamento 

inadequado face à informação de que, brevemente, ia deixar de ser titular do mesmo, tendo esse incidente 

perturbado a comunidade. Disse que a Câmara, através do senhor Vereador do Desporto, tinha os serviços 

preparados para apoiar todos os utentes que necessitassem do equipamento para a prática desportiva, 

acrescentando que, de acordo com as normas legais, o processo de expropriação estava a ser agilizado 

para que num curto espaço de tempo a Câmara se tornasse detentora do equipamento para o gerir e 

colocar ao serviço do desporto, da comunidade do concelho de Valongo e da cidade de Ermesinde, em 

particular. 

Referiu que apenas podia transmitir essa informação, pois mencionar mais detalhes poderia prejudicar o 

interesse do Município, uma vez que o assunto ia seguir a via judicial, pois o proprietário exigia uma quantia 

superior a 2 milhões de euros. 

De seguida, fez alusão à abertura do novo ano escolar, dizendo que decorreu dentro da normalidade, e 

sublinhou que a Câmara já tinha elaborado o Plano Educativo e era dos poucos municípios que também 

tinha um Plano de Ação. Disse que a Câmara manifestou a sua preocupação pelo facto de ainda não terem 

iniciado as obras nas Escolas Secundárias de Ermesinde e de Valongo, processos que tinham uma 

dimensão traumática, pois em 2011 foi decidido cancelar o início das obras na Escola Secundária de 

Ermesinde, tendo havido uma grande solidariedade por parte de todas as forças político-partidárias, porque 

as referidas obras eram mesmo necessárias. No entanto, quando no ano transato a DGEstE apresentou o 

processo de mapeamento houve a expectativa de que as escolas secundárias fossem contempladas, tendo-

se verificado um feedback positivo por parte da comunidade que se mobilizou para a Escola Secundária de 

Valongo não ficar excluída, embora com uma verba irrisória de 100 mil euros, tendo sido inscrito como 

financiamento da Administração Central apenas 3,9 milhões de euros. 

Disse que o Município de Valongo nunca foi convidado para reunir com a DGEstE para discutir esse 

assunto, acrescentando que foi solicitado ao Ministro da Educação o agendamento de uma reunião, que se 

realizaria após o início do ano escolar, dando assim esperança de que algo de positivo fosse decidido 
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relativamente às escolas secundárias do concelho. Complementou que Valongo era o único município da 

Área Metropolitana do Porto que não teve nenhuma intervenção quer em obras novas quer de remodelação 

por parte da Parque Escolar, o que considerava uma discriminação e, por isso, havia solidariedade no 

combate a essa situação, porque Valongo também pagava impostos e tinha direito a ter intervenções nas 

escolas. Acrescentou que as direções das escolas já tinham sido informadas do ponto de situação. 

Disse, ainda, que as citadas escolas tinham bons alunos e havia boas notas, no entanto, em determinadas 

circunstâncias, não existia a mesma equidade. Compreendia que houvesse um posicionamento político 

diferente sobre a matéria, mas esperava encontrar solidariedade no combate à discriminação em relação ao 

concelho de Valongo, pois tinha que haver justiça na distribuição do dinheiro público, complementado que 

as escolas eram propriedade do Ministério da Educação. 

Disse que a Câmara identificou um montante de investimento de cerca de 1 milhão de euros para remoção 

das coberturas de fibrocimento nas escolas propriedade da Câmara, ou seja, tem sido feito um esforço 

grande, mas ainda faltava muito para cumprir a necessidade de um investimento que orçava em quase € 

5.000.000, pois havia muitas obras que era necessário realizar. 

Manifestou a sua disponibilidade em acompanhar os representantes das outras forças político-partidárias 

quando houvesse visitas às escolas, porque nessa luta todos tinham a mesma posição e pretendiam 

apenas que fosse corrigida uma situação de injustiça. 

De seguida, informou que, por solicitação dos senhores Vereadores, os pontos refentes ao Concurso 

Público para a Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Valongo e 

o Contrato de Gestão de Eficiência Energética na Iluminação Pública eram retirados e viriam na próxima 

reunião de Câmara. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, cumprimentando os presentes. 

Disse acerca da intervenção do senhor Presidente no que respeita às escolas, que esse assunto era uma 

das bandeiras da sua campanha eleitoral, mas a questão da Parque Escolar vinha do Governo PS, e o 

Mapeamento das escolas também foi elaborado pela mesma força política. Referiu que tinha sido 

anunciado por um Deputado do PSD que estavam inscritos no Mapeamento 12 milhões de euros para a 

Escola Secundária de Ermesinde, mas entretanto o Governo passou a ser gerido pelo PS, o senhor 

Presidente negociou no âmbito do Mapeamento correspondente à Área Metropolitana do Porto e essa verba 

diminuiu consideravelmente, passando a ser de 4 milhões de euros. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o Mapeamento das 

escolas foi feito durante o Governo do PSD. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, dizendo que o senhor Presidente mencionara 

que tinha solicitado uma reunião com o Ministro da Educação e que havia a possibilidade do concelho de 

Valongo ser contemplado com intervenções, mas, na sua opinião, isso era uma utopia, porque se esse 
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procedimento fosse autorizado para o concelho de Valongo os outros municípios cujas escolas não foram 

contempladas, também iriam reivindicar essa prerrogativa. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o Mapeamento e o 

despacho eram coisas distintas, pois nem todas as escolas constavam deste. Acrescentou que a situação 

do concelho de Valongo era específica, e que nunca recebeu investimento por parte da Parque Escolar. 

Continuou, dizendo que todos os municípios da Área Metropolitana do Porto, com a exceção do de Valongo, 

tiveram intervenções em pelo menos uma escola, e casos em que houve remodelações e outros em que 

foram criadas escolas novas, acrescentando que a discriminação em relação ao Município de Valongo 

manteve-se em vários Governos. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, dizendo que estava ciente de que o Município 

de Valongo foi sempre discriminado e, mais uma vez, isso se constatava. 

Referiu que os eleitos pelo PSD/PPM pretendiam colocar algumas questões, designadamente: 

“Sendo que a Educação constitui uma bandeira da campanha feita pelo Partido Socialista nas Autárquicas 

de 2013, e que esta área de atuação dos municípios não pode ser encarada como um custo, mas sim como 

um investimento do futuro, gostaríamos de colocar um conjunto de questões, de forma a perceber os 

motivos pelos quais a Educação está hoje completamente relegada para 2.º plano (eu diria até para 3.º 

plano!) no concelho de Valongo. 

 Em primeiro lugar, gostaríamos de saber o que o Executivo tenciona fazer relativamente à crescente 

degradação que se verifica nas escolas do 1.º Ciclo, designadamente com falta de equipamento mobiliário 

ajustado à idade das crianças, em muitas delas; 

 Em segundo, gostaríamos de questionar quais as medidas que irão tomar para suprir a falta de 

assistentes operacionais que assumem a função de auxiliares e assistentes de ação educativa, na medida 

em que as CEI ainda não foram todas colocadas, estando o serviço a ser assumido por funcionárias da 

ITAU! E a este propósito, pretendemos saber, já agora, quanto é que isso vai custar à Câmara; 

 Em terceiro, desejamos saber os motivos pelos quais, contrariamente à nossa proposta prévia, as CEI que 

já foram colocadas nas escolas não receberam qualquer tipo de formação; 

 Em quarto, o PSD gostaria de saber qual o ponto de situação da prestação de contas pelas entidades 

parceiras das AAAF e CAF. E, neste âmbito, questionamos, ainda, para quando o senhor Vereador da 

Educação pretenderá reunir com os parceiros das AAAF e da CAF para definir os termos do financiamento 

daquelas respostas tão importantes para a educação, já que, relembre-se que a Câmara e a Assembleia 

Municipal votaram, e bem, no sentido de que os colaboradores e colaboradoras das AAAF e da CAF 

deveriam ter vínculo às entidades promotoras, mas a Câmara tem obrigação de garantir que tal não implica 

custos acrescidos para as entidades; 

 Por fim, requeremos toda a correspondência trocada entre a DGEstE, o Ministério da Educação e a 

Câmara, na medida em que não foi presente a reunião desta Câmara qualquer abordagem neste sentido e 
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o senhor Presidente da Câmara apressou-se a fazer uma declaração pública mediática de 

desresponsabilização sobre a não intervenção em termos de obras nas escolas secundárias de Ermesinde 

e Valongo, enfatizando mesmo, que se sentia revoltado com toda a situação. A verdade é que sabemos que 

outros municípios têm troca de correspondência a aceitar as condições propostas para celebração de 

acordo entre o Ministério da Educação e essas Câmaras. 

Parece-nos, senhor Presidente, que não assumiu a parte que lhe cabia, quando outros o fizeram de forma 

clara, não percebendo, assim, o foco da sua revolta. 

Repudiamos essa postura e a manifesta falta de vontade em investir nas nossas crianças e jovens. É 

importante saber definir prioridades e a intervenção nas escolas secundárias de Ermesinde e Valongo e 

ainda na EB 2/3 Vallis Longus que deveriam estar no topo da lista. Muito lamentamos que assim seja.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, argumentando que não teve qualquer 

troca de correspondência sobre a matéria, mas ia transmitir isso, por escrito, aos senhores Vereadores. 

Disse que entendia a posição defendida pela senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, mas 

estavam todos do mesmo lado. No entanto, não foi a atual Câmara que cancelou as obras na Escola 

Secundária de Ermesinde, em 2011, que atualmente já podia estar inaugurada. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, alegando que os eleitos pelo PSD/PPM 

sabiam onde e como gastar o dinheiro, e essa obra ficava muito dispendiosa, não havendo depois verba 

para a sua conservação, tendo sido baseado nessa lógica que o Ministro da Educação decidiu que com 

esse dinheiro a Câmara podia fazer várias obras em quase todas as escolas do concelho de Valongo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o Governo pretendia 

colocar 12 milhões de euros no Mapeamento e apenas colocou 4 milhões de euros, facto que o baralhou. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, afirmando que os eleitos pelo PSD/PPM 

também não percebiam essa situação. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, cumprimentando os presentes. 

Esclareceu, quanto à questão das escolas, do Mapeamento e do investimento nas escolas secundárias, que 

havia um plano da Parque Escolar e várias fases para intervenção nas escolas, estando a Escola 

Secundária de Ermesinde posicionada na Fase 3 e a Escola Secundária de Valongo, inicialmente na Fase 

4, passando depois por uma Fase intermédia de 3,5. Referiu que foi o Governo do PS que lançou as obras 

da Parque Escolar, a Escola Secundária de Ermesinde ia ser intervencionada, a obra já tinha sido 

adjudicada e ia ter início em 2011, o que não aconteceu, mantendo-se o problema até à data atual. 

Complementou que as obras na Escola Secundária de Valongo também foram canceladas, tendo o 

Ministério da Educação, em 10 de novembro de 2011, dado como resposta o seguinte: “Suspensão das 

intervenções nas escolas por parte da Parque Escolar - no sentido de suspender todas as intervenções que 
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não estivessem abrangidas por contrato de empreitada em curso e, como tal, a suspensão da intervenção 

na Escola Secundária de Valongo, deverão ser entendidas como temporárias.” Portanto, isso foi decidido 

em 2011 e em 2015 o problema persistia, o que significava que foi uma decisão definitiva, sendo de 

lamentar que o Governo do PSD tivesse cancelado essas obras. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, dizendo que concordava com essa decisão do 

Governo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, dizendo que se o Governo não tivesse procedido ao 

cancelamento das obras, atualmente teriam uma escola remodelada, mas, de acordo com a afirmação da 

senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, esse investimento era muito caro. No entanto, o Governo 

PSD teve quatro anos para remodelar, onde podia ter apresentado um projeto de 4 milhões de euros, que 

era o previsto para a intervenção, contudo, nada fez. E, para além do problema persistir, existia outro 

agravado, na medida em que o concelho de Valongo não teve nenhuma intervenção, e quando comparado 

com o concelho da Maia, que teve todas as escolas intervencionadas, o Governo gastou com este 

município 55 milhões de euros nas escolas secundárias, e Valongo tinha o mesmo número de escolas, era 

um concelho limítrofe e não teve nenhuma intervenção por parte da Parque Escolar. Ou seja, o concelho da 

Maia teve esse investimento com dinheiro dos impostos de todos os cidadãos, e quando foi feito o 

Mapeamento pelo Governo PSD com novo reforço de verbas, apresentado em 27 de janeiro de 2015, o 

concelho de Valongo era contemplado com 4 milhões de euros de investimento e o concelho da Maia que já 

tinha tido 55 milhões de euros, aparecia com 7 milhões de euros. 

