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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

VINTE E DOIS DE SETEMBRO DO ANO DOIS 

MIL E DEZASSEIS 

 

Aos vinte e dois 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 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira 

Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos 

Dr.ª Maria da Glória Alves e Castro 

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. 

 

A senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Morgado do Vale, faltou e fez-se substituir pela senhora 

Vereadora, Dr.ª Maria da Glória Alves e Castro. 
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Reunião Ordinária de 22.09.2016 

 

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 - 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; 

 

1.2 - Adesão à Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular; 

 

1.3 - Protocolo cooperação institucional no âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar - Habitação 

Acessível”. 

 

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 - Pedido de isenção da taxa pela emissão do alvará para o evento "Encontro Diocesano", requerido pela 

Paróquia de Santo André de Sobrado-Ratificação; 

 

2.3 - Pedido de isenção de taxa pela emissão de alvará, requerido pela Junta de Freguesia de Ermesinde, 

para o evento Concentração de Automóveis Minis e Clássicos - Ratificação; 

 

2.4 - Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a 2017, a aplicar aos valores 

patrimoniais tributários dos prédios urbanos; 

 

2.5 - Participação variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano 2017; 

 

2.6 - Lançamento de derrama sobre o lucro tributável, a cobrar no ano 2017; 

 

2.7 - Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano 2017; 

 

2.8 - Desafetação do Domínio Público de uma parcela de terreno, com a área de 1.225,00m2, sita na Rua 

1.º de Maio em Alfena. 
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3 - DOTA - Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente 

 

3.1 - Processo n.º 74-OC/2014, em nome de NOS - Comunicações, S.A. 

Local: Rua Manuel Simões - Ermesinde 

Pedido de receção provisória das obras de urbanização; 

 

3.2 – Processo n.º 152-OC/2014, em nome de NOS - Comunicações, S.A. 

Local: Rua António José da Silva - Campo e Sobrado 

Pedido de receção provisória das obras de urbanização. 

 

4 - DPOM - Divisão de Projetos e Obras Municipais 

 

4.1 - 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;  

 

4.2 - Criação de um lugar de estacionamento reservado a pessoa com mobilidade condicionada, na 

Travessa do Calvário, em Valongo; 

 

4.3 - Criação de um lugar de estacionamento reservado a pessoa com mobilidade condicionada, na Rua 

das Flores, em Valongo. 

 

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

 

5.1 - Projeto final de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos e a Alunas do 

Ensino Superior. 

 

6 - DAJAC - Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos 

 

6.1 - Projeto de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de 

Prestações de Serviços do Município de Valongo - Aprovação para submissão à Assembleia Municipal; 

 

6.2 - Apoio ao CCD através da autorização de instalação de máquinas de vending. 

 

7 - DCTJ - Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

7.1 - Pedido de Isenção do Pagamento de taxas pela cedência do Centro Cultural de Alfena, pela 

Associação Industrial e Empresarial de Valongo. 

 

Valongo, 19 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 

 

O senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentou os presentes e deu início à 

reunião. 

 

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

Começou por questionar se houve algum feedback por parte do Ministério da Educação no que concerne à 

reunião solicitada pelo senhor Presidente para abordar a questão das obras nas Escolas Secundárias de 

Ermesinde e de Valongo. 

Seguidamente, disse que a obra que estava a ser executada na EM 606, no âmbito do Contrato de 

Urbanização para a instalação da Plataforma Logística do Grupo Jerónimo Martins que, na sua perspetiva, 

não estava de acordo com os requisitos qualitativos desejados pela Câmara e pelos munícipes. Com base 

nisso, questionou se a obra estava a ser acompanhada pelos serviços técnicos da Câmara. 

 

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

Iniciou a sua intervenção dizendo que havia assuntos pendentes de resolução por parte da Comissão de 

Toponímia e questionou quando esta reuniria. 

Fez referência a um requerimento por si apresentado que focava o incumprimento do Acordo de Execução 

por parte da Junta de Freguesia de Campo no concernente à área circundante ao complexo habitacional de 

Cesário Verde, em Campo, dizendo que a resposta dada pela Câmara não estava correta e pretendia que 

reanalisassem a matéria. 

Mencionou a questão das obras nas Escolas Secundárias de Ermesinde e de Valongo, perguntando se já 

estava agendada a reunião com o Ministro da Educação para discussão do assunto. 

Fez alusão à questão relacionada com o Empreendimento de Habitação Social das Pereiras, Bloco 4, 

Entrada 6, dizendo que se verificava um diferendo entre os moradores motivado pela existência de vasos 

nessa área, problema debatido há algum tempo e que aguardava uma resposta. Disse que tinha reunido 

com a administração da Vallis Habita, mas a versão transmitida não coincidia com a dos moradores, pois na 

ata da reunião mencionava que: “a maioria dos moradores concordou que se os vasos estivessem 

encostados à parede, que aceitariam um número de vasos, e em nenhum caso deviam ser uma barreira à 

circulação, pelo que deixou de existir a necessidade de tomar uma posição quanto a esse assunto”, 

contudo, os moradores afirmaram que isso não correspondia à verdade e que o compromisso da Vallis 

Habita foi o de afixar a respetiva decisão, procedimento que não se verificou, mas era importante que a 

empresa tomasse uma posição sobre o assunto e afixasse o respetivo edital. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. César Vasconcelos, cumprimentando os presentes. 
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Fez alusão às reuniões públicas da Câmara e às sessões da Assembleia Municipal, dizendo que, na sua 

opinião, era pertinente que estas pudessem ser transmitidas em vídeo, exemplificando que a última reunião 

descentralizada da Câmara foi realizada na freguesia de Ermesinde tendo-se constatado que no período 

noturno havia uma maior afluência de munícipes. No entanto, como a maioria das reuniões era realizada 

durante a tarde, fazia sentido disponibilizar os meios audiovisuais para que os munícipes pudessem ter 

informação sobre o que era decidido no concelho de Valongo. Acrescentou que esse procedimento não 

devia ter um custo elevado e seria prestado um bom serviço aos munícipes do concelho, à semelhança do 

acontecia no Município do Porto, que tinha adotado esse método de comunicação com os munícipes e 

resultava. 

 

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

Respondeu à questão do complexo habitacional de Cesário Verde, dizendo que a informação que lhe 

haviam transmitido foi de que essa área já estava limpa, tendo em sua posse fotografias a confirmar a ação 

realizada. 

Sobre a questão da Comissão de Toponímia, disse estar solidário com o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, 

pois esse assunto já devia ter sido decidido. Porém, não estava pendente da Câmara. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, complementando que reconhecia não 

ser fácil as pessoas que compunham a Comissão de Toponímia reunirem, mas o assunto tinha que ser 

resolvido, pois se esta protelasse em reunir, a Câmara avocaria essa competência e atribuiria os nomes aos 

arruamentos que aguardavam esse procedimento. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira, cumprimentando os presentes. 

Esclareceu relativamente à questão do Empreendimento de Habitação Social das Pereiras, que a ata da 

reunião foi facultada ao senhor Vereador, Adriano Ribeiro, informando, ainda, que a empresa reuniu com os 

moradores, o problema foi objeto de debate e foi decidido, por maioria, colocar alguns vasos exteriores mas 

de forma a que não representassem perigo ou obstaculizassem a passagem dos moradores. Referiu que 

não ia discutir o teor da ata porque não esteve presente na reunião, mas esta foi ratificada pelo Presidente 

do Conselho de Administração da empresa, acrescentando que acreditava nas pessoas que aí trabalhavam. 

Disse, ainda, que se alguns moradores não tivessem conhecimento da decisão tomada podiam deslocar-se 

à empresa, pois esta tinha obrigatoriedade de informar. Contudo, o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, já 

lhes tinha dado conhecimento, motivo pelo qual já não se justificava a afixação de edital. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo quanto à questão colocada 

pelo senhor Vereador, Dr. César Vasconcelos, que ia solicitar um estudo sobre a matéria atendendo a que 

também já tinha sido abordada por alguns munícipes. Disse que o uso de meios tecnológicos e a 

informação eram coisas distintas, porque o concelho de Valongo tinha um nível de informação que não era 

inferior ao da Câmara Municipal do Porto, havia outras formas de informar os munícipes das decisões 
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tomadas pela Câmara, do sentido de voto e seu motivo, acrescentando que Valongo informava a 

comunidade. 

Disse, ainda, que na sua opinião, o acompanhamento passivo da informação, como era o caso da sugestão 

apresentada pelo senhor Vereador, Dr. César Vasconcelos, era igual a qualquer outro método de 

informação. 

No que respeita à questão das obras na EM 606, disse que a Divisão de Projetos e Obras Municipais 

acompanhava a execução da obra, mas propunha que fosse agendada uma data para que o Executivo 

Camarário pudesse verificar “in loco” e esclarecer as dúvidas existentes. 

Quanto à questão das Escolas Secundárias de Ermesinde e de Valongo, disse que ainda não tinha 

informação sobre o agendamento da reunião solicitada com o Ministro da Educação, mas assim que tivesse 

uma data transmitiria aos senhores Vereadores. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. César Vasconcelos, dizendo que a questão colocada não era sobre o 

nível de informação que os munícipes possuíam, mas no sentido de também terem acesso às atas e estas 

transcreverem as reuniões na íntegra, pois estavam na Era Digital e o serviço que prestavam à comunidade 

devia ser feito de uma forma atrativa no sentido de a inteirar dos procedimentos tomados para o concelho. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, referenciando novamente a questão do complexo 

habitacional de Cesário Verde, disse que o que estava em causa era o lixo proveniente do corte das árvores 

que se encontrava acumulado no local, complementando que a Câmara deveria verificar se o Acordo de 

Execução celebrado com a Junta de Freguesia estava a ser cumprido, pois foi transferido dinheiro público 

para executar serviços, incluindo o do caso exposto. 

 

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

cumprir o que decorria das obrigações contratuais, que consistia em fiscalizar os contratos, porém, não 

existiam condições para ter um fiscal, todos os dias, a exercer essa função, portanto, era feita por 

amostragem. Disse que o resultado da última avaliação não foi satisfatório e isso foi manifestado perante as 

Juntas de Freguesia, pois competia à Câmara fazer a avaliação da qualidade do serviço. Acrescentou que a 

situação descrita ia ser averiguada. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de sete milhões, cento e sessenta e nove mil, trezentos e setenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1.1 - 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.ª 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 Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o assunto tinha vindo na 

última reunião de Câmara e foi retirado no sentido de ser objeto de parecer. Disse que, de acordo com a lei, 

os membros da Câmara não deviam integrar a Comissão Paritária porque eram representantes de uma das 

partes, e que deviam ser nomeadas pessoas com habilitação técnica. Acrescentou que foi facultada cópia 

do parecer aos senhores Vereadores. 