Disse que os eleitos pelo PS não concordavam com a injustiça e desequilíbrio entre os vários municípios, e 

iam manifestar esse descontentamento quando reunissem com o Ministro da Educação, porque para 

proporcionar algum equilíbrio o Governo anterior devia ter atribuído neste novo reforço de verbas a 

concelhos que não tivessem ainda beneficiado. 

Relativamente à questão da degradação das escolas do 1.º Ciclo, disse que o Ministério da Educação exigia 

no novo planeamento que as câmaras também contribuíssem, acrescentando que a Câmara de Valongo 

não foi convocada para reunir com a DGEstE, mas tinha conhecimento que a proposta dos 15% tinha a ver 

com a contrapartida nacional, 50% ou 7,5%, sendo que dos 15%, o encargo do Ministério da Educação 

seria de 7,5% e os outros 7,5% caberia à autarquia. Mas existiam dificuldades porque muitas das escolas 

do concelho de Valongo ainda tinham revestimento em fibrocimento, e sendo estas escolas da 

responsabilidade do Ministério da Educação, para além de não terem tido investimento, a Câmara ainda 

teria que comparticipar, o que entendia ser uma injustiça. 

Acrescentou que necessitavam de 5 milhões de euros para melhorar as escolas, dinheiro que a Câmara 

não tinha, e que todos os anos, era atribuída no orçamento uma verba de € 200.000 para reforçar, mais os 

trabalhos cujo montante rondava os € 300.000, para as escolas do concelho. 
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No que concerne à questão da falta de assistentes operacionais para as escolas, disse que o PAEL 

condicionava a contratação de recursos humanos, aliás a anterior gestão da Câmara já tinha pessoas para 

esses serviços e tiveram que os dispensar. Referiu que agora só tinham os CEI a partir do momento em que 

a Câmara PSD assinou o PAEL. Disse, ainda, que não gostava da medida CEI, porque não era a mais 

adequada e, por isso, ia ser feito um contrato com 10 pessoas, no corrente ano, e havendo possibilidade, 

pretendiam fazer outro no próximo ano, com o mesmo número de pessoas. 

Disse, ainda, que os CEI que estavam a colocar nas escolas era muito mais do que o rácio exigido, pois 

havia a obrigatoriedade de os colocar para acompanhar as refeições, que eram 2 horas, e a Câmara 

colocou pessoas por 7 horas. Portanto, entendiam que esse acréscimo era necessário, atendendo ao facto 

do Ministério da Educação não os colocar em número suficiente. Acrescentou que nas escolas do 1.º Ciclo 

essa medida também foi reforçada pela Câmara no que respeita aos CEI. 

Sobre a questão da formação das pessoas no âmbito dos CEI, disse que, lamentavelmente, o Centro de 

Emprego não garantiu a formação por uma questão de indisponibilidade, pois não era dada por Valongo 

mas pelo Centro de Formação do Porto. Referiu que a Câmara aquando do pedido dos CEI, também 

solicitou a respetiva formação, o que não foi garantido, sendo apresentada uma reclamação. 

No que respeita às AAAF, disse que era necessário fazer alguns ajustamentos, que iam ser realizados, mas 

ainda não tinham recebido os relatórios de contas de todas as entidades, apenas de duas, e aguardavam 

para se proceder ao acerto e estipular o valor a atribuir. 

 

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

Começou por fazer referência à questão das escolas, dizendo que todas as forças político-partidárias e 

todos os munícipes do concelho de Valongo tinham interesse em que fossem realizadas obras nas Escolas 

Secundárias de Ermesinde e de Valongo e nas Preparatórias, nomeadamente em Valongo, que também 

tinham essa necessidade. 

Disse que o senhor Presidente gostava de conservar problemas e de os amplificar, porque, dessa forma, 

podia remeter para o passado para se justificar e ilibar-se da responsabilidade dos mesmos, nada fazendo 

para os minimizar, e a questão das escolas era um bom exemplo disso. 

Referiu que as obras na Escola Secundária de Ermesinde estiveram para iniciar num Governo PS e não 

avançaram, foram adiadas, e em 2015 foi anunciado por um Deputado do PSD o Mapeamento no qual 

estavam inscritos 12 milhões de euros para a Escola Secundária de Ermesinde, no ano transato havia uma 

Câmara PS e um Governo PSD, mas, nesse momento, a Câmara era da mesma força política que o 

Governo, e o Mapeamento e as verbas foram alterados, assim como os dirigentes da DGEstE, fruto das 

alterações introduzidas pelo PS. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que estavam destinados 4 milhões de euros para 

a Escola Secundária de Ermesinde, e foi com uma intervenção do PS que saíram 100 mil euros para a 

Escola Secundária de Valongo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não concordava com o 

que foi dito pelo senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que era importante esclarecer que no dia 17 de 

maio havia 4 milhões de euros para a Escola Secundária de Ermesinde, no dia 31 de junho havia 3,9 

milhões de euros para a mesma e 100 mil euros para a Escola Secundária de Valongo, e numa reunião de 

Câmara o senhor Presidente anunciou isso, mencionou as injustiças e comparou o concelho de Valongo 

com o da Maia. Contudo, não percebia como é que a Câmara da Maia era gerida pelo PSD numa altura do 

Governo PS e conseguir colocar mais escolas que a Câmara de Valongo. 

Fez menção a uma notícia do jornal Verdadeiro Olhar, que dizia que o senhor Presidente havia referido ter 

conhecimento que era intenção do Governo avançar com as obras nas escolas se as câmaras municipais 

assumissem parte da comparticipação, tendo, na altura, os eleitos pelo PSD/PPM dito que estavam 

disponíveis para aceitar essa comparticipação se o PS quisesse inscrever essa verba no orçamento, porque 

já era público da intenção do Governo em exigir aos municípios uma parte da comparticipação, ou seja, 

7,5%, e, nessa altura, o senhor Presidente comentou que era injusto e que não estava disponível para 

assumir. 

Disse que se verificava que as Câmaras de Vila Nova de Gaia, Santo Tirso e Gondomar, que eram do PS, 

constavam da listagem e iam comparticipar para as obras, referindo que, na sua opinião, houve uma falha 

do Governo PS ou da Câmara de Valongo, porque, ou o Governo PS, apesar de toda a injustiça que tinha 

havido para com o concelho de Valongo pela falta de investimento nas escolas, pretendeu prorrogar essa 

injustiça demonstrando uma intenção deliberada de prejudicar o concelho de Valongo, ou houve da parte do 

senhor Presidente ou de algum Vereador do PS alguma inação que originou a que Valongo ficasse excluído 

do plano. 

Referiu que o senhor Presidente devia ter-se inteirado da situação, porque no dia 2 de setembro saiu um 

despacho com uma nova elencagem, e municípios que antes não constavam forma incluídos, e Valongo 

constava e foi excluído, portanto algo aconteceu no intercâmbio de comunicação entre o Ministério da 

Educação, a DGEstE e os municípios. Nesse contexto, questionou se a Câmara Municipal de Valongo 

recebeu alguma comunicação, informação ou contacto por parte da DGEstE ou do Ministério da Educação 

relativamente aos acordos que iam ser assinados com os municípios. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que nunca foi abordado 

pela DGEstE para assinar qualquer acordo para a requalificação das escolas do concelho de Valongo. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, perguntando por que motivo o senhor Presidente não se 

inteirou do processo, quer perante as entidades competentes, quer junto dos outros municípios. 

Disse que, na sua opinião, era tão justo a Câmara comparticipar com 7,5% para as obras nas escolas, cujo 

valor seria de € 300.000 em dois anos, assim como ceder um imóvel para uma construção, por exemplo, de 

um Centro de Saúde. Exemplificou, ainda, que havia vários equipamentos que estavam nos municípios que 

tinham uma comparticipação municipal, não sendo pecuniária mas através da cedência de imóveis, e 

considerava que havia justiça em ambos os casos. 

Mais, disse, que o senhor Presidente colocou o Município de Valongo numa situação extremamente 

complicada, pois não percebia como é que o Governo iria abrir uma exceção para Valongo depois dos 

outros municípios terem aceitado comparticipar com os 7,5%. 

De seguida, abordou a questão do Estádio de Sonhos, felicitando a Junta de Freguesia de Ermesinde e os 

órgãos sociais do Ermesinde Sport Clube 1936 pelo seu entendimento com o proprietário do imóvel, atitude 

que da parte da Câmara se mostrou infrutífera, pois tinha conhecimento que o senhor Vereador do Desporto 

tinha estado no local mas não se manifestou. Acrescentou que o importante seria resolver o assunto o mais 

rápido possível, e que fosse de encontro às necessidades dos munícipes. 

Fez alusão à Rua da Estação, em Valongo, dizendo que no início da rua estava colocado em cima de um 

passeio um sinal de parqueamento, no qual estava escrito “Parque Privado”, no entanto, como se 

encontrava na via pública era necessário verificar se estava em conformidade com a lei. 

Disse que na freguesia de Campo, numa ruela entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua Central da Retorta, 

que deduzia ser a Travessa 25 de Abril, a Câmara colocou sentido proibido dos dois lados, servindo agora 

essa rua como parque de estacionamento. No sentido de não incentivar um comportamento abusivo por 

parte dos cidadãos, disse que era importante solucionar o caso, ou proibindo o estacionamento ou através 

da colocação de pilaretes. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo ao senhor Vereador, Eng.º 

Hélio Rebelo, que posteriormente seria dada resposta às duas últimas questões. 

Quanto à questão do Mapeamento, disse que este foi publicado no Diário da República de 17 de maio, mas 

era importante esclarecer que o Diretor da DGEstE ainda se mantinha, o qual deu o contributo de incluir a 

escola dele no Mapeamento, que não necessitava de obras, e passou a ter dinheiro público, facto que 

causou incómodo a vários autarcas. 

Complementou que em 17 de maio e 31 de junho de 2015, ainda era a gestão do anterior Governo, 

repetindo que não foi contactado pela Administração Central, mas ficou com a expectativa de que sendo 

obras da responsabilidade desta, que o processo progredisse, sublinhando que estava informado dos 

assuntos e defendia da melhor forma o interesse do Município, mas havia uma discriminação muito 

evidente. No entanto, como não foi o atual Ministro da Educação que criou esse problema, tinha motivos 

para ter esperança que este desse alguma orientação para solucionar o problema. 

Disse que trocou impressões com os diretores das escolas, que informaram que 100 mil euros para a 

Escola Secundária de Valongo não chegava sequer para a pintura, portanto era necessário mais dinheiro 
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para uma intervenção, e também para a Escola Secundária de Ermesinde. Disse, ainda, que não foram os 

responsáveis pelo Mapeamento e que os dirigentes da DGEstE ainda eram os mesmos. Portanto, percebia 

a intervenção do senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, mas realçou que defendia da melhor forma o 

Município e o interesse de todos, acrescentando que as escolas objeto de discussão não eram propriedade 

do Município de Valongo, apenas considerava que era uma luta justa contra a discriminação verificada. 

 

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

Iniciou a sua intervenção dizendo que, há algum tempo, tinha colocado uma questão sobre uma grelha 

danificada existente na Rua da Corredoura, em Campo, que era necessário substituir, tendo verificado que 

esse assunto já estava resolvido, facto com que se congratulava. 

De seguida, colocou uma questão relacionada com umas palmeiras que, por ação dos insetos, estavam a 

murchar. Disse que tinha conhecimento que estas podiam ser levadas à LIPOR II para incineração, mas 

atendendo a que implicava custos, havia o risco dos cidadãos depositarem esse tipo de resíduos em outros 

locais mais acessíveis mas impróprios para deposição. No sentido de evitar essa situação que teria um 

impacto negativo em termos ambientais, sugeriu que numa das freguesias do concelho fosse criado algo 

específico para que os cidadãos pudessem depositar determinado tipo de resíduos, até com a possibilidade 

de ser aplicada uma taxa por esse serviço, e fixada a periodicidade para recolha por parte da Câmara. 