Disse, ainda, que a Câmara tinha que indicar um representante para integrar a Comissão Paritária no 

sentido de tentar dirimir o conflito relacionado com o pedido de equilíbrio económico-financeiro por parte da 

concessionária, sendo proposto para integrar a citada Comissão o Sr. Dr. Joaquim Barreiros, economista, 

que acompanhou os trabalhos de contestação da negociação e que conhecia bem o assunto. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, esclarecendo que o ponto fundamental da questão 

consistia em nomear alguém com competência técnica para contestar a versão apresentada pela empresa, 

tendo a Comissão Paritária 15 dias para resolver o problema. Disse que, atendendo à complexidade do 

assunto, era impensável designar um representante da Câmara que tivesse que contrapor posições 

apresentadas pela Be Water sem estar minimamente informado e sem a devida aptidão técnica. 

Disse que, na sua opinião, o processo era claro, a Câmara tinha a opção de nomear alguém com 

competência técnica e que fosse conhecedor do processo de negociação do Contrato de Concessão, que 

defendesse os interesses da autarquia perante a concessionária, ou, como alternativa, não proceder à 

nomeação e entregar a resolução do problema apenas ao perito da Be Water. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que, na sua perspetiva, o processo também era 

evidente, o parecer emitido pelo Dr. Ricardo Bexiga não tinha o devido valor atendendo a que este era um 

advogado contratado pelo senhor Presidente, que defendia sempre a posição deste, acrescentando que no 

parecer não estava mencionado que não podia ser um membro da Câmara a integrar a Comissão Paritária, 

mas apenas mencionava que não devia ser. Disse que, no caso em apreciação, o árbitro indicado pela 
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Câmara tinha que ser indicado pelo senhor Presidente, e havia várias premissas que era necessário 

ponderar, nomeadamente o facto de a pessoa conhecer o assunto e ter que apresentar argumentação no 

prazo de 15 dias, não sendo colocada em causa a competência do Sr. Dr. Joaquim Barreiros mas 

questionado se aqueles a quem competia estabelecer a comunicação entre a Câmara e o seu 

representante o fariam de forma correta. Acrescentou que o Partido Socialista já tinha apresentado uma 

contraproposta que foi submetida a reunião de Câmara e reprovou, e sendo o Sr. Dr. Joaquim Barreiros 

conhecedor do assunto e da posição maioritária da Câmara, era importante transmitir-lhe que a proposta 

anterior foi reprovada, no sentido de haver reajustes na posição da Câmara quanto ao processo de 

negociação com a Be Water, porque, a não verificar-se este pressuposto, o Sr. Dr. Joaquim Barreiros, mais 

uma vez, passaria a ser o árbitro do Partido Socialista e não da Câmara Municipal. 

Declarou que os eleitos pelo PSD/PPM iam abster-se para que a Câmara não ficasse prejudicada num 

futuro processo litigioso. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que o assunto era complicado e que a CDU ia 

abster-se com base na argumentação constante da Declaração de Voto apresentada, que se transcreve: 

Declaração de Voto 

“É conhecida a posição da CDU relativamente ao processo de concessão/privatização de exploração dos 

sistemas de abastecimento de água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de efluentes 

no concelho de Valongo, processo este que dura desde 2000, passando por aditamentos vantajosos em 

2004 para a empresa privada ganhadora do concurso e com nova investida dos mesmos “investidores” em 

2014, sempre com a justificação, habilidosa, do equilíbrio financeiro, com a acusação à população de 

poupar muito no consumo da água. 

Durante estes anos, PS e PSD, através de uma pretensa e ardilosa habilidade politica e ideológica na 

defesa dos interesses do capital privado, justificaram sempre as suas posições, com o princípio de que o 

privado é que é bom, tornando evidente que os seus interesses de classe nunca coincidirão com a defesa 

dos interesses da população. 

Após a última posição maioritária da vereação camarária em rejeitar uma “solicitação de reequilíbrio 

financeiro”, vem agora o PS solicitar, a pedido da empresa exploradora dos serviços, a nomeação de um 

árbitro a designar pela Câmara Municipal de Valongo para a constituição de uma Comissão Paritária. 

Lembramos que, a Comissão Paritária tem como função avaliar as razões e justificações de ambas as 

partes para uma solução que servirá somente como orientação, que depois terá de ser enviada à 

Assembleia Municipal pela Câmara Municipal de Valongo. 

Relativamente à nomeação do Dr. Joaquim Manuel Faria Barreiros, entendeu o PS que, o Dr. Joaquim 

Manuel Faria Barreiros seria a personalidade melhor preparada tecnicamente para integrar esta Comissão. 

Sobre esta nomeação, lembramos que: 

1. A nomeação é da inteira responsabilidade do PS; 

2. As consequências desta nomeação também são da responsabilidade do PS; 
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3. Dado que o PS optou por nomear uma personalidade que desenvolveu a proposta que teve um parecer 

desfavorável da entidade reguladora, espera-se que, apesar deste contexto, o Dr. Joaquim Manuel Faria 

Barreiros venha a defender a proposta apresentada pela ERSAR e não a proposta anteriormente defendida 

por si; 

4. É fundamental que ao fazer esta escolha, o PS esteja convicto que optou por uma personalidade que 

defenderá, intransigentemente, os interesses dos Valonguenses. 

Independentemente da pessoa indicada e que se quer indicar como árbitro, e independentemente da 

avaliação que vier a ser apresentada, é nossa intenção manter a posição de sempre, que é contra esta 

concessão/privatização. 

Por tudo isto, abstemo-nos.” 

Valongo, 22 de setembro de 2016 

O Vereador da CDU 

Adriano Ribeiro 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que, por sua intenção, o 

Contrato de Concessão não existia, mas foi assinado e tinha que o gerir. Complementou que se a Câmara 

não indicasse um árbitro, ficariam sujeitos só a um indicado pela empresa, e isso fragilizaria a posição do 

Município. 

Agradeceu o voto de abstenção dos senhores Vereadores eleitos pelo PSD/PPM e pela CDU, pois, 

legalmente, daria conforto ao árbitro para defender o melhor possível o interesse do Município de Valongo. 

Disse, ainda, que a sua pretensão seria inaugurar a ETAR de Campo no próximo ano, e também resolver o 

problema dos odores desagradáveis, e não queria perder os 3 milhões de euros dos fundos comunitários 

que estavam reservados para esse efeito. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que o senhor Presidente mencionara ser contra a 

concessão dos serviços de água, no entanto, a sua pretensão era concessionar as obras da ETAR de 

Campo, porque sendo uma obra da competência da Câmara se tivesse avançado, como foi proposto pelos 

eleitos pelo PSD/PPM, ia retirar muito dinheiro do orçamento de 2017, complementando que o senhor 

Presidente aproveitou a negociação com a Be Water para amplificar a concessão, transferindo para esta 

entidade a responsabilidade das obras na ETAR de Campo e onerando o contrato em mais de 750 mil 

euros, valor que competia ao Município de Valongo para executar as obras de renovação desse 

equipamento. 

 

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

entendimentos diferentes sobre a matéria. 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, 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, conjugado com n.º 3 da Cláusula 

79.ª do Contrato de Concessão, por maioria, nomear o Dr. Joaquim Manuel Faria Barreiros, como árbitro da 

identificada Comissão Paritária, com base na informação técnica prestada. 

 

4 votos a favor e 5 abstenções. 

Por deliberação, unânime, da Câmara Municipal, esta votação foi efetuada pela forma de braço no ar, 

conforme previsto no art.º 20.º, n.º 3 do Regimento. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que nomearam um árbitro que não tinha 

qualquer ligação partidária, mas que demonstrou ser conhecedor da matéria e iria defender a posição da 

Câmara sob o ponto de vista técnico, económico e jurídico, e se a solução iria ser favorável ou 

desfavorável, depois a Câmara decidiria. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que escolheram um técnico reconhecidamente 

competente, mas que escolheu uma solução que a maioria da Câmara rejeitou, e a sua dúvida era se este 

iria defender a mesma posição perante a Comissão Paritária. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, respondendo que o acordo passou na Câmara. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que a maioria do Executivo votou contra. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, argumentando que o técnico apenas indicou o que 

era passível de contrapropor e a Câmara reprovou a proposta depois de conhecer o parecer emitido pela 

ERSAR, referindo que, no entendimento dos eleitos pelo PS, era um acordo possível e foi reconhecido pela 

Câmara, que o aprovou. Disse que a ERSAR teve dúvidas e emitiu um parecer que não coincidia com 

determinadas posições e isso não foi confirmado, o que significava que a Câmara tinha tomado uma 

decisão favorável, e por isso é que o processo avançou, acrescentando que era necessário encontrar um 

novo acordo, que se não fosse possível, teria que tramitar pela via judicial. 

Disse, ainda, que também havia interesse por parte da Câmara em não perder uma parte do financiamento 

comunitário, agindo com o máximo de cuidado no sentido de preservar o principal interesse que era o 

concelho de Valongo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que estava em causa o facto do senhor 

Presidente nunca ter evidenciado que o Sr. Dr. Joaquim Barreiros considerava o Contrato de Concessão 

vantajoso para o Município, não tendo posto em causa os custos para os munícipes e o investimento 

realizado do ponto de vista do cálculo da TIR. Disse que o senhor Presidente tinha um discurso constante 
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de oposição a uma concessão que atribuía ao PSD, mas aproveitava-se desse tipo de contratos para 

colocar a obra da ETAR de Campo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era contra o Contrato de 

Concessão e, se pudesse, rasgava-o, referindo que a maioria dos municípios não tinha esses serviços 

concessionados. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que o senhor Presidente devia assumir perante a 

população as obras da ETAR de Campo. 

 

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

atendendo a que a Câmara não tinha margem financeira para isso. 

 

1.2 - ADESÃO À ASSOCIAÇÃO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR 

 

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

Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, inserida na informação técnica, n.º 15/GMIME/2016 

datada de 08 do corrente mês, subscrita pelo técnico superior, licenciado em Gestão Luís Alexandre Prinas 

Nascimento, afeto ao Gabinete Mais Investimento Mais Emprego, cujo teor se transcreve: 

« Após o desafio proposto pelo atual executivo, e no âmbito das competências do Gabinete Mais 

Investimento Mais Emprego (GMIME), em prol da captação de investimento e no estabelecimento de 

“networks” que contribuam de forma decisiva para a projeção territorial e desenvolvimento económico e 

tecnológico do município de Valongo, importa destacar o seguinte: 

a) A cooperação transfronteiriça é uma estratégia da União Europeia (UE) para o desenvolvimento 

regional integrado assente num modelo colaborativo de governação dos Estados membros. De facto, a 

dinâmica desenvolvida nas regiões transfronteiriças (em alguns casos, Euro-regiões) foi, em parte, a 

resultante das políticas, programas e recursos da UE fomentadas nesta estratégia, que favoreceram a 

criação de estruturas de cooperação entre municípios de Estados-membros vizinhos. 

Neste âmbito, importa evidenciar, pela sua longevidade e intensidade da cooperação, a Euro-região 

Galiza-Norte de Portugal que, ao longo das últimas décadas, favoreceu a criação, a sustentabilidade e o 

crescente reconhecimento institucional de redes de cooperação regional e local, suas atividades e 

programas de cooperação. 

b) A associação “Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular” (EANP), criada em 1992, é uma das redes de 

cooperação de municípios que se destaca neste território transfronteiriço da Euro-região Galiza-Norte 

de Portugal. 

Com o objetivo do desenvolvimento económico, social, cultural, tecnológico e científico das cidades 

desta euro-região, esta associação tem realizado um trabalho importante na promoção do 
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desenvolvimento regional-local, funcionando como espaço de lóbi político em favor desta região 

europeia periférica e como uma plataforma de diálogo e de identificação de oportunidades e 

desenvolvimento de iniciativas e projetos conjuntos entre municípios destes países vizinhos. 

As áreas prioritárias intervenção da EANP compreendem o estudo e as infraestruturas das cidades, a 

solidariedade social, a proteção do ambiente, o turismo e todas as atividades sociais, culturais e 

desportivas que se identifiquem com as raízes e a identidade dos Municípios associados e que 

favoreçam o desenvolvimento coeso e sustentado do sistema urbano do Noroeste da Península Ibérica. 

Identicamente presta serviços de apoio e consultoria aos organismos públicos associados, que 

pretendam apresentar candidaturas ao Programa de Cooperação Transfronteiriço Espanha Portugal 

2014-2020 - Programa Interreg V, ao qual a União Europeia alocou uma dotação financeira de 288 

milhões de Euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para o desenvolvimento 

de projetos comuns aos dois países, no âmbito dos 6 objetivos temáticos: 

i. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

ii. Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas. 

iii. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e a gestão de riscos. 

iv. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos. 

v. Promover o emprego e a mobilidade laboral. 

vi. Reforçar a capacidade institucional. 

c) Um dos principais objetivos do Município é a afirmação de Valongo no contexto regional, nacional e 

internacional, através da valorização da sua identidade e da sua capacidade e potencial de 

desenvolvimento, sendo a crescente participação em redes de cooperação e centros de decisão supra 

locais, uma das apostas estratégias para este fim. Nesta ótica, o enfoque na cooperação e no 

estabelecimento de sinergias com os municípios da região do Norte de Portugal e da Comunidade 

Autónoma da Galiza será um fator importante para a consolidação dessa estratégia. 

Assim, e salvo melhor opinião, a adesão do Município de Valongo à Associação Eixo Atlântico do 

Noroeste Peninsular, permitirá uma maior integração neste movimento de afirmação e de 

desenvolvimento socioeconómico desta Euro-região Norte Portugal-Galiza, representando ainda uma 

janela de oportunidade para reposicionar o concelho em matéria de influência, de competitividade 

económica e incremento da internacionalização da base produtiva, participando simultaneamente. 

Nos termos dos estatutos da Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, a adesão do Município de 

Valongo efetivar-se-á logo que a Assembleia Feral decida aceitar o pedido de adesão formulado à 

Comissão Executiva. 

Caso a adesão aceita o Município ficará vinculado ao pagamento de uma quota anual de 15.000,00€. 

Tem competência para manifestar a intenção da adesão à Associação Eixo Atlântico do Noroeste 

Peninsular a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea s) n.º 1 do artigo 33.º, da lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Arq. Vítor Sá, em 15.09.2016, que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro: 
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Concordo com o teor da presente informação pelo que se propõe que a proposta de adesão nela expressa 

seja submetida a deliberação por parte da Câmara Municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 16.09.2016, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que a Associação Eixo 

Atlântico do Noroeste Peninsular mobilizava fundos comunitários, designadamente a nível do Programa 

INTERREG, e na sequência da troca de informação sobre a importância em existir um terminal rodoviário-

ferroviário “Porto Seco”, como era o caso do terminal localizado na freguesia de Campo, a citada 

Associação mostrou interesse e convidou o Município de Valongo a aderir a esta, pois esse procedimento 

iria dinamizar o concelho de Valongo. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria remeter à Assembleia Municipal a emissão da 

autorização para a adesão do município de Valongo à Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, 

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

 

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

 

1.3 - PROTOCOLO COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA “REABILITAR 

PARA ARRENDAR - HABITAÇÃO ACESSÍVEL” 

 

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

cooperação institucional no âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível” a celebrar 

entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU) e o Município de Valongo, inserida na 

informação técnica, n.º 16/GMIME/2016 datada de 15 do corrente mês, subscrita pelo técnico superior, 

licenciado em Gestão Luís Alexandre Prinas Nascimento, afeto ao Gabinete Mais Investimento Mais 

Emprego, cujo teor se transcreve: 

«No seguimento da proposta de protocolo de cooperação institucional no âmbito do programa “Reabilitar 

para Arrendar – Habitação Acessível”, a celebrar entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

I.P. (IHRU) e o Município de Valongo, e após análise do mesmo, cumpre-me informar o seguinte; 

a) Está em curso a implementação do Plano Estratégico do Desenvolvimento Urbano de Valongo, no qual 

se assume como vetor estratégico para o município a aposta na reabilitação urbana; 

b) O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, é mais um instrumento financeiro de 

incentivo/apoio à reabilitação urbana colocado à disposição dos proprietários de imóveis no concelho, 

constituindo-se simultaneamente como um estímulo à melhoria da qualidade vida, desenvolvimento 

sustentado e alavancagem para a economia local. 
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Assim, e salvo melhor opinião, proponho que o Município de Valongo assine o protocolo de cooperação 

institucional no âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível” do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., nos termos propostos. 

Mais proponho que, atendendo às caraterísticas do programa em questão, o representante municipal que 

conjuntamente com o representante do IHRU, terão acometidas as tarefas de gestão dos processos 

apresentados a este programa (cláusula 5.ª protocolo proposto), seja um elemento do GMIME – Gabinete 

Mais Investimento Mais Emprego. 

Para o efeito anexa-se a proposta de protocolo a celebrar entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I.P. (IHRU) e o Município de Valongo. 

Tem competência para decidir a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista na alínea r) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 16.09.2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos previstos na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro por unanimidade celebrar o protocolo cooperação institucional no âmbito 

do programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível” entre o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU) e o município de Valongo. 

 

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 n.º 1 do art.º 20.º, 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. 

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. 
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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 nº 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.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o assunto tinha vindo na 

última reunião de Câmara, mas, por solicitação dos eleitos pelo PSD/PPM, foi retirado para uma análise 

mais detalhada, acrescentando que estava a ser feito o possível para cumprir o prazo no sentido de evitar 

ajustes diretos, 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que o contrato era extenso, não sendo possível a 

sua análise em dois dias. Referiu que os eleitos pelo PSD/PPM iam abster-se, mas pretendiam colocar 

algumas questões, pois era pertinente serem efetuadas correções antes do processo ser submetido à 

Assembleia Municipal. 

Disse que a alteração ao contrato em vigor implicou algumas centenas de milhares de euros de 

investimento em equipamentos, questionando se estes já constavam das listagens do contrato atual 

atendendo a que tinham interferência com o contrato seguinte, nomeadamente se houvesse investimento a 

ser executado até março, altura em que estariam disponíveis no concelho, e que contribuíssem para uma 

proposta melhor para a Câmara Municipal. 

Referenciou a questão da colocação de contentores semienterrados, dizendo que, na sua opinião, deveria 

haver insistência na distribuição destes conforme a pretensão da Câmara, porque quando esta não se 

verificava havia uma legítima defesa de preço por parte dos concorrentes, com base no pressuposto que a 

colocação era sempre em sítios complicados, e isso contribuía de forma negativa para a proposta a 

apresentar. 

Disse, ainda, que no objeto do contrato não havia qualquer observação quanto ao lixo que os munícipes 

colocavam junto dos contentores, estando assim a Câmara a assumir que a recolha seria da sua 

competência. 

No que respeita à caução, disse que no documento devia mencionar que esta seria acionada ao primeiro 

incumprimento, pois tratando-se de um serviço de grande importância para a população, se permitissem 

que a empresa recorresse da execução dessa caução, isso criaria alguma limitação e a Câmara não podia 

atuar de imediato. 

Referiu que no artigo 24.º, n.º 2, dizia que a recolha do lixo era feita porta a porta com a frequência de 

segunda a sexta-feira, e se a empresa procedesse à recolha um dia em cada freguesia do concelho estaria 

a cumprir o contrato, mas não era essa a pretensão da Câmara, sendo importante mencionar limpeza diária 

em todas as vias nas cinco freguesias. 

Questionou o motivo pelo qual a limpeza na freguesia de Campo e Sobrado era diurna e nas outras 

freguesias noturna. Questionou, ainda, se na cláusula 41.ª estava assegurada a questão legal atendendo a 

que mencionava que o adjudicatário tinha que ter instalações no concelho ou a 10 Km deste, o que, na 

opinião dos eleitos pelo PSD/PPM, podia ser uma limitação ao princípio da livre concorrência. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que era no sentido de 

propiciar emprego no concelho, premissa que tinha a sua concordância. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que uma coisa era beneficiar um candidato que 

colocava instalações no concelho, atribuindo uma pontuação nesse item, outra coisa era exigir que o 

mesmo tivesse instalações, e, nesse caso, ao abrigo do princípio da livre concorrência podia ser 

problemático, porque beneficiaria aquele que pretendesse estabelecer-se no concelho de Valongo. 
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Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, esclarecendo que já foi iniciada a recolha porta a 

porta em Valongo, Ermesinde e Alfena, que consistia numa experiência piloto no âmbito do PAPERSU 

2020, em que a Câmara transferiu equipamento e a empresa investia, tendo o Município uma vantagem 

adicional, pois se sobrasse, esse investimento podia ser transferido para outros equipamentos que 

permitissem aderir ao PAPERSU e já não precisariam de ter gastos no próximo contrato, informando que 

iam ser desativados muitos Molok atendendo a que nos sítios onde houvesse recolha seletiva não podia 

existir este tipo de meios. Disse que no contrato apareciam poucos equipamentos porque a LIPOR ia 

candidatar-se a financiamento europeu e desonerou, por isso é que havia o acordo para provar que não era 

necessário comprar, sendo essa a razão de não estar mencionado no contrato. 