Fez referência à questão do Estádio de Sonhos, dizendo que pretendia saber qual a evolução do assunto, 

uma vez que o senhor Vereador do Desporto tinha estado no local, e era importante discutir o assunto com 

todos os membros do Executivo Camarário. 

Mencionou a questão da Escola Secundária de Ermesinde, dizendo que o assunto foi bastante debatido 

mas carecia de algumas respostas, e que relativamente às outras escolas, nem o Governo do PSD nem o 

do PS resolveram o problema. No entanto, era necessário que houvesse concretização. Questionou se foi 

solicitada uma reunião com o Ministro da Educação e se havia previsão quanto à realização da mesma. 

Mencionou, ainda, a questão da construção do Centro de Saúde de Campo, que não foi construído pelo 

Governo do PSD nem estava a ser pelo Governo do PS, acrescentando que ficava satisfeito se este 

materializasse esse projeto. 

Fez ainda menção à questão das urgências do Hospital de Valongo, dizendo que foram estas encerradas 

com a promessa de reabrir, mas a situação permanecia inalterável. 

Lembrou que, numa reunião anterior, tinha colocado uma questão relacionada com um problema no 

Empreendimento de Habitação Social das Pereiras, cuja resposta não foi esclarecedora, e por sugestão do 

senhor Presidente, foi promovida uma reunião entre ele, na qualidade de Vereador da CDU, e a 

administração da Vallis Habita, atendendo a que tinha conhecimento da explicação dada pelos moradores, 

mas era necessário inteirar-se da versão da empresa. Disse que aguardava que lhe facultassem cópia da 

ata de outra reunião entretanto realizada, no sentido de tirar uma conclusão sobre o assunto. 

Disse que tinha apresentado um requerimento a focar a falta de saneamento na Rua e Travessa de S. 

Gens, em Campo, informando que lhe foi dada uma resposta elucidativa sobre a matéria. 
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Referiu, ainda, que também apresentou um requerimento sobre um problema ocorrido num complexo 

habitacional em Campo, nas traseiras da Rua 1.º de Maio, em que a Junta de Freguesia procedeu ao corte 

de relva e a deixou amontoada. Disse que face a essa ocorrência, os moradores reclamaram tendo o 

Presidente da Junta de Freguesia manifestado a sua intenção em intervir apenas quando fosse oportuno. 

Referiu que o requerimento por si apresentado teve como objetivo indagar sobre a veracidade dessa 

atitude, uma vez que havia normas estabelecidas com a Junta de Freguesia de Campo no âmbito do 

Acordo de Execução, tendo o senhor Presidente da Câmara emitido a seguinte resposta: “Relativamente ao 

requerimento apresentado, que junto se anexa, incumbiu-me o senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, 

de esclarecer Vossa Excelência que não compete ao Presidente da Câmara ouvir os Presidentes das 

Juntas de Freguesia para indagar sobre a veracidade de declarações por estes, alegadamente, proferidas, 

razão pela qual não será tomada qualquer diligência.” Reiterou que a Câmara tinha celebrado um Acordo de 

Execução com a Junta de Freguesia e questionou o que dizia o mesmo quanto ao assunto exposto. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que a resposta dada ao 

senhor Vereador, Adriano Ribeiro, não tinha a ver com o Acordo de Execução, acrescentando que não fazia 

parte das competências do Presidente da Câmara questionar o Presidente da Junta de Freguesia acerca da 

exatidão de declarações por este proferidas. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que o seu requerimento era no sentido de averiguar 

se o procedimento do Presidente da Junta de Freguesia estava em conformidade com o estipulado no 

Acordo de Execução, porque, a estar conforme, teriam que rever o Acordo, pois a Câmara transferia 

dinheiro para a Junta de Freguesia proceder à limpeza. Acrescentou que o senhor Presidente apenas tinha 

que diligenciar no sentido de averiguar se esse serviço estava a ser cumprido. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, cumprimentando os presentes. 

Relativamente à questão da limpeza exposta pelo senhor Vereador, Adriano Ribeiro, disse que podia 

solicitar que o assunto fosse indagado, mas a informação que possuía era de que a situação já estava 

normalizada. 

Quanto à questão das palmeiras, disse que o problema já lhe tinha sido colocado, mas sempre que faziam 

uma intervenção para o resolver outros concelhos aproveitavam o ensejo para depositar ramos das suas 

palmeiras. Mediante isso, foi adotado outro procedimento que, de momento, não tinha em memória, mas 

posteriormente daria conhecimento do mesmo ao senhor Vereador, Adriano Ribeiro. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo à questão das escolas, 

que já tinha solicitado uma audiência ao Ministro da Educação, repetindo que após o início do ano escolar 

esta iria realizar-se, porém, ainda desconhecia a data. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. César Vasconcelos, cumprimentando os presentes. 
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Abordou a questão das escolas, nomeadamente a Escola Secundária de Ermesinde e a Escola Secundária 

de Valongo, dizendo que todos estavam de acordo de que havia uma injustiça por parte da Administração 

Central no que concerne ao concelho de Valongo, e também estavam de acordo que tinha havido, ao longo 

dos anos, uma incapacidade na resolução desse problema. Contudo, era importante que no momento 

oportuno, independentemente da força política que gerisse a Câmara, houvesse competência para resolver 

a questão, e que em abordagens posteriores o debate fosse mais evoluído nesse sentido. 

Seguidamente, referiu que há seis meses tinha sido apresentado o primeiro esboço da Carta da Juventude 

que, por sugestão dos eleitos pelo PSD/PPM, foi retirado para melhoramento. Disse que aguardavam a 

versão final para ser aprovada no sentido de Valongo passar a ter uma Carta da Juventude. 

Disse, ainda, que também já tinha abordado a questão dos veículos abandonados na via pública em Alfena, 

informando que o veículo que estava junto à escola já não se encontrava lá, desconhecendo se foi por 

intervenção de alguma entidade ou por iniciativa do proprietário. Acrescentou que faltava resolver a situação 

do veículo abandonado em frente ao Restaurante Teles. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que foi solicitada a averiguação dessas 

situações, que a manter-se, provavelmente, os processos estariam em tribunal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. César Vasconcelos, dizendo que era importante indagar novamente 

essas situações para as resolver. 

Fez referência aos buracos existentes nas estradas do concelho de Valongo, dizendo que, em breve, 

chegaria o inverno e esse problema persistia. Disse que foi dada a explicação de que não havia dinheiro 

para a reparação das vias, mas, na sua perspetiva, era uma questão de prioridades e essa tinha que ser 

definida como tal, pois havia desleixe por parte da Câmara. Exemplificou que na rotunda junto ao Hospital 

de Alfena havia um problema na construção da via, que entretanto foi remendado, mas esse procedimento 

não apresentava durabilidade. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que esse local necessitava de uma 

intervenção e, de acordo com o planeamento feito há dois anos, em princípio seria para agendar no próximo 

orçamento, pois para se resolver o problema da rua tinha que ser feita uma intervenção mais consistente. 

Portanto, estava definida como prioridade propor esse arruamento para ser recuperado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, esclarecendo quanto à questão das escolas que, 

contrariamente ao que foi dito, o Mapeamento foi apresentado em 26 de janeiro de 2015 durante o Governo 

PSD, e o NORTE 2020 foi aprovado em março e assinado em setembro de 2015. Portanto, os 4 milhões de 

euros para a Escola Secundária de Ermesinde foram atribuídos pelo Governo PSD, e o senhor Presidente 

da Câmara negociou a inclusão da Escola Secundária de Valongo, que foi a única alteração que efetuaram. 
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Disse que o Mapeamento não foi alterado, tendo sido feito um Acordo de Colaboração com alguns 

municípios para requalificação e modernização de infraestruturas educativas, conforme o Despacho n.º 

10805/2016, publicado em 2 de setembro. Ou seja, quando uma Câmara negociava a realização dessas 

obras, o Ministério transferia a posse da propriedade para que a respetiva Câmara pudesse ser o dono da 

obra, mas essa transferência tinha caráter temporário, e referia também os valores, sublinhando que esse 

documento não era o Mapeamento, mas apenas os acordos celebrados com alguns municípios, faltando 

muitos municípios, não estava Valongo, Arouca, Espinho, Matosinhos e Porto, estavam ainda em processo 

de negociação. Disse que o Município do Porto também não concordava com o valor que lhe foi atribuído, 

de cerca de 6 milhões de euros para a Escola Alexandre Herculano, assim como não estava a Trofa, Vila do 

Conde e Paredes, sendo que estes não concordavam com os valores, incluindo o Município de Valongo. 

Complementou que considerava insuficiente o valor de 3,9 milhões de euros para a Escola Secundária de 

Ermesinde e 100 mil euros também não era suficiente para a Escola Secundária de Valongo. Disse que era 

necessário que o Governo e o Ministro da Educação se comprometessem, e ia haver mais apoio para a 

escola por uma questão de diferenciação em relação aos outros concelhos. 

No que concerne à Carta da Juventude, esclareceu que já tinham solicitado à Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto para fazerem as alterações, que já estava concluído, apenas houve o interregno das 

férias, mas aguardavam o documento para efetuar uma análise e submeter à aprovação da Câmara. Disse 

que as propostas apresentadas pelos senhores Vereadores foram tidas em consideração, mas apenas 

algumas foram incluídas no documento. 

Quanto à questão do Estádio de Sonhos, confirmou que esteve presente no local com o intuito de 

acompanhar o processo, no qual o proprietário do imóvel, Sr. Abílio de Sá, através dos Agentes de 

Execução, ia tomar posse do mesmo. Porém, o Presidente do Ermesinde Sport Clube 1936 informou não 

ser benéfico que aí estivesse um representante da Câmara, pois o proprietário estava um pouco 

descontrolado e podia obstaculizar a negociação em curso, facto que justificou o seu afastamento do local. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, esclarecendo que não tinha dito que o Mapeamento era 

da responsabilidade do PS, apenas que este Partido Político o ratificou, acrescentando que quando um 

Governo entrava em funções e aceitava o que vinha do anterior isso significava uma ratificação, que foi o 

que se verificou em Valongo. Exemplificou que o anterior Executivo procedeu ao encerramento das piscinas 

de Campo e Sobrado, medida que foi criticada, mas o PS nada fez para as reabrir, e também quanto ao 

corte da iluminação, facto criticado mas não corrigido pelo PS. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que estavam a tentar ligar a 

iluminação pública. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que tinha dificuldade em perceber essa atitude, 

se um novo governante ratificava algo que vinha de trás estava a dar a sua concordância, porque, caso 
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contrário, alterava. Acrescentou que o senhor Vereador da Educação referira que o assunto não tinha nada 

a ver com o PS mas o Ministro da Educação aceitou e despachou, portanto, dizia respeito ao PS. 

Disse, ainda, que os eleitos pelo PSD/PPM tinham conhecimento que o senhor Presidente tinha trocado 

impressões com o Adjunto do Ministro da Educação, e questionou quais foram os temas abordados. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que tem feito tentativas 

no sentido de ser recebido pelo Ministro da Educação, e que isso ia concretizar-se. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, perguntando se, nesse espaço de tempo, o senhor 

Presidente já tinha conhecimento que o concelho de Valongo não constava do Despacho. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que não. Disse que 

conhecia pessoas afetas ao Governo atendendo a que pertencia ao mesmo Partido Político, e fazia tudo 

para ajudar o concelho de Valongo. Nesse contexto, disse ter ficado satisfeito por saber que o Ministro da 

Educação estava disponível para o receber, sendo isso motivo para ter esperança. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, perguntando se o senhor Presidente só tratou do pedido 

de agendamento da reunião com o Adjunto do Ministro da Educação. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que só tratava de 

assuntos relacionados com o concelho de Valongo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, perguntando se o senhor Presidente falou da 

remodelação das escolas. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, repetindo que falava de assuntos só 

de Valongo, das escolas e de tudo o que estivesse relacionado com a educação. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que os eleitos pelo PSD/PPM pretendiam 

inteirar-se desses assuntos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que os eleitos pelo PSD/PPM 

podiam ajudar se conhecessem pessoas afetas à DGEstE, acrescentando que o Diretor desta entidade 

ainda era o mesmo do anterior Governo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que os eleitos pelo PSD/PPM falaram com o 

Diretor da Escola Secundária de Ermesinde que referiu que a verba de 3,9 milhões de euros não daria para 
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as obras necessárias, nomeadamente de ampliação, mas apenas para fazer o mínimo. Questionou que se o 

senhor Presidente, com as diligências que estava a tomar junto do Ministério da Educação, conseguisse 

aumentar a verba para Valongo, se aceitava que a Câmara Municipal de Valongo comparticipasse com os 

7,5% correspondentes à sua parte, realçando que estes eleitos estavam disponíveis para cabimentar essa 

verba. 