Quanto à frequência da recolha, disse que fazia sentido ser efetuada nos sítios onde houvesse Molok, pois 

nas zonas onde havia recolha porta a porta seria uma recolha seletiva, acrescentando que não conhecia em 

pormenor o procedimento, mas estava a ser feito de acordo com a LIPOR. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, complementando que a colocação de 

Molok já não era aconselhada atendendo a que incentivava a um comportamento incorreto por parte da 

população, e o objetivo era retirar os Molok. Disse que ia solicitar a presença do técnico responsável para 

prestar os devidos esclarecimentos. 

 

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

artigo 24.º, n.º 2, contivesse um anexo a especificar a frequência da recolha porta a porta, e que também 

fosse definida o tipo de caução. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que a caução tinha a ver com o valor do 

contrato. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que se referia ao tipo de caução. 

 

Por solicitação do senhor Presidente, interveio o senhor Chefe da DAJAC, Dr. José Paiva, esclarecendo 

que a caução estava prevista à primeira solicitação, e a questão das instalações não ia limitar porque não 

era mencionado que era só para as empresas do concelho. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que, no âmbito desse concurso, devia ser dado a 

conhecer aos concorrentes o equipamento que ia ser instalado. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que a Câmara ia instalar todo o 

equipamento. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que o documento devia ter um anexo a dizer que 

os equipamentos que ainda não estivessem instalados iam ser até março, para que os concorrentes 

soubessem que nessa data os mesmos já estariam disponíveis. 

 

Por solicitação do senhor Presidente, deu entrada na sala o senhor Eng.º Delfim Cruz. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que no atual contrato havia vários equipamentos 

que iam ser introduzidos até março, no entanto, os eleitos pelo PSD/PPM consideravam que deviam constar 

num anexo os equipamentos ainda não disponíveis mas que estariam colocados em março, acrescentando 

que havia uma lista onde mencionava os Molok distribuídos no concelho, mas não tinha esses 

investimentos que iriam realizar-se até ao final do contrato, solicitando esclarecimento quanto a isso. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, dizendo que esses equipamentos já eram em número reduzido, 

exemplificando que os Molok foram reduzidos e eram para substituição nos casos de atos de vandalismo, 

mas não existia um acréscimo em termos de localizações. Acrescentou que nos próximos concursos alguns 

equipamentos iam ser retirados e mesmo com a implementação da recolha porta a porta iam ser retirados 

ecopontos e também alguns Molok, mas, nesse momento, não era possível prever em termos de 

localização de todos os equipamentos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que a outra questão tinha a ver com o artigo 24.º, 

n.º 2, que dizia que a recolha porta a porta de indiferenciados era diária, de segunda a sábado, mas não 

mencionava se era em todas as ruas, ou seja, devia haver um plano, porque não tinha que ser diária. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, dizendo que havia diversos artigos, porque, por exemplo, a recolha 

de indiferenciados que em alguns sítios não era diária, ia ser três dias por semana, e a recolha seletiva 

nessa zona piloto que ia arrancar agora. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que só estava a referir-se a indiferenciados. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, dizendo que também incluía os indiferenciados. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, perguntando como é que as empresas que iam concorrer 

a esse concurso estabeleciam um preço se não havia um plano. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, respondendo que existia um plano. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, exemplificando que a recolha na freguesia de Campo era 

à segunda, quarta e sexta, mas o artigo 42.º mencionava que havia recolha diária em todos os arruamentos. 
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Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, dizendo que havia recolha diária em todos os arruamentos, só em 

pequenas zonas piloto ou as que iam arrancar, mas ainda não era alargado a todo o concelho. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que isso eram exceções, perguntando se eram 

feitas recolhas diárias em todos os arruamentos. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, respondendo que sim, por isso é que havia recolhas noturnas em 

Valongo, Ermesinde e em Campo. Disse que não definiram os percursos porque isso nunca era definido, a 

organização em termos de trabalho fazia parte da empresa, o que era referido é que no concelho existiam 

quantidades, e as empresas ao apresentarem propostas já mencionavam os circuitos e os recursos 

humanos necessários. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que a questão baseava-se se no contrato era 

mencionado o plano de recolha dos resíduos sólidos para que os munícipes pudessem fazer a gestão 

dessa matéria. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, dizendo que ia iniciar-se agora e tinham que começar com zonas 

piloto, com o alargamento para 2.000 fogos, por exemplo, nos edifícios em altura que já arrancou, também 

começasse a reduzir em termos de frequência e de contabilização, acrescentando que a recolha era 

contabilizada por tonelada e não por quilómetro, em termos do custo do Município não era pelo quilómetro, 

mas por tonelada recolhida, portanto, também interessava à população, e por isso, a recolha diária, e nas 

zonas piloto arrancava bem definida com ações de sensibilização e reduziria. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que uma empresa que tivesse que recolher 

diariamente iria atribuir um custo a essa operação, que se soubesse que recolhia a mesma tonelagem em 

metade dos dias percorrendo menos quilómetros, iria fazer com que o preço da sua proposta reduzisse 

atendendo a que iria otimizar. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, dizendo que a recolha diária ocupava todo o período de trabalho e se 

fosse feita em dois dias a quantidade duplicava e já não era possível só com um veículo, já iam ter mais 

meios a recolher. 

 

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

esse contrato ajudasse a que a população fizesse uma melhor gestão do lixo. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, lembrando que era um projeto piloto e 

ainda havia estudos a fazer. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, dizendo que, por esse motivo, se ia proceder à recolha seletiva, e 

seriam fornecidos equipamentos para poderem fazer a reposição e, no caso da recolha seletiva, aguardar 

pelos três dias por semana e para a recolha de indiferenciados também três dias por semana, e a recolha 

seletiva ser uma vez por semana em cada um dos dias. Em relação ao circuito, disse que fazia parte da 

capacidade técnica em termos de organização da proposta por parte das empresas. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, perguntando se as empresas apresentavam os 

percursos e seu custo quando concorriam. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, respondendo que sim. As empresas definiam a sua organização para 

tentar rentabilizar ao máximo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, perguntando se, regra geral, se 

restringia os concorrentes à localização da sede da empresa. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, respondendo que em termos de equipamentos havia necessidade de 

uma resposta e se a distância da sede fosse grande seria mais demorada e, por isso, no atual concurso as 

empresas concorrentes estavam concentradas num raio de 10 Km, o que abrangia uma grande parte do 

distrito. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era um estímulo à 

contratação local. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que a questão não tinha a ver com a vantagem 

do concessionário ter instalações no concelho, mas se na vertente jurídica deveria ser mencionado que 

após ganhar o concurso a empresa tivesse que ter instalações no concelho ou se devia ser uma exigência 

imediata. 

 

Interveio o senhor Eng.º Delfim Cruz, dizendo que no contrato anterior havia algumas empresas que 

concorreram que não tinham instalações dentro da zona pretendida, mas comprometeram-se a dar 

cumprimento a esse item. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, apresentando uma Declaração de Voto do seguinte teor: 

Declaração de Voto 
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“Ao fim de mais de três anos de concessão/privatização a que o senhor Presidente gosta de chamar 

aquisição de serviços, e que eu tenho grande dificuldade em perceber onde está a diferença, nova proposta 

para concurso de concessão/privatização para prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos no Município de Valongo, por mais um período de 36 meses, está em cima da mesa. 

Mais 3 anos em que a diferença em termos estruturais apenas se notou com a aplicação dos Acordos de 

Execução realizados com as Juntas de Freguesia, derivados da aplicação da Lei n.º 75/2013. 

Mais 3 anos em que o Município não deu um único passo no sentido da reversão das 

concessões/privatizações, e com esta proposta de concurso se prepara para dar continuidade ao ruinoso 

caminho até aqui seguido. 

Está mais do que provado que mesmo sem melhoramento dos serviços prestados, as 

concessões/privatizações foram e são dos grandes responsáveis pela difícil situação financeira do 

Município. 

Porque é necessária uma alternativa e uma rutura neste caminho. 

E porque estamos convictos de que a solução não passa por mais concessões/privatizações, mas sim pelo 

início de um percurso que leve à sua reversão e que não existiu ao longo destes 3 anos. 

A CDU vota contra esta nova proposta para concurso de concessão/privatização para prestação de serviços 

de recolha de resíduos sólidos urbanos no Município de Valongo.” 

Valongo, 22 de setembro de 2016 

O Vereador da CDU 

Adriano Ribeiro 

 

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 18º 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 36º do Código dos Contratos 

Públicos por maioria, com base na informação prestada. 

1) Autorizar a abertura 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 n.º 1 do art.º 20.º, 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, com o preço base de 

5.323.140,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

2) Aprovar as peças do referido procedimento nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos 

Públicos; 

3) Nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, nomear o júri de acompanhamento 

do concurso, com a constituição supra indicada; 
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4) Submeter o presente processo a apreciação e 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 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. 

 

Abstiveram-se os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Eng.º Hélio Rebelo, Dr.ª Ana 

Isabel Pereira, Dr. César Vasconcelos e Dr.ª Maria da Glória Castro. 

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

 

2.2 - PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA PELA EMISSÃO DO ALVARÁ PARA O EVENTO "ENCONTRO 

DIOCESANO", REQUERIDO PELA PARÓQUIA DE SANTO ANDRÉ DE SOBRADO - RATIFICAÇÃO 

 

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

Sto. André de Sobrado, instruído com a informação técnica n.º 11427/TL, datada de 16.09.2016, subscrita 

por Maria do Céu Correia Aguiar Nogueira, assistente técnica cujo teor se transcreve: 

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

No dia 06-09-2016 deu entrada neste serviço de Taxas e Licenças o pedido de licença para a realização do 

evento “Encontro Diocesano da ACR”; requerida pela Paróquia de Santo André de Sobrado, solicitando 

para o efeito a interrupção do trânsito na Rua Padre Agostinho de Freitas, freguesia de Sobrado, no dia 18 

do corrente mês de setembro, das 9:00h às 17:00h; 

Nos termos da Informação n.º 11356/2016, de 14-09-2016, está autorizada a realização do evento, com a 

interrupção do trânsito, o que, nos termos do n.º 8.1, Quadro XXX, relativo a atividades diversas, da Tabela 

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

lugar ao pagamento da taxa de 12,25€ pela emissão do respetivo alvará; 

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

5.º, do citado regulamento, cuja competência está atribuída à Câmara Municipal. 

Acontece porém que, atendendo à data de entrada do requerimento e a toda a tramitação subsequente do 

processo, não foi possível em tempo útil submeter o assunto à Câmara Municipal, pelo que se propõe que o 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara defira a isenção da taxa pela emissão do Alvará n.º 39/2016, 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 

16.09.2016, que igualmente se transcreve: «Exmº Sr. Presidente: Concordo. Propõe-se o deferimento do 

pedido de isenção de taxas pela emissão do alvará e a sua submissão a reunião de Câmara para 

ratificação. À consideração superior» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 16.09.2016, 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.» 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 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. 

 

2.3 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA EMISSÃO DE ALVARÁ, REQUERIDO PELA JUNTA DE 

FREGUESIA DE ERMESINDE, PARA O EVENTO CONCENTRAÇÃO DE AUTOMÓVEIS MINIS E 

CLÁSSICOS - RATIFICAÇÃO 

 

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

Freguesia de Ermesinde, instruído com a informação técnica n.º 11412/TL, datada de 16.09.2016, subscrita 

por Cristina Elisabete Moreira Dias, assistente técnica cujo teor se transcreve: 

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

Foi recebido em 09.09.2016, no serviço de Taxas e Licenças um pedido da Junta de Freguesia de 

Ermesinde, em que a requerente solicita autorização para, no dia 18 de setembro, levar a efeito o evento 

“Concentração de Automóveis e Minis e Clássicos”, necessitando, para o efeito, de condicionamento 

trânsito em vários arruamentos de Ermesinde e a interdição de estacionamento na rua D. António Ferreira 

Gomes. 

Nos termos da informação n.º 11388/TL, de 15.09.2016, está autorizada a realização do evento, o que nos 

termos do n.º 7, 7.1, Quadro XXX, relativo a atividades diversas, da Tabela de Taxas anexa ao 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, dá lugar ao pagamento da 

taxa de 16,35€. 

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

do citado regulamento. 

Nestes termos o processo está em condições de ser submetido à apreciação da Câmara Municipal para 

atribuição da isenção. Verifica-se, porém, que a última apreciação do processo foi recebida na área de 

Taxas e Licenças, em 15 de setembro (quinta feira). De imediato, se procedeu à elaboração da proposta de 

deferimento, a já referida informação n.º 11388/TL. 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 lhe é 

devida, 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. 

É o que me cumpre informar. 

À consideração superior.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sra. Chefe de Divisão, Dra. Ana Maria Santos em 16.09.2016, 

que igualmente se transcreve: «Exmo. Senhor Presidente: 

Concordo. 

Propõe-se o deferimento da isenção de taxas pela emissão do Alvará e a sua submissão a reunião de 

Câmara para ratificação.» 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 16.09.2016, 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 n.º 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, 

com base na informação prestada. 

 

2.4 - FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI), REFERENTES A 2017, A 

APLICAR AOS VALORES PATRIMONIAIS TRIBUTÁRIOS DOS PRÉDIOS URBANOS 

 

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

taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a 2017, a aplicar aos valores patrimoniais 

tributários dos prédios urbanos, instruído com a informação técnica n.º 17/DFRH/2016, datada de 

14/09/2016, subscrita pela Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dra. Ana Maria Moura dos 

Santos, cujo teor se transcreve: 

“O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor tributário dos prédios rústicos e urbanos 

situados no território português e constitui receita dos Municípios onde os mesmos se localizam, conforme 

definido no art.º 1.º do Código do IMI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro. 

A Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, que aprovou o Orçamento do Estado para 2016 (OE/2016), introduziu 

alterações significativas no Código do IMI, nomeadamente no que diz respeito ao art.º 112.º, n.º 1, sendo 

que as taxas do imposto a aplicar passam a ser as seguintes: 

- Prédios rústicos: 0,8%; 

- Prédios urbanos: de 0,3% a 0,45%. 

O n.º 5 do art.º 112.º do Código do IMI refere que os Municípios, mediante deliberação da Assembleia 

Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos, para os prédios urbanos. 

Foi acrescentado o n.º 18 ao art.º 112.º que prevê que os Municípios abrangidos por Programa de Apoio à 

Economia Local (PAEL) ou programa de ajustamento municipal, podem determinar que a taxa máxima do 

IMI prevista na alínea c) do n.º 1 seja de 0,5%, fundamentando que a mesma é indispensável ao 

cumprimento dos objetivos definidos nos respetivos planos. 

Com a aprovação do OE/2016 foi ainda aditado ao Código do IMI o art.º 112º-A, no qual se prevê que “os 

municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem fixar uma redução da taxa do imposto 

municipal sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio 

urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que 

seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, 

compõem o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela.” 
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n.º de 

dependentes            

a cargo

Dedução fixa 

(em €)

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00  

Para efeitos da fixação do IMI e nos termos do n.º 14 do art.º 112º, a comunicação junto da Autoridade 

Tributária e Aduaneira das taxas a vigorar no ano 2017, deverá ocorrer até 30 de novembro do corrente 

ano. 

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais, refere no art.º 23, n.º 1, alínea a) que é receita das freguesias “O produto da 

receita do IMI sobre prédios rústicos e uma participação no valor de 1% da receita de IMI sobre prédios 

urbanos”. 

Face aos considerandos expostos, propõe-se: 

1. A fixação para 2017 da taxa de 0,355% para os prédios urbanos. 

2. Fixação da dedução do IMI, atendendo ao número de dependentes do agregado familiar, conforme 

previsto no art.º 112.º-A do Código do IMI, a saber: 

n.º de 

dependentes            

a cargo

Dedução fixa 

(em €)

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00  

3. Propõe-se ainda, à semelhança do ano anterior e em consonância com as deliberações da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal, respetivamente de 24/09/2015 e de 30/09/2015: 

a) A majoração, nos termos do nº 8 do artigo 112º do CIMI, em 30% da taxa aplicável a prédios urbanos 

degradados, considerando-se como tais os que face ao seu estado de conservação não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens; 

b) A majoração pelo dobro, nos termos do nº 9 do artigo 112º do CIMI, da taxa aplicável aos prédios rústicos 

com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, não podendo da aplicação desta 

majoração resultar uma coleta de imposto inferior a 20 euros por cada prédio abrangido. 

Cabe à Câmara submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto 

na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 22/09/2016, emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que era mantida a 

mesma proposta do ano transato, com os contributos dos senhores Vereadores eleitos pelo PSD/PPM e 
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com a concordância do senhor Vereador eleito pela CDU, sendo que, por força da alteração do Orçamento 

de Estado, o mecanismo era diferente para as famílias que tivessem filhos, havia um desconto automático 

de € 20, € 40 e € 70, o que significava que a Câmara ia ter a menos cerca de € 270.000 a € 280.000. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que os eleitos pelo PSD/PPM iam abster-se, mas 

com a observação de que no ano anterior houve muita discussão na redução da comparticipação por parte 

das famílias com descendentes, porque o Partido Socialista considerava que 5%, 7,5% e 10% era muito, no 

entanto, a proposta atual tinha valores superiores e essa força político-partidária concordava. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que essa medida era 

direcionada para a classe média, mas não era justo, porque as famílias que habitavam em casas 

arrendadas não beneficiavam desse apoio, mas a Câmara ajudava, embora tivesse um esforço de quase € 

300.000, o que era violento. 

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, propor à Assembleia Municipal, nos termos 

da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro: 

1. A fixação para 2017 da taxa de 0,355% para os prédios urbanos; 

2. Fixação da dedução do IMI, atendendo ao número de dependentes do agregado familiar, conforme 

previsto no art.º 112.º-A do Código do IMI; 

3. A majoração, nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI, em 30% da taxa aplicável a prédios urbanos 

degradados, considerando-se como tais os que face ao seu estado de conservação não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens; 

4. A majoração pelo dobro, nos termos do n.º 9 do artigo 112.º do CIMI, da taxa aplicável aos prédios 

rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, não podendo da aplicação desta 

majoração resultar uma coleta de imposto inferior a 20 euros por cada prédio abrangido. 

 

Abstiveram-se os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Eng.º Hélio Rebelo, Dr.ª Ana 

Isabel Pereira, Dr. César Vasconcelos e Dr.ª Maria da Glória Castro. 

 

2.5 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS A APLICAR AOS RENDIMENTOS DO ANO 2017 

 

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

variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano 2017, instruído com a informação técnica n.º 

15/DFRH/2016, datada de 14/09/2016, subscrita pela Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, 

Dra. Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se transcreve: 

“A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, no n.º 1 do seu art.º 26.º estabelece que o Município tem direito, em cada ano, a uma 
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participação variável, até 5%, no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano 

imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do art.º 

78º do Código do IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, nos 

termos do n.º 2 do art.º 69.º da mencionada Lei. 

Refere ainda o n.º 2 do art.º 26.º que a participação depende de deliberação sobre a percentagem de IRS 

pretendida pela Autarquia e que a mesma deverá ser comunicada por via eletrónica à Autoridade Tributária, 

até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. A ausência de comunicação 

ou a sua receção para além do prazo estabelecido, equivale à falta de deliberação e à perda do direito à 

participação variável (n.º 3 do art.º 26.º). 

Assim, a taxa a incidir sobre os rendimentos de 2017, que corresponderá à receita a arrecadar pelo 

Município em 2018, terá de ser fixada e posteriormente comunicada até 31 de dezembro de 2016. 

No caso em que a percentagem deliberada pela Assembleia Municipal seja inferior à taxa máxima de 5%, o 

produto da diferença de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução à coleta de IRS, a favor do 

sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita a 

participação variável, desde que a respetiva liquidação tenha sido feita com base em declaração 

apresentada dentro do prazo legal e com os elementos nela constantes, conforme disposto no n.º 4. 

De forma a garantir o necessário equilíbrio orçamental e tendo em conta o Plano de Ajustamento Financeiro 

subjacente à exequibilidade do PAEL – Programa de Apoio à Economia Local, que contém medidas de 

otimização de receita, propõe-se manter a fixação da taxa de 5% como participação variável no IRS, a 

incidir sobre os rendimentos de 2017. 