Acrescentou que em junho, o senhor Presidente afirmou que não concordava, mas agora, num cenário em 

que todos os municípios aceitavam os 7,5%, questionava se o senhor Presidente estava disponível para 

inscrever essa verba em orçamento. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que aguardava, com 

esperança, que o Ministro da Educação lhe dissesse a forma de conseguir ter uma escola secundária 

remodelada ou nova em Ermesinde e uma escola nova ou remodelada em Valongo, e só depois poderia 

falar com os senhores Vereadores. Complementou que a Escola Secundária de Ermesinde era propriedade 

do Ministério e, por isso, não deviam antecipar o que iria acontecer, mas deviam ter esperança e desejar 

que decorresse de forma positiva. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, sugerindo que o senhor Presidente se inteirasse dos 

Acordos já assinados com outros municípios, porque estes ficavam como donos das obras, e era importante 

que os serviços começassem já a tratar do projeto e dos orçamentos, pois tinha a noção de que não estava 

a ser feito nada nesse sentido. 

Disse que em junho, os eleitos pelo PSD/PPM já tinham conhecimento que as câmaras municipais teriam 

que comparticipar com 7,5% nas obras das escolas, e manifestaram a sua disponibilidade em inscrever no 

orçamento a verba correspondente, que no caso de Valongo eram € 300.000. No entanto, se o senhor 

Presidente conseguisse ampliar essa verba, estes também concordariam, porque, como resultado do PAEL, 

nesse momento tinham PPI e conseguiam alocar alguma verba a esse projeto em detrimento de outros 

investimentos, mas, na sua opinião, investir na educação era uma prioridade. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o Diretor da Escola 

Secundária de Ermesinde informou que a realização de obras numa escola poderia ter um custo de 6 

milhões de euros, e se fosse válido para Valongo, atendendo a que tinha o mesmo número de alunos, 

seriam 12 milhões de euros, e apenas estavam mapeados 4 milhões de euros, questionando quem 

colocaria o restante e se seria no orçamento da Câmara. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, dizendo que a Câmara só pagaria 7,5% em 

dois anos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, argumentando que, nesse momento, 

só estavam mapeados 4 milhões de euros, e se as duas escolas custassem 12 milhões de euros, porque 



19 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

era feita uma estimativa em número de salas de aulas e espaços comuns, quem colocaria os 8 milhões de 

euros que faltavam. Questionou, ainda, o que se faria na Escola Secundária de Valongo com 100 mil euros. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que o senhor Presidente tinha solicitado essa 

verba. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que foi a DGEstE que mapeou 

os 100 mil euros, o que não era suficiente, mas concordava com o princípio de que era reconhecida a 

prioridade da escola. Perguntou, novamente, quais as intervenções possíveis numa escola que estava 

contemplada com 100 mil euros mas que necessitava de um investimento de 6 milhões de euros. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. César Vasconcelos, dizendo que a questão em debate consistia em saber 

se a Câmara estava disponível para colaborar com 7,5% para a remodelação das escolas, ou seja, se isso 

ia ser impeditivo para se fazer um acordo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que a Câmara estava 

disponível para colaborar com o Ministério da Educação. 

Disse que a Diretora da Escola Secundária de Valongo informou que a escola não aguentava mais dois ou 

três anos, pois entraria em rotura. Portanto, havia necessidade de mais investimento para além dos 100 mil 

euros que estavam mapeados. Disse que era importante perceber o que iria comunicar o Ministro da 

Educação, se ia haver uma reprogramação ou um reforço de verba e depois falaria, acrescentando que 

tinha esperança que houvesse uma solução, pois mesmo com a dificuldade com que se deparavam, 

estavam sempre disponíveis para encontrar soluções. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, perguntando por que motivo o senhor 

Presidente não contactou os municípios limítrofes, nomeadamente o de Gondomar, no sentido de saber 

como este agiu em relação ao processo, para que Valongo pudesse reproduzir o procedimento. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que todos os 

Presidentes de Câmara lhe disseram que em Valongo havia uma injustiça, e que ele, na qualidade de 

Presidente da respetiva Câmara, não podia aceitar ser discriminado. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, dizendo que a pretensão era que esse 

dinheiro não fosse perdido para outros municípios, que foi o que se verificou. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não estava perdido, pois 

essa verba encontrava-se mapeada. Perguntou aos senhores Vereadores se consideravam que o concelho 

de Valongo estava a ser discriminado, e se ele devia aceitar isso. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, perguntando o que aconteceria se o Município 

de Valongo perdesse tudo, incluindo o que lhe estava destinado. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que confiava no Estado 

e na República Portuguesa, acrescentando, ainda, que o Ministro da Educação tem feito muito pelas 

escolas públicas e sabia que Valongo tinham escolas que necessitavam de apoio. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo para o senhor Presidente não estar renitente em 

aceitar a comparticipação dos 7,5% por causa do próximo ano ser um ano eleitoral, porque todos percebiam 

que para alocar dinheiro para as escolas deixariam de poder fazer alguns investimentos, e esperava que a 

prioridade do senhor Presidente não fosse essa. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de sete milhões, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove euros e noventa e nove 

cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 14.04.2016, 21.04.2016, 

28.04.2016 E 05.05.2016 

 

Aprovadas por unanimidade. 

Não participou na votação das atas de 14.04.2016 e 21.04.2016, a senhora Vereadora eleita pelo 

PSD/PPM, Dr.ª Maria da Trindade Vale, por não ter estado presente nas reuniões. 

Não participou na votação da ata de 05.05.2016, o senhor Vereador eleito pelo PSD/PPM, Dr. César 

Vasconcelos, por não ter estado presente na reunião. 

 

1.2 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 

- FESTAS EM HONRA DA N.ª SR.ª REMÉDIOS - RATIFICAÇÃO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, instruído com a informação técnica n.º 

10749, datada de 26.08.2016, subscrita pelo Eng.º José Gonçalves, dos Serviços Municipais de Proteção 

Civil e Proteção da Floresta, cujo teor se transcreve: 

«Deu entrada nos Serviços Municipais de Proteção Civil e Proteção da Floresta um pedido de Autorização 

Prévia para Lançamento de Fogo de Artificio, (E 13876) no âmbito da comemoração das Festas em honra 

de Nossa Senhora dos Remédios, em Alfena. 

I.O local de lançamento do fogo é num campo, contiguo ao n.º 415, da Rua de S. Lázaro e terá lugar nos 

dias de setembro, 9, 10 (18h ás 19h) e 11 (08h às 20h e 07h às 24h) de Setembro, logo ocorrerá em pleno 

período crítico - 1 de julho a 30 de setembro (Portaria n.º 167/2016 de 15 de junho) - pelo que cabe à 

Câmara Municipal a apreciação deste processo, nos termos do n.º 2 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação. 

II. Considerando que o calibre máximo dos artigos pirotécnicos a utilizar - 75mm - a distância de lançamento 

do fogo a espaços florestais - mais de 120mts - está de acordo com o definido no documento Técnico da 

PSP (Departamento de Armas e Explosivos), pelo que não se vê inconveniente no deferimento desta 

autorização prévia. 

Mais se informa, que nos termos do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receitas 

Municipais em vigor, está sujeita ao pagamento de uma taxa no valor de 115,50 euros, para cuja isenção é 

competente a Câmara Municipal, nos termos do n.º 2, al. c) e n.º 4 do art.º 5.º do citado Regulamento. 

Pelo exposto e atendendo à importância da festa, à proximidade da data e que o assunto já não poderá ser 

apresentado em tempo útil à próxima reunião de Câmara, cuja competência lhe assiste nos termos dos n.ºs 

2 e 6 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, conjugado com o 

disposto no nº 2, al. c) e nº 4 do art.º 5.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras 

Receita Municipais, propõe-se que o Exmo. Senhor Presidente da Câmara defira: 

1.A emissão da Autorização Prévia para Lançamento de Fogo para os dias e horários definidos na minuta 

em anexo (APLF N.º 14/2016); 

2.O pedido de Isenção de taxas, no valor de 115,50 euros. 

Posteriormente, deverá o assunto ser submetido a ratificação da Câmara, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 08.09.2016, o 

seguinte despacho: 

«Autorizo. Submeta-se á reunião da Câmara Municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, anexo I da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, anexo I 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara nos termos 

propostos na informação técnica. 
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1.3 - CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PARITÁRIA PARA RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS NO ÂMBITO DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DE RECOLHA, TRATAMENTO E REJEIÇÃO DE EFLUENTES 

DO CONCELHO DE VALONGO 

 

Presente à Câmara Municipal de Valongo o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta 

apresentada pelo Senhor Vice-Presidente, Eng.º José Augusto Sobral Pires, cujo teor se transcreve: 

“Considerando que: 

1 - Em 14-07-2000, o Município de Valongo e a Águas de Valongo, S.A. celebraram um contrato de 

concessão da exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e de 

recolha, tratamento e rejeição de efluentes do Concelho de Valongo, doravante designado, abreviadamente, 

por Contrato de Concessão, o qual foi objeto de um primeiro aditamento, celebrado em 24-5-2004; 

2 - Em 12-08-2014, a Concessionária solicitou ao Município o inicio de negociações relativas à reposição do 

equilíbrio económico-financeiro do Contrato de Concessão, fundamentando a sua pretensão no significativo 

desajuste entre as provisões de consumo de água constantes do contrato de concessão e os valores 

efetivos que se vêm registando desde 2007, com desvios que se situam a níveis superiores a 20%, valor 

contratualmente previsto como condição para despoletar o pedido de reequilíbrio; 

3 - Não foi possível concluir as negociações entre Concedente e Concessionária porquanto a proposta 

resultante do processo negocial não foi aprovada pela Câmara Municipal; 

4 - Em 22-7-2016, o Município comunicou à Concessionária a impossibilidade de celebrar o acordo 

negociado, por o mesmo não ter sido aprovado pelos órgãos municipais competentes; 

5 - Em 8-09-2016, a Concessionária requereu ao Município a Constituição da Comissão Paritária para a 

resolução de litígios prevista no n.º 8 da Cláusula 58.ª e no nº 1 da Cláusula 79.ª do Contrato de 

Concessão, e indicou o árbitro por si escolhido para integrar esta comissão; 

6 - Nos termos do n.º 3 da Cláusula 79.º do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias a outra parte deve contestar 

por escrito e nomear o segundo árbitro; 

7 - De acordo com o disposto nos n.ºs 5 e 6 da Cláusula 79.ª do Contrato, os árbitros designados pelas 

partes escolherão por comum acordo ou sorteio de entre um conjunto de nomes por si indicados o terceiro 

árbitro, que presidirá à comissão paritária; 

8 - Por força do disposto no n.º 4 da Cláusula 79.ª do Contrato, se o Município de Valongo não nomear um 

árbitro, a comissão paritária será composta pelo árbitro designado pela Concessionária; 

9 - É assim interesse do Município nomear um árbitro para integrar esta comissão paritária, de modo a 

participar nas suas deliberações; 

10 - O Dr. Joaquim Manuel Faria Barreiros, economista e professor universitário com vasta experiência nos 

temas em discussão, confirmada pelo currículo em anexo, tem acompanhado e assessorado tecnicamente 

o Município em todo o processo de negociação com a Concessionária, razão pela qual detém um 

conhecimento profundo sobre este contrato e sobre o processo negocial, razão pela qual será a 
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personalidade melhor habilitada para exercer as funções de árbitro nesta comissão paritária, designado pelo 

Município; 

11 - A competência para a nomeação do árbitro escolhido pelo Município é da Câmara Municipal, nos 

termos da alínea oo) do n.º 1 do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12-9. 

Proponho que o Exmo. Senhor Presidente apresente à Câmara Municipal a proposta de nomeação do Dr. 