A aprovação da referida taxa é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, nos 

termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 19/09/2016, emitiu o seguinte despacho: 

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

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, propor à Assembleia Municipal a fixação da 

taxa de 5% relativa à participação variável no IRS, a aplicar aos rendimentos de 2016, nos termos da alínea 

ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

Abstiveram-se os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Eng.º Hélio Rebelo, Dr.ª Ana 

Isabel Pereira, Dr. César Vasconcelos e Dr.ª Maria da Glória Castro. 

 

2.6 - LANÇAMENTO DE DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL, A COBRAR NO ANO 2017 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de lançamento 

de Derrama sobre o lucro tributável a cobrar no ano 2017, instruído com a informação técnica n.º 

14/DFRH/2016, datada de 14/09/2016, subscrita pela Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, 

Dra. Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se transcreve: 

“De acordo com o estipulado no n.º 1 do art.º 18 º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro 

das autarquias locais e das entidades intermunicipais), os Municípios podem deliberar anualmente lançar 

uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 

geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 

atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 

território. 

Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, autorizar o lançamento da derrama em 

conformidade com o disposto  na alínea d), do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Atendendo ainda ao disposto no n.º 15 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a deliberação 

mencionada no n.º 1 do mesmo artigo terá obrigatoriamente de ser comunicada à Autoridade Tributária, por 

via eletrónica, até 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços competentes do 

Estado. Nos casos em que a necessária comunicação seja recebida para além do prazo estabelecido, não 

há lugar à liquidação e cobrança da derrama, conforme o disposto no n.º 10 do citado artigo. 

Acrescenta-se que, para vigorar em 2016, a Assembleia Municipal procedeu à fixação da taxa de 1,5%, 

tendo sido igualmente aprovada a taxa reduzida de 1% para os sujeitos passivos com um volume de 

negócios em 2015 inferior a 150.000€, conforme prevê o n.º 10 do art.º 18.º. 

Analisando o impacto desta taxa no Orçamento Municipal e em linha de conta com o Plano de Ajustamento 

Financeiro em vigor no Município, afigura-se que a fixação de taxas idênticas às do ano anterior permitirá o 

cumprimento do referido Plano, não comprometendo o equilíbrio orçamental do exercício económico de 

2017. 

Tendo em conta o exposto, propõe-se que para 2017 seja lançada uma derrama de 1,5% sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), bem como a 

fixação da taxa reduzida de 1% para os sujeitos passivos com um volume de negócios inferior a 150.000€, 

no ano 2016. 

A aprovação do lançamento da derrama é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 19/09/2016, emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a proposta era igual à do 

ano anterior, mas implicava uma perda maior porque houve uma grande diminuição de empresas com 
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volumes de negócios abaixo dos € 150.000, portanto, era previsível que houvesse um prejuízo que se 

estimava em € 100.000. 

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por unanimidade, propor à Assembleia Municipal o 

lançamento da Derrama, a vigorar em 2017, na percentagem de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e a taxa reduzida de 1,00% para os 

sujeitos passivos com um volume de negócios em 2016 inferior a €150.000, nos termos da alínea  ccc) do 

n.º 1 do art.º 33.º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

2.7 - FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) PARA VIGORAR NO ANO 

2017 

 

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

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano 2017, instruído com a informação 

técnica n.º 16/DFRH/2016, datada de 14/09/2016, subscrita pela Chefe da Divisão de Finanças e Recursos 

Humanos, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se transcreve: 

“ A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro – Lei das Comunicações Eletrónicas – veio permitir às Autarquias a 

possibilidade de cobrar uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), como contrapartida dos 

direitos e encargos relativos à implementação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e 

demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, para todos os clientes finais do Município. 

Segundo o n.º 3 do art.º 106º da supra mencionada Lei, a TMDP é calculada com base na aplicação de um 

percentual sobre cada fatura emitida pelas empresas correspondentes, para todos os clientes finais do 

Município e deve ser aprovada, anualmente, até 31 de dezembro do ano anterior a que se destina a sua 

vigência, sendo que não pode ultrapassar os 0,25%. 

A cobrança e entrega mensal às Autarquias das receitas provenientes da aplicação da TMDP bem como 

todos os procedimentos a adotar pelas empresas prestadoras dos serviços mencionados estão definidos no 

Regulamento n.º 38/2004, publicado na II Série do Diário da República, n.º 230, de 29 de setembro. 

Pretende-se que os recursos da Autarquia sejam rentabilizados ao máximo de forma a garantir uma 

eficiente performance orçamental e financeira. 

Deste modo, detendo o Município toda a legitimidade para proceder à fixação da taxa em apreço propõe-se, 

salvo melhor opinião, que seja fixado o percentual de 0,25% relativo à Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem, para vigorar no ano 2017. 

Cabe à Câmara Municipal submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo 

do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea b) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 
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Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 19/09/2016, emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a proposta era no sentido 

de compensar alguma perda de receita. Disse que nunca foi aplicada essa taxa e estimava-se que pudesse 

representar cerca de € 40.000 a € 50.000, que não compensava totalmente, porque entre a Derrama e o IMI 

calculava-se que a Câmara tivesse a menos € 400.000 de receita. 

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, propor à Assembleia Municipal a fixação da 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para vigorar em 2017, na percentagem de 0,25%, nos termos da 

alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. 

 

Abstiveram-se os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Eng.º Hélio Rebelo, Dr.ª Ana 

Isabel Pereira, Dr. César Vasconcelos e Dr.ª Maria da Glória Castro. 

 

2.8 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO, COM A ÁREA DE 

1.225,00 M2, SITA NA RUA 1.º DE MAIO EM ALFENA 

 

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

do Domínio Público de uma parcela de terreno, com a área de 1.225,00 m2, sita na Rua 1.º de maio em 

Alfena, instruída com a informação n.º 21/IPM.DFRH/16 de 2016.09.16, subscrita pelo Técnica superior, 

Ana Rita Coelho, cujo teor se transcreve: 

“Em cumprimento da deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua reunião de 2016.06.16, foram 

afixados diversos exemplares do edital, que se encontra anexo ao processo, nos lugares de estilo, e 

publicado num jornal local e no Diário da República, manifestando a intenção de se proceder à desafetação 

do domínio público, de uma parcela de terreno, sita na freguesia de Alfena, com a área de 1.225,00 m2, a 

confrontar do norte com A. Brito Administração Imobiliária, SA, nascente com Leme Motores Elétricos, Lda. 

e Outro, sul Caminho de servidão e poente com José Moreira Duarte, a fim de se integrar no domínio 

privado e posterior cedência, convidando os eventuais interessados a dizer o que se lhes oferecer sobre o 

assunto, alegando fundamentadamente, os seus direitos legítimos, sobre a parcela de terreno referida, no 

prazo de 30 dias úteis. 

Decorrido o prazo, constatou-se que foram apresentadas reclamações sobre a intenção da desafetação do 

domínio público, da referida parcela de terreno. 

Sobre as reclamações apresentadas foi solicitado parecer jurídico quanto ao enquadramento legal, tendo os 

serviços jurídicos concluído que da análise do processo não subsiste qualquer impedimento legal, pelo que 

deverá prosseguir os seus trâmites, levando-se o assunto à Câmara Municipal para apreciação e, caso seja 

seu entendimento, aprovação, e posterior submissão à Assembleia Municipal para deliberação sobre a 
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desafetação, ou não, da referida parcela do domínio público municipal, nos termos do disposto da alínea q) 

do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em anexo o parecer jurídico. 

Tem competência para deliberar sobre o assunto a Assembleia Municipal, nos termos da alínea q) do n.º 1 

do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sob proposta da Câmara de acordo com o estipulado na 

alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do mesmo diploma legal.” 

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

Maria Moura dos Santos em 16.09.2016, que igualmente se transcreve: ” Exmo. Sr. Vice-Presidente. 

Propõe-se a submissão do processo à reunião da Câmara Municipal. 

O Exmo. Sr. Vice-Presidente, emitiu em 16.09.2016, o seguinte despacho:” Concordo. Coloca-se à 

consideração do Exmo. Senhor Presidente da Câmara a submissão do presente processo à reunião da 

Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 19.09.2016, o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que o processo referia-se à 

cedência de uma parcela de terreno à Associação dos Motards de Alfena, acrescentando que esse assunto 

foi objeto de um abaixo-assinado que deu origem a uma consulta, e era necessário dar seguimento ao 

processo e submetê-lo à Assembleia Municipal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que a informação que lhes foi remetida era 

insuficiente, pois não abrangia as reclamações e o parecer jurídico. No entanto, os eleitos pelo PSD/PPM 

iam votar favoravelmente porque perceberam que os cidadãos que defendiam a cedência eram muito mais 

do que aqueles que eram contra. Porém, consideravam importante o Município esclarecer relativamente à 

passagem existente entre armazéns, a qual não tinha a ver com a cedência do terreno, se era pública ou 

privada, pois havia dúvidas quanto a isso. 

 

Interveio o senhor Chefe da DAJAC, Dr. José Paiva, esclarecendo que podia haver confusão em termos de 

caminhos, pois havia um que ficava entre a parcela e o caminho público, que era um caminho de servidão. 

Depois, existia outro do lado direito, junto às habitações e à zona industrial, que era público e servia para 

delimitar a parte habitacional dos armazéns, e também servia para, em termos de projeto dessa área, para 

prevenir incêndios urbanos. Portanto, essa parte era pública e seguia via pedonal até ao caminho de baixo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, questionando se o outro caminho entre armazéns era 

público ou privado. 
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Interveio o senhor Chefe da DAJAC, Dr. José Paiva, respondendo que esse caminho era público e fazia a 

delimitação entre armazéns e habitações, os cidadãos utilizavam-no como rodoviário, mas era reservado a 

peões. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, declarando que ia votar favoravelmente com base no 

parecer que foi emitido. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na 

alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a desafetação do domínio público, da 

parcela de terreno, com a área de 1225,00m2, sita na rua 1.º de Maio, freguesia de Alfena, a confrontar do 

norte com A. Brito Administração Imobiliária, SA, nascente com Leme Motores Elétricos, Lda. e Outro, sul 

Caminho de servidão e poente com José Moreira Duarte, a fim de se integrar no domínio privado e posterior 

cedência, com base na informação técnica prestada. 

 

3.1 - PROCESSO N.º 74-OC/2014, EM NOME DE NOS - COMUNICAÇÕES, S.A. 

LOCAL: RUA MANUEL SIMÕES - ERMESINDE 

PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de NOS – Comunicações, 

S.A, respeitante ao pedido de receção provisória das obras de urbanização e redução da caução, instruída 

com a informação n.º 509/DOTA.EU, datada de 14/06/2016, cujo teor se transcreve, subscrita pelo técnico 

superior, Eng.º José Rocha: 

“Através do requerimento registado sob o nº 6132, em 22.12.2015, é solicitado pelo requerente a receção 

das obras de urbanização e a devolução da caução prestada no valor de 1.442,58€, referente às obras de 

urbanização da presente operação urbanística. 

De acordo com o estipulado nos números 3, 4 e 5 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro com redação e alterações ulteriores, o montante da caução pode ser reforçado ou reduzido, não 

podendo no caso da redução o conjunto das reduções efetuadas ultrapassar os 90% do montante inicial. 

Mais se informa e de acordo com o estipulado no artigo 87.º deste mesmo diploma legal, a redução ou 

devolução das cauções só são possíveis após a receção provisoria ou definitiva das obras referentes à 

operação urbanística, sendo as receções precedidas de vistoria. 

Realizada a vistoria é entendimento da comissão que “as obras de urbanização estão concluídas e em 

conformidade com os respetivos projetos” (página n.º 119), não se vendo assim, inconveniente na receção 

provisória das obras de urbanização. 

Assim, de acordo com o disposto no n.º 4 e n.º 5 do artigo 54.º do referido diploma legal, poderá o montante 

inicial da caução prestada ser reduzida para o montante de 144,26€. Este valor resulta da redução em 90% 

do montante inicial da caução apresentada para garantir a boa e regular execução de todos os trabalhos. 
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A decisão sobre o assunto é da competência da Câmara Municipal nos termos do disposto nos números 4 e 

5 do artigo 54.º e artigo. 87.º, do DL 555/99, de 16 de dezembro, na redação e alterações ulteriores.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da DOTA, Eng.º Luís Monteiro, em 

14/06/2016 que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe a receção provisória das obras de urbanização, devendo a decisão ser 

levada à consideração do executivo municipal.» 

Em 21/06/2016, o Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, emitiu o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 13/09/2016, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente a reunião de Câmara» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, 

com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09/09, por unanimidade, rececionar 

provisoriamente as obras de urbanização com base na informação técnica prestada. 

 

3.2 - PROCESSO N.º 152-OC/2014, EM NOME DE NOS - COMUNICAÇÕES, S.A. 

LOCAL: RUA ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA - CAMPO E SOBRADO 

PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de NOS – Comunicações, 

S.A, respeitante ao pedido de receção provisória das obras de urbanização e redução da caução, instruída 

com a informação n.º 509/DOTA.EU, datada de 14/06/2016, cujo teor se transcreve, subscrita pelo técnico 

superior, Eng.º José Rocha: 

“Através do requerimento registado sob o n.º 6121, em 22.12.2015, é solicitado pelo requerente a receção 

das obras de urbanização. Para a presente operação urbanística não foi apresentada caução uma vez que 

foram utilizadas as infraestruturas existentes, pelo que não foram realizadas obras. 

De acordo com o estipulado nos números 1 e 2 do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 

a receção provisoria ou definitiva das obras referentes á operação urbanística é precedida de vistoria. 

Realizada a vistoria é entendimento da comissão que “as obras de urbanização estão em condições de ser 

recebidas” (página n.º 142), não se vendo assim, inconveniente na receção provisória das obras de  

urbanização. 

A decisão sobre o assunto é da competência da Câmara Municipal nos termos do disposto no número 1 

artigo. 87º, do DL 555/99, de 16 de dezembro, na redação e alterações ulteriores.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da DOTA, Eng.º Luís Monteiro, em 

15/06/2016 que igualmente se transcreve: 
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«Concordo, pelo que se propõe o deferimento do pedido de receção provisória das obras de urbanização, o 

qual deverá ser apreciado pelo executivo municipal.» 

Em 21/06/2016, o Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, emitiu o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 13/09/2016, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente a reunião de Câmara» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, 

com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09/09, por unanimidade, rececionar 

provisoriamente as obras de urbanização com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - 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 

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. 
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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 

- 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.ª 

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 



38 
 

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; 

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 nº 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.» 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, esclarecendo que, por carência de meios 

financeiros do Município, houve necessidade de reduzir as despesas, nomeadamente em desligar cerca de 

1/3 das lâmpadas do concelho, mas atendendo ao facto de haver muitas solicitações para religar as 

mesmas, foi estudada uma forma que permitisse religar todas as lâmpadas sem aumentar a despesa do 

Município. Disse que isso demorou mais de dois anos a implementar, mas houve o apoio por parte das 

entidades públicas ligadas ao assunto, embora com alguma resistência da EDP. Contudo, há cinco meses, 
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esta entidade colocou a possibilidade da Câmara lançar um concurso que permitisse atingir esse objetivo, 

acrescentando que a Câmara aderiu à Agência de Energia do Porto e a ADENE - Agência para a Energia 

teve uma ação muito útil porque tinha mais conhecimento sobre as Empresas de Serviços Energéticos 

(ESE) que foram criadas para resolver problemas de eficiência energética. 

Referiu que no concurso era estabelecida uma média energética e a exigência de que, em relação aos 

gastos de energia atuais, nas luminárias de tecnologia LED a instalar em todo o concelho houvesse uma 

economia de 60%, que daria para pagar o investimento e a manutenção durante o período do contrato, 

tendo também sido pedida uma percentagem de bónus no sentido das empresas, ao apresentarem um tipo 

de luminárias de acordo com a tecnologia definida, oferecessem mais, se possível igual ou superior aquilo 

que foi pedido, para que a reversão em termos de dinheiro fosse feita num curto espaço de tempo. 

Acrescentou que as ESE obrigavam a que os contratos fossem lançados entre 6 e 16 anos. 

Disse, ainda, que quando a Câmara acabasse de pagar ia ter uma mais-valia, pois teria toda a iluminação 

pública do concelho ligada e não pagaria, tendo apenas que fazer a renovação das luminárias quando 

necessário. Complementou que foi definido o caderno de encargos, as condições do concurso e a garantia 

de que todas as empresas pudessem concorrer e que os conflitos que eventualmente adviessem desse 

contrato fossem resolvidos, no sentido de não atrasar a implementação. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, confirmando que no mandato anterior houve a 

necessidade de contenção de despesa e não foi possível repor a iluminação pública com um contrato desse 

tipo, mas os eleitos pelo PSD/PPM acolhiam-no com satisfação e iam votar favoravelmente. Disse que, no 

que concerne ao contrato, apenas sugeriam que nas luminárias que estavam definidas, os difusores 

deveriam ser sempre em vidro temperado, porque havia algumas em que se dava a opção de serem em 

policarbonato que, com o decorrer do tempo, iriam amarelecer e prejudicar a iluminação, e quando a 

Câmara recebesse novamente a gestão da iluminação pública teria mais problemas. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que a caraterização das luminárias tinha 

que ser ampla, porque senão havia o risco de excluir vários concorrentes, e isso poderia ser confundido 

com um acordo preferencial, acrescentando que havia uma norma que tinha que ser homologada pela EDP 

como garantia de qualidade, e excetuando esse item, todas as outras limitações foram excluídas, tendo 

havido dois critérios: a certeza de que poderiam concorrer várias empresas, e o cuidado de abrir um 

concurso extensivo a todas, porque a Câmara podia optar por convidar só 5 ou 6 ESE, mas era necessário 

financiamento e cada ESE tinha uma financiadora. 

Disse, ainda, que acompanhou o processo e tomou a decisão política de ter um modelo no qual a Câmara 

não pagasse, e para isso tinha que envolver as 5.000 luminárias que estavam no concurso, e essa era a 

limitação. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, complementando que havia câmaras 

municipais que só convidavam um grupo restrito de empresas, mas para evitar conflitualidade, o Município 

de Valongo optou por convidar todas as empresas para que o processo fosse rápido e claro. Acrescentou 

que valongo ia ser um dos primeiros concelhos a fazer a substituição integral de todas as luminárias, havia 

16 mil e estavam 5 mil desligadas, pagando menos do que pagavam nesse momento, ou seja, € 1.300.000 

por ano. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que esperava que se confirmasse essa expectativa 

para que o assunto fosse bem-sucedido e, nesse pressuposto, ia votar favoravelmente. 

 

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, por unanimidade: 

1- Aprovar as peças procedimentais, que compõem o processo em apreço, bem como, a abertura do 

procedimento, através da formalização de um convite às empresas de serviços energéticos ou 

agrupamentos qualificados no âmbito do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços Energéticos de 

nível 2, 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. 

2- Submeter a presente deliberação à apreciação da Assembleia Municipal para efeitos do disposto no n.º 1 

do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

 

4.2 - CRIAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO A PESSOA COM MOBILIDADE 

CONDICIONADA, NA TRAVESSA DO CALVÁRIO, EM VALONGO 

 

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

lugar de estacionamento reservado a pessoa com mobilidade condicionada, instruído com a informação n.º 

11074/2016, datada de 06 do corrente mês, subscrita pelo técnico superior Eng.º Miguel Vidal, da Divisão 

de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«Através do requerimento registado em anexo, com data de 2016-08-04, o munícipe, António Oliveira 

Rosa., solicita a concessão de um lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada, em 

seu nome, perto do n.º 1, da Travessa do Calvário, freguesia de Valongo, para parqueamento do veículo, 

com a matrícula 44-ET-18 referente à licença n.º 38384 emitida pelo IMT e com validade até 09-06-2026. 

Analisado o pedido constata-se que o mesmo se enquadra no âmbito do Regulamento de Trânsito e de 

Estacionamento de Duração Limitada (RTEDUL) e se encontra instruído de acordo com o legalmente 

estabelecido. 

Face ao exposto e após visita ao local, confirma-se que estão reunidas as condições para o deferimento da 

atribuição do lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada, a António Oliveira 
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Rosa, isento de pagamento de taxa, conforme o estatuído no art.º 26.º do supracitado regulamento 

municipal. 

Na localização proposta, teve-se em conta os constrangimentos existentes no local, tais como, sinalização 

existente, via com dois sentidos de trânsito de cariz residencial, minimização da distância à habitação do 

requerente. 

Deu-se ainda conhecimento ao requerente de que o lugar embora tenha sido requerido a título particular, o 

uso do mesmo poderá ser efetuado por qualquer portador de deficiência e que seja detentor do cartão 

emitido pelo IMT, tendo-se-lhe dado o prazo de 10 dias úteis, para que se pronunciasse se mantinha 

interesse no requerido. 