Joaquim Manuel Faria Barreiros, como árbitro da identificada Comissão Paritária, nos termos do n.º 3 da 

Cláusula 79.ª do Contrato de Concessão, conjugado com o disposto na alínea oo) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016.09.12, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, explicando que a empresa Be Water requereu à 

Câmara a constituição de uma Comissão Paritária para resolução de litígios no âmbito do Contrato de 

Concessão, indicando já o árbitro escolhido para integrar a mesma, e tendo a Câmara o prazo de 10 dias 

para contestar e indicar o segundo árbitro, o que a não verificar-se, a Comissão Paritária seria composta 

pelo árbitro que fosse designado pela empresa. Disse que a escolha da Câmara incidia no Dr. Joaquim 

Barreiros, economista e professor universitário, por ter uma vasta experiência nos temas pretendidos pela 

autarquia e também por ter acompanhado e assessorado tecnicamente a Câmara em todo o processo 

negocial com a Be Water. Portanto, seria a personalidade melhor habilitada para o exercício de funções na 

citada Comissão. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que os eleitos pelo PSD/PPM sentiam alguma 

dificuldade em aceitar a proposta porque conheciam o Dr. Joaquim Barreiros, professor reconhecido da 

Faculdade de Economia, mas o que estava em causa era o seu posicionamento relativamente à matéria do 

Contrato de Concessão, pois emitiu um parecer que contrariava a vontade da Câmara Municipal. Disse que 

tinham a intenção de rejeitar a proposta, porque o Dr. Joaquim Barreiros, independentemente da sua 

competência, não tinha qualquer responsabilidade política para com o concelho de Valongo. Nesse 

contexto, propunham que o representante da Câmara fosse o senhor Presidente ou o senhor Vice-

Presidente, que podiam escolher o apoio técnico que desejassem, no caso, o Dr. Joaquim Barreiros. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que o processo podia ser novamente 

submetido à Câmara, mas era importante realçar que, em termos técnicos, o Dr. Joaquim Barreiros tinha 

muito mais argumentos económico-financeiros para defender a Câmara do que ele, caso ficasse decidido 

ser o representante da Câmara. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que concordava com o senhor Vice-Presidente, 

no entanto, tinham que ser coerentes com a posição assumida perante o Segundo Aditamento ao Contrato 

de Concessão, que, na altura, vinha instruído com um parecer emitido pelo Dr. Joaquim Barreiros e a 

Câmara reprovou. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que não foi um parecer, apenas a opinião 

defendida pelo Dr. Joaquim Barreiros em relação à matéria. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que não era correto nomearem um árbitro que já 

teve uma posição rejeitada na Câmara numa das reuniões anteriores, e um dos problemas que os eleitos 

pelo PSD/PPM colocavam era a questão política e, por esse motivo, é que estavam disponíveis para 

nomear como representante da Câmara o senhor Presidente ou o senhor Vice-Presidente, porque competia 

a estes respeitar a vontade da Câmara. Referiu que a proposta apresentada era um pouco incoerente 

considerando o posicionamento anterior da Câmara quanto ao assunto, e consideravam que o 

representante desta devia ter uma responsabilidade política e defender a decisão maioritária da Câmara 

atendendo a que conhecia as normas, que poderiam não ser aceites pelo Dr. Joaquim Barreiros pelo facto 

de não ser um autarca, apenas um técnico que podia manter facilmente a sua posição. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, assinalando que a Be Water nomeou um técnico de 

reconhecida competência. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, complementando que essa Comissão 

não era de cariz político. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, corroborando que a Comissão não tinha uma 

natureza política, somente técnico-jurídica. Acrescentou que, na sua opinião, comparando a sua intervenção 

com a do Dr. Joaquim Barreiros, esta seria mais eficaz para defender a posição da Câmara. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que se o senhor Vice-Presidente fosse nomeado 

para representar a Câmara, teria toda a legitimidade de propor o Dr. Joaquim Barreiros para Presidente da 

Comissão Arbitrária. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, repetindo que a Comissão Paritária 

tinha um cariz técnico e, nesse contexto, perguntou ao senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, se aceitava 

ser o representante da Câmara e propor um elemento de outra força político-partidária para integrar a 

Comissão. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, alegando que, mediante a natureza dos processos para 

avaliar, não tinham competência para indicar alguém, repetindo que, na opinião dos eleitos pelo PSD/PPM, 

deveria ser o senhor Presidente ou o senhor Vice-Presidente a representar a autarquia. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, argumentando que, atendendo à 

tecnicidade da Comissão, se ele fosse nomeado como representante da Câmara, posteriormente poderia 

ser objeto de censura por parte dos senhores Vereadores da oposição de não estar a representar 

convenientemente o interesse do Município, pois haveria mais um árbitro que era especializado na matéria. 

Sugeriu que os eleitos pelo PSD/PPM propusessem alguém capaz de representar o Município, a proposta 

viria à Câmara e se fosse reprovada tramitaria pela via judicial. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, argumentando que os eleitos pelo PSD/PPM sentiam 

conforto em indicar o senhor Presidente ou o senhor Vice-Presidente como representante do Município. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que percebia a posição do 

senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, mas tratava-se apenas de uma Comissão técnica. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que não tinha lógica aprovarem a nomeação do 

Dr. Joaquim Barreiros quando anteriormente tinham rejeitado o parecer dele relativamente à matéria. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, argumentando que o Dr. Joaquim 

Barreiros estava habilitado para defender o Município sob os pontos de vista técnico, jurídico e económico, 

e nomear qualquer membro do Executivo seria fragilizar a posição do Município. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que havia um equívoco, pois quando a Be 

Water solicitou a reposição do equilíbrio económico-financeiro do Contrato de Concessão, a Câmara pediu 

os pareceres técnico-jurídicos em relação à fundamentação em causa, mas não era a posição do Município. 

Disse que, em termos práticos, uma Comissão desse tipo exigia que os representantes da Câmara fossem 

credíveis e que conhecessem o processo, porque se não tivessem essa preparação para defender a 

posição desta entidade, a resolução não a ia favorecer e podia criar um problema adicional, pois se a 

proposta fosse rejeitada na Câmara, seguiria para tribunal e haveria fragilização, enquanto que se fosse 

bem defendida haveria uma melhor argumentação. Acrescentou que na negociação a Câmara apresentou 

uma contraproposta devidamente fundamentada que não era a proposta final, e se nomeassem um 

representante que não conhecesse bem o processo a defesa não ia ter consistência e a Câmara seria 

prejudicada. 
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Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que os eleitos pelo PS e o Dr. Joaquim Barreiros 

defenderam que houvesse um aumento da tarifa de água no concelho de Valongo, mas a oposição rejeitou. 

Mediante isso, tinha dúvidas quanto ao facto de a Câmara ser representada por alguém cuja posição não foi 

aceite, pois, na sua opinião, era mais conveniente à concessionária do que à autarquia. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que essa afirmação não correspondia à 

verdade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que a proposta foi rejeitada por não se adequar aos 

interesses do Município, acrescentando que o processo estava viciado e que desde o início deste que a 

Câmara seguia uma norma de procedimento que, na opinião da CDU, não era a correta, razão pela qual 

votaria contra a proposta. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, argumentando que não foi o PS que 

teve a iniciativa de concessionar os Serviços de Água, no entanto, tinha que o gerir. Disse que a Câmara 

estava a ser confrontada com um pedido de constituição de uma Comissão Paritária prevista num contrato 

que vigorava até 2036, tendo o prazo de 10 dias úteis para nomear um representante, e a não indicação 

deste implicaria uma ação judicial porque a concessionária tinha o direito de pedir o equilíbrio económico-

financeiro do Contrato de Concessão. Sugeriu que os senhores Vereadores eleitos pelo PSD/PPM 

indicassem um técnico uma vez que não se sentiam confortáveis com o proposto, pois a Câmara tinha que 

ter um representante técnico numa Comissão de caráter técnico para defender os interesses do concelho. 

 

Por concordância de todas as forças político-partidárias, o processo foi retirado. 

 

2.1 - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE 

VALONGO, POR UM PERÍODO DE 36 MESES 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta 

supramencionada, instruído com a informação n.º 265/DFRH.ACGS/16, datada de 06 de setembro de 2016, 

subscrita por João Pedro Catarino M. Ferreira, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

“De modo a podermos satisfazer o solicitado na informação n.º 20/DMOT.UOL.HU/2016, que se anexa e dá 

início ao presente processo, e em cumprimento do despacho do Exmo. Senhor Presidente exarado na 

mesma em 05.09.2016, coloca-se à consideração superior a realização de um concurso público com 

publicação no Jornal Oficial da União Europeia, com o título em epígrafe, de acordo com o estabelecido na 

alínea b) do nº 1 do art.º 20º, do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Dec. Lei 18/2008, de 29 de 

Janeiro, com vista a prestação de serviços, pelo período de 36 meses, de recolha de resíduos sólidos 

urbanos no Município de Valongo. 
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O preço base para a abertura do procedimento em epígrafe é de 5.323.140,00 €, para os 36 meses de 

duração do contrato. 

Os elementos necessários à realização do concurso público proposto são os seguintes e estão sujeitos a 

aprovação superior, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP: 

- Programa do Concurso e respetivos anexos; 

- Caderno de encargos e respetivos anexos. 

Em cumprimento do determinado no n.º 1 do artigo 67.º do CCP propõe-se ainda a nomeação do Júri de 

acompanhamento do concurso com a seguinte constituição: 

Chefe de Divisão da D.M.O.T. Eng.º Delfim Cruz – Presidente 

Técnica Superior Dra. Sónia Silva – Vogal efetivo substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos 

Assistente Técnico Manuel Domingos de Carvalho – Vogal efetivo 

Técnico Superior Eng.º Manuel Neves - Vogal suplente 

Técnico Superior Dr. João Pedro Catarino – Vogal suplente 

O contrato a celebrar no âmbito do concurso público a realizar só dará lugar a despesa a partir do ano de 2017, 

pelo que a verba adequada para a suportar deverá ser inscrita no respetivo orçamento. 

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

e dd) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicado por força do estatuído na alínea f) do n.º 1 do 

art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, juntamente com o mencionado no art.º 36.º do Código 

dos Contratos Públicos, sujeito a aprovação da Assembleia Municipal de acordo com o previsto nos 

números 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, aplicado, também, por força do 

determinado na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro. 

O processo terá de ser sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Sra. Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, 

Dra. Ana Maria Moura dos Santos, em 09/09/2016, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto na presente informação, sendo a competência para decidir sobre este assunto 

da Câmara Municipal, devendo ainda ser autorizado pela Assembleia Municipal em virtude de dar lugar a 

despesa em mais do que um ano económico.” 

À consideração do Exmo. Sr. Vice Presidente da Câmara.” 

O Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara emitiu, em 12/09/2016, o seguinte despacho: 

“Concordo. Propõe-se a submissão do presente processo a reunião de Câmara, uma vez que a 

competência para decidir sobre este assunto é deste órgão municipal, pendente de autorização da 

Assembleia Municipal. 

À consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 12/09/2016, o seguinte despacho: 

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

 

2.2 - 4.ª ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO E 4.ª ALTERAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

ANO 2016 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da 4.ª Alteração 

do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, instruído com a informação técnica n.º 13/DFRH/GF/2016, 

datada de 30/08/2016, subscrita por Telma Lúcia Pinto Moreira Maia, cujo teor se transcreve: 

“Detetada a necessidade de proceder ao reforço das dotações de algumas rubricas do Orçamento e das 

Grandes Opções do Plano em vigor, procede-se à elaboração da presente Alteração, nos moldes que se 

seguem. 

No Orçamento da despesa, efetua-se o reforço das dotações das seguintes rubricas: 

- Horas extraordinárias: 30.000,00 €; 

- Outras prestações suplementares: 1.500,00 €; 

- Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais: 11.820,00 €; 

- Vestuário e artigos pessoais: 8.000,00 €; 

- Conservação de bens: 40.000,00 €; 

- Estudos pareceres, projetos e consultadorias: 108.000,00 €; 

- Trabalhos especializados: 8.000,00 €; 

- Transferências correntes – Associações de municípios: 12.000,00 €; 

- Serviços bancários: 5.000,00 €. 

As contrapartidas a estes reforços provieram da redução das dotações das rubricas: 

- Pessoal do quadro: 30.000,00 €; 

- Subsídio de refeição: 1.500,00 €; 

- Seguros: 11.000,00 €; 

- Outros serviços: 7.400,00 €; 

- Outros juros: 31.000,00 €; 

- Outras despesas correntes: 22.600,00 €; 

- AMR: Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino: 55.200,00 €; 

- AMR: Contratos Emprego Inserção (ano letivo 2016/17): 820,00 €; 

- AMR: Plano Municipal de Acessibilidade para Todos: 18.000,00 €; 

- AMR: Plano Mobilidade Urbana Sustentável: 30.000,00 €; 

- AMR: Oficina do Brinquedo Tradicional Português - Projeto: 6.800,00 €; 

- AMR: Pavilhão de Bela – Projeto: 5.000,00 €; 

- AMR: Centro BTT – Projeto: 5.000,00 €. 

No Plano Plurianual de Investimentos, foram reforçadas as dotações dos seguintes projetos: 

- Remodelação e conservação de edifícios: 30.000,00 €; 

- Equipamento de informática: 10.800,00 €; 
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- Equipamento básico: 5.000,00 €; 

- Remodelação e conservação de espaços culturais: 18.000,00 €; 

- Remodelação e conservação de edifícios desportivos e de lazer: 63.100,00 €; 

- Parque do Leça Ermesinde: 125.000,00 €; 

- Construção conservação e reparação de arruamentos (Valongo): 10.000,00€. 

A contrapartida para estes reforços proveio da redução das dotações das rubricas que se seguem: 

- Aquisição de grua e garra hidráulica para viatura: 26.300,00 €; 

 - Requalificação do parque escolar do Concelho: 15.000,00 €; 

- Elaboração de Cartografia: 20.000,00 €; 

- Levado do Cabo: 12.000,00 €; 

- Aquisição do Campo de Sonhos: 155.000,00 €; 

- Requalificação de arruamentos e passeios Lugar de Sonhos: 20.000,00 €; 

- Conservação pavimento betuminoso Av.ª João de Deus (Ermesinde): 15.000,00 €; 

- Conservação pavimento betuminoso Rua Manuel Joaquim Fernandes (Ermesinde): 5.900,00 €. 

A competência para aprovação da presente Alteração cabe à Câmara Municipal, nos termos da alínea d) do 

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dra. 

Ana Maria Moura dos Santos, em 31/08/2016, que igualmente se transcreve: 

“Exmo. Senhor Presidente. Concordo com a elaboração da presente Alteração, pelo que se propõe que a 

mesma seja remetida à aprovação da Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 05/09/2016, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que essa era a 4.ª proposta de alteração ao 

orçamento e contrariava o que deviam ser as prioridades do Município, nomeadamente no investimento 

escolar, dando como exemplo que no PPI foram retirados € 15.000 na requalificação do parque escolar do 

concelho, escolas que eram da competência do Município, que para terem algumas coisas remodeladas 

tinham que participar no Orçamento Participativo Jovem. Disse que a Escola dos Montes da Costa tinha 

crianças do pré-escolar que para almoçarem era necessário alugar cadeiras, no entanto, a proposta 

apresentada incluía € 5.000 para aquisição de cadeiras para eventos. Acrescentou que, constantemente, 

nas alterações orçamentais se prejudicava uma freguesia que tinha uma gerência do PSD e, por isso, estes 

eleitos não concordavam com a alteração proposta. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, esclarecendo que os € 15.000 tinham a ver com a 

aquisição de mobiliário para as escolas, verba que estava inserida no orçamento desse ano, portanto, 

nesse momento podiam retirar esse valor atendendo a que foi solicitado porque havia uma necessidade 

noutra rubrica, mas estava lançado o concurso para adquirir mais mobiliário. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que, no ano transato, os eleitos pelo PSD/PPM 

propuseram a amplificação da verba para a remodelação e requalificação dos espaços culturais, tendo 

mencionado a Sala das Artes que tinha algumas deficiências, nomeadamente ao nível das cadeiras, cortina 

e palco, porém, não houve qualquer investimento. Exemplificou, ainda, que o MagicValongo se realizava 

todos os anos em Ermesinde e em Valongo, mas este ano só se realizava em Ermesinde, porque a Sala 

das Artes não tinha condições. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que a alteração tinha a 

ver com várias questões, designadamente com as candidaturas para projetos de financiamento comunitário 

em fase de início, como era o caso da alameda em Campo, e para a freguesia de Ermesinde foi reforçada a 

verba do parque do Leça, porque era necessário resolver esse problema. 

Disse, ainda, que houve o cuidado para que não se verificasse desequilíbrio entre as freguesias do 

concelho. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, dizendo que nessa alteração ao orçamento 

podia constar a verba para pagamento às entidades que estavam em falta. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que tinham processos 

parados, designadamente os referentes ao financiamento comunitário, como era o caso da obra da alameda 

na freguesia de Campo, que estava preparado para avançar, e se atrasasse mais iria demorar, pois 

entretanto viria o inverno e condições meteorológicas adversas que não iriam permitir o progresso da obra. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que a Câmara tinha pouco dinheiro e o 

objetivo foi sempre elaborar um orçamento reajustando as verbas conforme as necessidades e na medida 

em que os processos iam terminando, acrescentando que só podiam lançar as obras quando havia dinheiro 

para fazer o seu cabimento. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, aprovar a proposta da 4.ª Alteração do Orçamento e 4.ª 

Alteração das Grandes Opções do Plano de 2016, com base na informação técnica prestada. 

 

Votaram contra os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Dr.ª Maria da Trindade Vale, 

Eng.º Hélio Rebelo, Dr.ª Ana Isabel Pereira e Dr. César Vasconcelos. 

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

Pelo senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, foi utilizado o voto de qualidade aprovando o 

ponto. 
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2.3 - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA PARA A 

AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGUROS, POR UM PERÍODO DE 36 MESES - ADJUDICAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta 

supramencionada, instruído com a informação n.º 267/DFRH.ACGS/16, datada de 12 de setembro de 2016, 

subscrita por João Pedro Catarino Marques Ferreira, Técnico Superior cujo teor se transcreve: 

“Por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 23.06.2016 e aprovação da Assembleia 

Municipal em sessão de 30.06.2016, foi autorizada a abertura de um concurso público com publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia para a aquisição de apólices de seguros, por um período de 36 meses, de 

acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos. 

Somente uma entidade apresentou proposta de preços, tendo da sua análise, pelo Júri do procedimento, 

resultado um pedido de esclarecimentos, anexo, nos termos do n.º 1 do art.º 72.º do Código dos Contratos 

Públicos, tendo o interessado respondido, através da plataforma eletrónica ANOGOV, dentro do prazo 

estabelecido para o efeito. 

O Júri, em reunião realizada no passado dia 09 de setembro, procedeu a análise das respostas 

apresentadas tendo elaborado o respetivo relatório preliminar e final de análise e avaliação de propostas e 

decidido que a proposta, após os esclarecimentos prestados, está em condições de ser admitida por 

apresentar todos os elementos solicitados no procedimento, devendo a adjudicação ser efetuada ao 

concorrente “Açoreana Seguros, S.A.”, nas condições apresentadas na sua proposta de preços. 

Pelo exposto coloca-se à consideração superior a adjudicação da aquisição de apólices de seguros, por um 

período de 36 meses à seguradora “Açoreana Seguros, S.A.”, pelo valor total de 764.845,91 €. 

Caso haja deliberação de aprovação deverá ser remetida a notificação em anexo a comunicar ao 

adjudicatário a decisão e a solicitar o envio dos documentos de habilitação e a prestação da caução no 

valor de 38.242,30 € exigidos nos artigos 21.º e 23.º, respetivamente, do Programa de Concurso. 

O presente processo terá de ser sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 

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

dd) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do n.º 1 do art.º 

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

Contratos Públicos e na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, que aprovou o 

Código dos Contratos Públicos.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Sra. Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, 

Dra. Ana Maria Moura dos Santos, em 12/09/2016, que igualmente se transcreve: 

“À Consideração da Exmo. Senhor Vice-Presidente Eng.º José Augusto Sobral Pires, 

Concordo com o proposto na presente informação.” 

O Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, emitiu em 12/09/2016, o seguinte despacho: 

“À Consideração da Exmo. Senhor Presidente da Câmara, 
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Concordo com a adjudicação proposta na presente informação. Propõe-se a submissão do presente 

processo a reunião de Câmara, uma vez que a adjudicação é competência deste Órgão Municipal. 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 12/09/2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do art.º 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do nº 1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, juntamente com o mencionado no art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos e na alínea 

f) do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos 

Públicos, por maioria, com base na informação prestada: 

1) Aceitar e aprovar o relatório preliminar e final de análise e avaliação de propostas elaborado pelo Júri do 

concurso e, consequentemente, adjudicar a aquisição de apólices de seguros, por um período de 36 meses, 

à concorrente denominada “Açoreana Seguros, S.A.”, pelo valor total de 764.845,91 €; 

2) Aprovar, nos termos do artigo 77º do Código dos Contratos Públicos, o teor da notificação a comunicar ao 

adjudicatário a decisão e a solicitar a apresentação dos documentos de habilitação exigidos no artigo 81.º 

do Código dos Contratos Públicos e no artigo 21.º do Programa de Concurso e a prestação da caução, no 

montante de 38.242,30 €, a que se referem os artigos 88.º e seguintes do referido diploma legal, bem como 

o artigo 23.º do Programa de Concurso; 

3) Notificar o adjudicatário para prestar caução referida num prazo de 10 dias sob pena de caducidade da 

adjudicação, nos termos dos artigos 88.º, n.º 1; 90.º, nº 1 e 91.º, nº 1, todos do Código dos Contratos 

Públicos. 

 

Abstiveram-se os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Dr.ª Maria da Trindade Vale, 

Eng.º Hélio Rebelo, Dr.ª Ana Isabel Pereira e Dr. César Vasconcelos. 

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

 

2.4 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA EMISSÃO DE ALVARÁ PARA RECINTO ITINERANTE, 

REQUERIDO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE STO. ANDRÉ DE 

SOBRADO - RATIFICAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Sto. André de Sobrado, instruído com a informação técnica n.º 

11222/2016, datada de 12.09.2016, subscrita por Maria do Céu Correia Aguiar Nogueira, assistente técnica 

cujo teor se transcreve: 

«Em referência ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar: 

A requerente, promotora do evento “Festa em honra da N. Sra. das Necessidades”, solicitou licença para 

funcionamento de recinto itinerante, para instalação de equipamentos de diversão, no recinto da festa, sito 

em Campo de Penido, freguesia de Sobrado, no período de 9 a 11 de setembro corrente; 



33 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

As vistorias foram efetuadas pela comissão de vistorias nomeada para o efeito, aprovando o funcionamento 

aos equipamentos de diversão instalados no local, os quais constam no alvará de licença para 

funcionamento; 

Nos termos do n.º 1.1. e 1.2., Quadro XXIV, relativo a atividades de espetáculos e divertimentos, da Tabela 

de Taxas anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, o 

alvará de licença dá lugar ao pagamento da taxa de 30,65€ acrescido de 8,20€/dia para além do primeiro, o 

que perfaz o total de 47,05€; 

Todavia, à requerente poderá ser atribuída a isenção da taxa nos termos alínea c), do n.º 2, do artigo 5.º, do 

citado regulamento, cuja competência está atribuída à Câmara Municipal; 

Considerando que estes pedidos são sempre de carater urgente, uma vez que os equipamentos de 

diversão são instalados aquando a data do evento, não permitindo à comissão efetuar atempadamente as 

vistorias, não havendo assim tempo útil para submeter o assunto à Câmara Municipal, propõe-se que o 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara defira a isenção da taxa que é devida pela emissão do alvará, 

submetendo-a à próxima reunião de câmara para ratificação nos termos do n.º 3 do art.º 35.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sra. Chefe de Divisão, Dra. Ana Maria Moura dos Santos em 

12.09.2016, que igualmente se transcreve: «Concordo. Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de 

Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 12.09.2016, o seguinte despacho: «Autorizo. Submeta-se à 

reunião da Câmara Municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do nº 3, do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

que concedeu a isenção de taxas, com base na informação prestada. 

 

3.1 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DE S. LOURENÇO DE ERMESINDE E COMISSÃO DE FESTAS DE S. BARTOLOMEU - 

VALONGO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de atribuição de 

subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de S. Lourenço de Ermesinde e Comissão de Festas de 

S. Bartolomeu – Valongo, instruído com a informação técnica n.º 0197/DCTJ-AC/2016, datada de 

27.06.2016, subscrita pela Dr.ª Ilda Pinto Correia, técnica superior do Serviço da Ação Cultural, cujo teor se 

transcreve: 

“Os serviços da Divisão da Cultura foram oficiados pela Paróquia de S. Lourenço de Ermesinde e pela 

Comissão de festas em honra de S. Bartolomeu -Valongo, a solicitar a atribuição de um subsídio para apoio 
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aos encargos culturais das festas em honra dos referidos santos. Passamos a apresentar os programas 

culturais das respetivas festas: 

Festas em honra de S. Lourenço – Ermesinde 

Dia 12 de Agosto, sexta-feira: 

- Rancho Folclórico Centro Social de Alfena 

- Rancho Casa do Povo (Ermesinde) 

- Rancho Infantil de danças e cantares da Associação Recreativa da Gandra – Ermesinde 

Dia 13, sábado: 

- Grupo “Expresso 86” 

- Bombos S. Tiago de Queimada (Baião) 

Dia 14, domingo: 

- Banda Musical de Souto – Vila da Feira 

- Sociedade Musical 1º de Agosto – Vila Nova de Gaia 

- Fanfarra da Associação Cultural e Recreativa de Paços de Gaiolo – Marco 

Dia 15, segunda-feira: 

- Cantor “José Alberto Reis” 

Festas em honra de S. Bartolomeu – Susão – Valongo 

Dia 20 de Agosto, sábado: 

- 8h00 – Alvorada 

- 22h00 às 00h30 – Grupo Musical Impecáveis Band 

Durante o dia música gravada 

Dia 21, domingo: 

8h00 – Alvorada 

11h00 – missa solene com sermão 

Durante o dia música gravada até às 00h30 

Dia 24, quarta-feira: 

8h00 – Alvorada 

11h00 – Missa solene com sermão 

22h00 às 00h30 – atuação do Grupo Os Mesmos 

Durante o dia música gravada 

Estas festividades possuem forte notoriedade no nosso concelho, mantendo vivas as raízes e as tradições e 

reúnem não só as pessoas das freguesias de Ermesinde e Valongo, como também dos concelhos 

limítrofes. 

Pelo exposto, e após análise dos orçamentos e respetivos programas culturais, enviados pelos 

responsáveis, propõe-se, à semelhança do ano passado, a atribuição de um subsídio de: 

- 4000,00 € (quatro mil euros), à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Lourenço de Ermesinde, entidade 

equiparada a Pessoa Religiosa, com o contribuinte nº 501 379 649; 
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- 400€ (quatrocentos euros), à Comissão de festas de S. Bartolomeu, contribuinte nº 901 717 916; com base 

no art.º 7.º do Regulamento para a concessão de apoios a entidades e organismos que prossigam no 

Concelho fins de interesse público, aprovado por Deliberação da Assembleia Municipal de 16 de Junho e 30 

de Setembro de 1999, sob proposta da Câmara. 

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

n.º 1 do art.º 33.º da lei nº 75/2013 de 12 de Setembro.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão, Juventude e Turismo, Dr. Agostinho Rocha, 

em 19.08.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Concordo com o proposto, face à notoriedade destas festividades religiosas no concelho, à semelhança do 

ano anterior, coloca-se à consideração superior a atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de S. 

Lourenço de Ermesinde e à Comissão de S. Bartolomeu de Valongo, nos moldes propostos na informação 

em anexo. 

Caso mereça a concordância de V. Exª propõe-se submeter o assunto à consideração da Câmara 

Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 26.08.2016 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, conjugado com art.º 7.º do Regulamento para a concessão de apoios a 

entidades e organismos que prossigam no Concelho fins de interesse público, por unanimidade, aprovar a 

atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de S. Lourenço de Ermesinde e Comissão 

de Festas de S. Bartolomeu – Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.2 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA CEDÊNCIA DO CENTRO CULTURAL DE ALFENA, PELA 

JUNTA FREGUESIA ALFENA - RATIFICAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao pedido de isenção de 

taxas pela cedência do Centro Cultural de Alfena, pela Junta Freguesia Alfena, instruído com a informação 

técnica n.º 259/ DCTJ- AA/15, datada de 09.09.2016, subscrita pela assistente técnica, Patrícia Lamas do 

Serviço de Apoio Administrativo cujo teor se transcreve: 

“A Junta de Freguesia de Alfena no próximo dia 10 de setembro, das 16h às 19h30, pretende realizar no 

Centro Cultural de Alfena (auditório e espaço exterior), uma iniciativa de dança, organizada por uma 

associação. 

Para realização desta iniciativa, a Junta de Freguesia de Alfena solicita o apoio do município na cedência 

gratuita do Centro Cultural de Alfena (auditório e espaço exterior), sendo de salientar que o espaço está 

disponível e caso seja autorizado as taxas devidas importam no valor de 290.42€. 
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Salvo melhor entendimento, esta iniciativa é importante para a divulgação da referida associação e para 

dinamização do Centro Cultural de Alfena pelo que se coloca à aprovação superior, a cedência gratuita do 

auditório e o espaço exterior, Centro Cultural de Alfena, conforme acima se refere, ao abrigo do artigo 1.º, 

do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e 

Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público conjugado com o disposto na alínea a) 

do nº 2 e nº 4 do art.º 5º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, em vigor no Município e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Mais se informa que, a Junta de Freguesia de Alfena reúne os requisitos obrigatórios para a autorização da 

referida isenção. 

Atendendo ao facto de que não é possível propor em tempo útil que a Câmara Municipal delibere autorizar a 

isenção da taxa, propomos que V. Ex.ª autorize, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, levando o assunto a ratificação, na próxima reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 09.09.2016 o seguinte despacho: 

“Autorizo. Submeta-se à próxima reunião de Câmara para ratificação.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, com base na 

informação técnica prestada. 

 

4.1 - PROCESSO N.º 18-L/1996, EM NOME DE SOCER, ERMESINDE - DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO, S.A. 

LOCAL: RUA ELIAS GARCIA - ERMESINDE 

PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Socer, Ermesinde - 

Desenvolvimento Imobiliário, SA, respeitante à proposta de receção definitiva das obras de urbanização e 

libertação da caução, instruída com a informação n.º 628/DOTA.EU/2016, datada de 19.08.2016, subscrita 

por Marta Ferreira, Arquiteta, cujo teor se transcreve: 

«Pelo requerimento registado com o n.º 9200 de 14/6/2016, foi apresentado o comprovativo de 

licenciamento pelas Estradas de Portugal e comunicada a retificação do parque infantil, no seguimento da 

vistoria realizada em 3/3/2016, e simultaneamente requerida a receção definitiva das obras de urbanização 

da presente operação de loteamento, nos termos do disposto no art.º 87.º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, e posteriores alterações. (RJUE). 

A receção provisória das obras de urbanização e a redução da caução em 90% foi decidida por despacho 

exarado em 30.07.2009, e foi deliberada por unanimidade em reunião de câmara de 06.08.2009. 

Efetuadas as consultas às entidades externas e serviços camarários intervenientes no processo realizou-se 

nova vistoria, nos termos do art.º 87.º do supra citado diploma legal, no dia 19/8/2016, cujo auto (anexado a 
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fls. 819) evidencia que as obras de urbanização se encontram em condições de ser recebidas 

definitivamente tendo em consideração os pareceres recebidos, designadamente: 

• Espaços ajardinados (informação n.º 151/DOTA.CAGF/2014 de 14.10.2014, a fls. 785); 

• Infraestruturas para telecomunicações (DPL_PIF_PIN – 131/107442/06/NVI de 25.09.2014, a fls. 782); 

• Equipamentos de higiene urbana (informação n.º 038/DMOT-HU/2014 de 24.10.2014, a fls. 788); 

• Infraestruturas elétricas do loteamento (carta 914/14/DRCP de 11.09.2014, a fls. 781); 

• Parque infantil (informação n.º 016/DOMT-PJ/2016 de 04.07.2016, a fls. 818). 

Antes do término do prazo de garantia das obras de urbanização também foram rececionados os seguintes 

pareceres favoráveis: 

• Abastecimento de água e drenagem de águas pluviais e residuais (ofício 847/10 TEC de 12.10.2010, a 

fls. 769); 

• Infraestruturas de distribuição de gás (ofício DTS 08327_2010 de 01.09.2010, a fls. 765); 

• Infraestruturas viárias (1040/DVAT.SCVA/2010 de 26.10.2010, a fls. 773); 

O requerente apresentou cópia do Alvará de Licença emitido pela Delegação Regional do Porto das 

Estradas de Portugal, relativo aos arranjos exteriores e ligações de arruamentos à EN 105. 

Pelo exposto, propõe-se o deferimento do pedido de receção definitiva das obras de urbanização e, de 

acordo com o disposto no n.º 5 do art.º 54.º do RJUE, que seja libertado o remanescente da caução 

prestada mediante a garantia bancária n.º 316050 de 01.02.2005, emitida pelo Banco Espirito Santo SA. 

Tem competência para decidir a Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do art.º 87.º do decreto-lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, e posteriores alterações.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da DOTA, Eng.º Luís Monteiro, em 

19.08.2016 que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe o deferimento do pedido de receção definitiva das obras de urbanização 

devendo o a proposta ser submetida à apreciação da câmara municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 22.08.2016, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do art.º 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, por unanimidade, rececionar definitivamente as obras de urbanização e consequente libertação 

da caução com base na informação técnica prestada. 

 

5.1 - CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

- APROVAÇÃO DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS E DO PROJETO DE DECISÃO DE CONTRATAR 

- DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO JÚRI DO PROCEDIMENTO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de abertura de 

um procedimento com vista à formalização do contrato versado em epígrafe, instruído com a informação n.º 
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06/DPOM/2016, datada de 9 do mês em curso, subscrita pela Chefe da Divisão de Projetos e Obras 

Municipais, Eng.ª Paula Marques, cujo teor se transcreve: 

«1. Antecedentes 

Considerando que o programa de Eficiência Energética na Administração Pública – ECO.AP, aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2011, de 12 janeiro, constitui um instrumento de execução do 

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE), e que, tendo em conta as metas nacionais 

para redução do consumo de energia até final de 2020, foi estabelecido um regime de contratação pública, 

por parte do Estado e demais entidades públicas, de serviços energéticos, com vista à implementação de 

medidas de eficiência energética nos edifícios públicos e equipamentos afetos à prestação de serviços 

públicos. 

Este regime de contratação, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro, cria um 

procedimento concursal próprio, aplicável à formação e execução de contratos de gestão de eficiência 

energética, a celebrar entre empresas do setor público e empresas de serviços energéticos (ESE). 

Neste modelo contratual, as ESE’s fornecem aos seus clientes as soluções técnicas e o financiamento das 

medidas de eficiência energética, recebendo como contrapartida uma remuneração assente nas poupanças 

obtidas, durante um determinado período de tempo, sendo que tal remuneração depende diretamente da 

quantidade de energia poupada na execução do contrato. 

Deste modo, o Contraente Público evita custos de investimento utilizando parte do valor financeiro das 

poupanças de energia para reembolsar o investimento realizado total ou parcialmente pela ESE. 

Com estas premissas, foi superiormente decidido elaborar um procedimento com vista à celebração de um 

Contrato de Gestão de Eficiência Energética na Iluminação Pública do Concelho de Valongo. 

2. Perspetiva da intervenção 

O presente procedimento tem como objetivo a intervenção na rede de iluminação pública municipal, com o 

propósito de substituir todas as luminárias identificadas no Anexo I do Caderno de Encargos, por novas 

luminárias de tecnologia Led. Para tal são definidos no Anexo II do referido documento os requisitos a que 

deve responder a instalação, para garantia da qualidade e da funcionalidade do sistema. 

3. Objeto do contrato 

O Contrato tem por objeto principal a conceção e implementação das Medidas de Melhoria da Eficiência 

Energética, destinadas a aumentar a eficiência energética na rede de IP, constituída por 15 693 luminárias 

(10 939 ligadas e 4 754 desligadas), mais 231 luminárias de iluminação especial, mediante a substituição 

das luminárias ligadas e desligadas, por novas luminárias de tecnologia Led e ainda ligar as luminárias 

atualmente desligadas. 

4. Tipo de contrato 

Contrato de Gestão de Eficiência Energética ao abrigo do Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro. 

5. Peças do procedimento 

O presente processo é composto pelas seguintes peças: 

- Convite 

- Programa do Procedimento e respetivos anexos 
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- Caderno de Encargos e respetivos anexos 

- Plano de Racionalização de Energia 

- Auditoria Energética 

6. Designação dos membros do júri 

Uma vez que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, é da competência do órgão competente para contratar a 

designação do júri do procedimento, propõe-se que este seja constituído pelos seguintes membros e ordem: 

Membros efetivos: Manuel Costa, Eng.º 

Filipa Ruão, Eng.ª 

Carla Pardal, Eng.º 

Membros suplentes: Júlio Pinto, Eng.º 

   Jacinta Moreira, Eng.ª 

7. Prazo contratual 

O prazo contratual é um dos atributos submetidos à concorrência, não podendo contudo, em qualquer caso, 

ser inferior a 6 (seis) anos nem superior a 16 (dezasseis) anos, sendo que, o mesmo só terá início após o 

respetivo contrato ter sido visado pelo Tribunal de Contas. 

8. Escolha das entidades a convidar 

Serão convidadas todas as empresas de serviços energéticos ou agrupamentos qualificados no âmbito do 

Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos como de nível 2. 

9. Prazo para entrega das propostas 

Propõe-se que seja fixado o prazo de 24 dias para a apresentação das propostas. 

10. Critério de adjudicação 

A avaliação das propostas é realizada segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, de 

acordo com a metodologia de avaliação constante do Anexo I ao Programa do Procedimento. 

11. Encargos financeiros do contrato 

A remuneração ao adjudicatário é assente nas poupanças obtidas com as medidas de eficiência energética 

implementadas por aquele, não ocorrendo no presente ano a execução física e financeira do contrato, 

motivo pelo qual, não há, nesta fase, lugar à cabimentação de qualquer valor. 

Em função do prazo contratual estabelecido na proposta do adjudicatário, serão previstos no Plano 

Plurianual de Investimentos de 2017 e anos seguintes os respetivos encargos. 

12. Propostas 

Face ao exposto, propõe-se que seja(m): 

a) Aprovadas as peças procedimentais, que compõem o presente processo, e o projeto de decisão de 

contratar, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro e no Código dos Contratos 

Públicos, na parte III, em especial no capítulo II do título II, nos termos previstos no artigo 37.º do Decreto-

Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro; 

b) Designados os membros do júri do procedimento nos termos propostos na presente informação; 
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c) Submetido o assunto a aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, dado tratar-se de um contrato plurianual. 

Tem competência para decidir o assunto a Câmara Municipal, nos termos do disposto da alínea f), do n.º 1, 

do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, devendo a deliberação ser posteriormente submetida à 

Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.” 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.09.09 o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.09.09, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

 

Processo retirado. 

 

6.1 - 11.º TORNEIO CIDADE DE VALONGO - MEMORIAL CARLOS FIGUEIRA - 24 E 25 DE SETEMBRO 

- COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao 11.º Torneio Cidade de 

Valongo – Memorial Carlos Figueira – comparticipação nas despesas, subscrita por Liliana Sandra Sampaio 

Almeida, Assistente técnica cujo teor se transcreve: 

A Associação Desportiva de Valongo, foi criada em 1955 e está sediada no concelho desde a data da sua 

fundação. A associação tem revelado um trabalho louvável no desenvolvimento da modalidade de Hóquei 

em Patins, nomeadamente ao nível das camadas jovens, tendo obtido o título de Campeão Nacional em 

todos os seus escalões de competição nos últimos anos. Neste pressuposto, a ADV pretende realizar a 11.ª 

edição do Torneio Cidade de Valongo – Memorial Carlos Figueira, nos dias 24 e 25 de Setembro, nas 

instalações do Pavilhão Municipal de Valongo, que contará com a participação das equipas HC Turquel, OC 

Barcelos e CH Carvalhos. 

Para o efeito, a ADV solicita o apoio da Câmara na comparticipação das despesas inerentes ao torneio, 

nomeadamente para alojamento das equipas, alimentação das equipas (incluindo as de arbitragem), taxas 

de organização associativa, federativa e arbitragem, troféus e lembranças. 

Face ao exposto, perante a relevância do evento para a comunidade e os custos envolvidos, propõe-se 

atribuir um apoio financeiro pontual, no valor de 2.500,00€, para ajudar a custear as despesas envolvidas. 

O processo encontra-se devidamente instruído, cumprindo-se os requisitos previstos no art.º 4.º, do 

Regulamento para a conceção de Apoios às Entidades e Organismos, que prossigam no Concelho Fins de 

Interesse Público. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 1º, do n.º 1 do 

artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que 



41 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. 

À consideração Superior. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2016/09/12, 

que igualmente se transcreve: 

À DFRH para cabimento. 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/09/12, o seguinte despacho: 

“Concordo. Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/09/12, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de 

Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 

unanimidade, atribuir um apoio financeiro pontual no valor de € 2 500,00 à Associação Desportiva de 

Valongo para a realização do torneio Memorial Carlos Figueira, com base na informação técnica prestada. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio o senhor Munícipe, Manuel António Ferreira Padilha, cumprimentando os presentes. 

Abordou a questão dos animais abandonados, dizendo que o canil e o gatil já não tinham espaço suficiente 

para acolher os animais, e solicitou que o senhor Presidente tivesse isso em consideração e procedesse à 

ampliação desse espaço. 

Questionou, ainda, acerca da possibilidade da Câmara proceder à esterilização de animais vadios, 

nomeadamente gatos, no sentido de evitar a sua reprodução. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que a Lei n.º 27/2016, de 

23 de agosto, aprovou medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e para 

a modernização dos serviços municipais de veterinária, e estabelecia a proibição do abate de animais 

errantes como forma de controlo da população, assegurando o Estado, por intermédio dos centros de 

recolha oficial de animais, a captura, vacinação e esterilização dos animais errantes sempre que 

necessário. Referiu que durante o atual mandato foi feita uma ampliação do espaço e aumentado para 15 

dias o período de retenção dos animais no centro de recolha. Disse que também entrou em funcionamento 

um posto em Ermesinde, onde se realizavam campanhas no sentido de sensibilizar os cidadãos a adotarem 

animais, sublinhando que, por vezes, havia um comportamento negativo por parte dos cidadãos que, 
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designadamente no período de verão verificava-se um aumento de animais abandonados. Portanto, 

estavam a trabalhar no sentido de encontrar uma solução para isso. 

 

Interveio o senhor Munícipe, José Ferreira Carvalho, cumprimentando os presentes. 

Começou por agradecer à Câmara por ter procedido à limpeza do Complexo Desportivo dos Montes da 

Costa, questão que já tinha colocado em reuniões anteriores, pois esse espaço encontrava-se com muitas 

silvas. 

Questionou para quando estavam previstas as obras no citado Complexo, e mencionou que o serviço de 

varredura não estava a ser feito de forma adequada, solicitando que isso fosse verificado. 

Disse, ainda, que havia clubes desportivos de outros concelhos que desconheciam a localização do 

Complexo Desportivo dos Montes da Costa e solicitou que fosse colocada uma placa indicativa junto dos 

semáforos da zona dos “4 Caminhos”. 

Fez alusão ao Boletim Municipal, dizendo que, na sua opinião, estava bem elaborado mas a página 

respeitante às deliberações o tamanho da letra devia ser aumentado no sentido de tornar a leitura acessível 

a todos os cidadãos. 

Por último, disse que tinha colocado, por escrito, uma questão relacionada com a reparação de passeios na 

Rua D. Afonso Henriques, em Ermesinde, e solicitava que lhe fosse dada resposta. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que havia a preocupação 

em divulgar o que se passava nas reuniões de Câmara e uma das formas era através do Boletim Municipal. 

No entanto, reconhecia que, por vezes, o tamanho da letra não estava devidamente ajustado, mas iam 

tentar colmatar através do aumento de páginas. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, respondendo quanto ao Complexo Desportivo dos 

Montes da Costa, que estavam previstas pequenas intervenções para esse espaço mas não sabia qual a 

data em que iam ser realizadas. 

Relativamente à questão da limpeza, disse que não era da competência da Câmara, o problema teria que 

ser colocado à respetiva Junta de Freguesia. 

No que concerne à questão da reparação de passeios na Rua D. Afonso Henriques, disse que não estava 

prevista nenhuma intervenção a esse nível, mas ia averiguar o exposto pelo senhor Munícipe. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, complementando sobre a questão dos Montes da 

Costa, que havia a intenção de elaborar um projeto para reformular esse espaço, mas isso só iria ser 

possível quando o Estádio de Sonhos fosse municipalizado, pois a formação passaria para este 

equipamento. Acrescentou que, provavelmente, no próximo orçamento seria tido em consideração, pelo 

menos, uma parte do que se poderia fazer nos Montes da Costa. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Celestino Neves, cumprimentando os presentes. 
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Disse que pretendia abordar algumas questões já colocadas, designadamente no que concerne ao 

estacionamento no troço paralelo à Rua 1.º de Maio, junto ao Restaurante Teles, pois era necessário 

arranjar uma alternativa de saída que não implicasse ir à rotunda da A41. E também a questão da 

passagem pedonal localizada entre armazéns que era utilizada pelos condutores como forma de acesso à 

Rua 1.º de Maio, acrescentando que tinha recebido uma resposta ao requerimento apresentado de que esta 

passagem já tinha sido reparada, mas era considerada apenas passagem pedonal. 

Disse que nesse espaço comercial havia um problema relacionado com a marcação dos lugares de 

estacionamento que, na sua opinião, estava incorreta, e era importante proceder à sua correção. 

Referiu, ainda, a questão da cedência de terreno ao Motoclube de Alfena, questionando se essa matéria 

teve alguma evolução. 

Mencionou uma questão relacionada com a Proteção Civil, nomeadamente a prevenção de incêndios 

urbanos, dizendo que na zona industrial do Barreiro, entre armazéns, havia ocupações indevidas de espaço 

o que poderia dificultar o acesso dos bombeiros se a situação assim o exigisse. Solicitou informação quanto 

ao assunto. 

De seguida, disse que junto ao espaço multiusos de Alfena, no cruzamento das Ruas da Saudade e do 

Punhete com a Rua S. Vicente era necessário colocar sinalização para regular o trânsito, pois constituía 

perigo atendendo à falta de visibilidade. 

Por último, fez referência a uma ação de recolha de animais em Alfena, em que foi interveniente juntamente 

com o Veterinário Municipal, tendo a Câmara ficado como devedor desse serviço. Questionou quando iria 

ser regularizado o assunto. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo à questão do serviço de 

recolha de animais, que o Veterinário Municipal pertencia ao Município, e se o senhor Munícipe considerava 

que existia algum problema podia redigir e o mesmo seria objeto de análise. 

Sobre a marcação de lugares de estacionamento, disse que esse procedimento não foi executado no atual 

mandato, mas tinha que ser resolvido. 

Relativamente à cedência de terreno ao Motoclube de Alfena, disse que tinha que ser alterada a 

classificação do terreno, passando do domínio público para o domínio privado do Município para posterior 

aprovação pela Câmara e Assembleia Municipal. 

No que respeita à questão da Proteção Civil, disse que a prevenção de incêndios urbanos ou industriais era 

da competência das empresas, que de acordo com o estipulado legalmente, tinham a obrigatoriedade de 

submeter ao CDOS Porto os respetivos planos de emergência para aprovação, dando esta entidade 

conhecimento à Câmara. Acrescentou que, no âmbito da Diretiva Seveso, o concelho de Valongo não tinha 

nenhuma zona industrial que apresentasse risco de acidentes graves, referindo que no caso de uma 

situação de emergência, a Câmara avaliava e executava medidas de acordo com o Plano Municipal de 

Emergência. 
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Sobre a questão da sinalização no cruzamento das Ruas da Saudade e do Punhete com a Rua S. Vicente, 

disse que foi feito um grande investimento, considerado muito positivo na cidade de Alfena, pois passou a 

existir feira semanal e, nesse sentido, foi acautelada a segurança dos cidadãos. No entanto, a situação 

exposta era de natureza diferente e ia ser solicitada uma avaliação por parte dos serviços. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram dezassete horas e quarenta minutos. 

Para constar lavrou-se a presente ata que, depois de devidamente lida e aprovada, será por mim assinada, 

José Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos, do 

Município de Valongo.___________________________--------------------------------------------------------------------- 