O requerente transmitiu a sua anuência e confirmou que mantinha a sua pretensão inicial. 

Face ao exposto, propõe-se que seja aprovada a licença de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada de acordo com a planta anexa, sendo colocada uma placa de sinalização com a inscrição, 

“Requerente: Licença 38384 do IMT”. 

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

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula 

C. Pereira Marques, em 2016.09.15, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal – lugar de estacionamento.” 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.09.16, o seguinte 

despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.09.16, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

 

Processo retirado. 

 

4.3 - CRIAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO RESERVADO A PESSOA COM MOBILIDADE 

CONDICIONADA, NA RUA DAS FLORES, EM VALONGO 

 

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

lugar de estacionamento reservado a pessoa com mobilidade condicionada, instruído com a informação n.º 

11018/2016, datada de 05 do corrente mês, subscrita pelo técnico superior Eng.º Miguel Vidal, da Divisão 

de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«Através do requerimento registado em anexo, com data de 2016-05-10, o munícipe, Joaquim Mendes, 

solicita a concessão de um lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada, em seu 
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nome, perto do n.º 83, da Rua das Flores, freguesia de Valongo, para parqueamento do veículo, com a 

matrícula 16-77-KB referente à licença n.º 37836 emitida pelo IMT e com validade até 03-05-2026. 

Analisado o pedido constata-se que o mesmo se enquadra no âmbito do Regulamento de Trânsito e de 

Estacionamento de Duração Limitada (RTEDUL) e se encontra instruído de acordo com o legalmente 

estabelecido. 

Face ao exposto e após visita ao local, confirma-se que estão reunidas as condições para o deferimento da 

atribuição do lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada, a Joaquim Mendes, 

isento de pagamento de taxa, conforme o estatuído no art.º 26.º do supracitado regulamento municipal. 

Na localização proposta, teve-se em conta os constrangimentos existentes no local, tais como, sinalização 

existente, via com dois sentidos de trânsito de cariz residencial, minimização da distância à habitação do 

requerente. 

Deu-se ainda conhecimento ao requerente de que o lugar embora tenha sido requerido a título particular, o 

uso do mesmo poderá ser efetuado por qualquer portador de deficiência e que seja detentor do cartão 

emitido pelo IMT, tendo-se-lhe dado o prazo de 10 dias úteis, para que se pronunciasse se mantinha 

interesse no requerido. 

O requerente transmitiu a sua anuência e confirmou que mantinha a sua pretensão inicial. 

Face ao exposto, propõe-se que seja aprovada a licença de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada de acordo com a planta anexa, sendo colocada uma placa de sinalização com a inscrição, 

“Requerente: Licença 37836 do IMT”. 

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

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula 

C. Pereira Marques, em 2016.09.15, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal – atribuição de lugar de estacionamento.” 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.09.16, o seguinte 

despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.09.16, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

 

Processo retirado. 

 

5.1 - PROJETO FINAL DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A 

ALUNOS E A ALUNAS DO ENSINO SUPERIOR 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Projeto final de 

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos e a Alunas do Ensino Superior, 

instruído com a informação técnica n.º 11329/2016, datada de 14/09/2016, subscrita por Marta Daniela Silva 

Costa, técnica superior, cujo teor se transcreve: 

Na sequência da Deliberação da Câmara Municipal de Valongo de 14 de julho de 2016, de acordo com a 

qual foi deliberado por unanimidade, nos termos da alínea k), v) e hh) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro, conjugadas com o disposto na alínea g) o n.º 1 do artigo 25.º do referido diploma, 

aprovar e submeter a apreciação pública, pelo prazo de 30 dias úteis, para cumprimento do disposto no 

artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 

janeiro, o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos e a Alunas do Ensino 

Superior. Foi colocado em discussão pública através do Edital n.º 94 datado de 18 de julho, com publicação 

no Diário da República, 2.ª Série, n.º 144 de 28 de julho de 2016. 

No período fixado para a respetiva consulta pública, não foram rececionadas quaisquer sugestões, 

informações ou reclamações nos serviços desta Autarquia sobre o Projeto de Regulamento Municipal de 

Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos e a Alunas do Ensino Superior. No entanto, os serviços da 

DEASD-IE, dentro daquele prazo e ao analisar o respetivo regulamento, consideram que o mesmo será 

mais claro se forem efetuadas as seguintes alterações: 

“Artigo 3.º 

Princípios Gerais 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

a) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

a) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) ….…………………………………..…………………………………………………..………………………… 

e) ….………………………………………….……………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………...……………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

8. Rendimento per capita – calculado segundo o n.º 5 do artigo 10.º do presente regulamento. 

(…) 

Artigo 8.º 
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Processo de Candidatura 

1. A Câmara Municipal de Valongo publicitará, mediante a afixação de editais nos lugares de estilo e na 

página eletrónica do Município, bem como através de outros meios considerados pertinentes, para cada ano 

escolar, a data da apresentação das candidaturas. 

2. …………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………….…………...... 

4. …………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

(…) 

Artigo 9.º 

Documentação que deve acompanhar o processo de candidatura 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cartão de eleitor/a ou atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia bem como a 

indicação/prova de que reside no concelho há mais de dois anos. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

a) ………………………………………………………………………..…………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) ………………………………………………………………………………………………...………………….. 

e) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

f) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Documento comprovativo de NIB/IBAN. 

11. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

(…) 

Artigo 11.º 

Deveres dos/as Jovens Bolseiros/as 

1.……………………………………………………………………………………………………………………………. 

a)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Participar à Câmara Municipal de Valongo, num prazo de trinta dias, todas as alterações ocorridas 

posteriormente à atribuição da bolsa de estudo, relativa à sua situação económica, agregado familiar, 

residência ou curso, que possam influir na continuação da atribuição da bolsa de estudo; 
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c)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

d)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Assim, coloca-se à consideração superior a análise do presente projeto final de regulamento e, caso tal 

mereça concordância, sugere-se que seja remetido a aprovação por parte da Câmara Municipal e, 

posteriormente, por parte da Assembleia Municipal. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal de Valongo de acordo com o disposto 

na alínea u) e k) do n.º 1 do art.º 33.º conjugado com a alínea g) do n.º 1 do art.º 25, ambos, do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que deverá submeter à aprovação da assembleia municipal o projeto 

final de regulamento. 

À consideração de V.ª Ex.ª. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Sr. Chefe de Divisão Torcato Ferreira em 19/09/2016, que 

igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 19/09/2016, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 19/09/2016, o seguinte despacho: 

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

 

Processo retirado. 

 

6.1 - PROJETO DE REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE 

VALONGO – APROVAÇÃO PARA SUBMISSÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, Projeto de Regulamento dos Horários 

de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestações de Serviços do Município de 

Valongo, instruído com a informação técnica n.º 169/AJNC/2016, datada catorze de setembro de 2016, 

subscrita pelo Técnico Superior da DAJAC, Fernando Pedroso, cujo teor se transcreve: 

“O Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o regime jurídico de acesso e exercício de 

atividades de comércio, serviços e restauração, veio liberalizar os horários de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais, alterando o Decreto-lei n.º 48/96, de 15 de maio, estabelecendo que os 

estabelecimentos de venda ao público, de prestação de serviços, de restauração ou de bebidas com espaço 

para dança ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou onde se realizem, de forma 



46 
 

acessória, espetáculos de natureza artística, os recintos fixos de espetáculos e de divertimentos públicos 

não artísticos, têm horário livre. 

O artigo 3.º do Decreto – Lei n.º 48/96, de 15 de maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de 

janeiro, preceitua que as Câmaras Municipais podem restringir os períodos de funcionamento, a vigorar em 

todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, em casos devidamente justificados e que se 

prendam com razões de segurança ou de proteção da qualidade de vida dos cidadãos. 

Com efeito, torna-se necessário assegurar o direito ao descanso dos cidadãos, ao repouso, ao silêncio, a 

um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, em cotejo com o direito ao trabalho e ao 

exercício de uma atividade profissional, o direito à iniciativa económica e do direito de propriedade. 

É ainda fundamental harmonizar tais direitos para que estes possam coexistir de igual forma e sem colidir 

entre si, que tratando-se de direitos iguais e da mesma espécie estes devem ceder na medida do 

necessário, com respeito pelo princípio da proporcionalidade para que todos produzam os seus efeitos. 

Neste desiderato, no dia 8 de junho de 2016, através de Aviso, publicitado nos locais de estilo e no site da 

internet do Município, teve inicio o procedimento de elaboração do Projeto de Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de Prestação de Serviços do Município de Valongo, o 

qual visa reger a fixação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, evitando a desregulação 

total dos horários de funcionamento e acautelando situações de incomodidade ou o seu agravamento e de 

perturbação do descanso dos moradores e da segurança pública. 

Entretanto, o Projeto de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 

de Prestação de Serviços do Município de Valongo foi disponibilizado e publicitado, ao público, através do 

Aviso n.º 9361/2016, publicado no Diário da República n.º 143, 2.ª série, de 27 de julho de 2016, por Edital 

datado de 15 de julho de 2016, afixado, na mesma data, nos locais de estilo e no sítio da Internet do 

Município em www.cm-valongo.pt., cuja consulta pública decorreu de 28 de julho a 08 de setembro de 2016, 

sem que tenham sido apresentados contributos ou sugestões. 

Preceitua o artigo 3.º do Decreto-lei n.º 48/96, de 15 de maio, na sua atual redação, que a restrição dos 

horários de funcionamento deve ser precedida de audiência prévia das entidades representativas dos 

interesses em causa, pelo que o presente projeto de Regulamento foi submetido a audiência prévia pelo 

prazo de 15 dias, das seguintes entidades: Comando Metropolitano do Porto da Policia de Segurança 

Pública, Comando Territorial do Porto – Guarda Nacional Republicana, Associação Industrial e Empresarial 

do Concelho de Valongo, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, 

Associação de Consumidores de Portugal (ACOP), DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor, a Junta de Freguesia de Alfena, Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, Junta de Freguesia 

de Ermesinde e a Junta de Freguesia de Valongo. 

Em face das consultas efetuadas pronunciaram-se, sobre o projeto de Regulamento, a Policia de 

Segurança Pública – Comando Metropolitano do Porto, Associação de Consumidores de Portugal – ACOP, 

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal – AHRESP, DECO – Associação Portuguesa 
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para a Defesa do Consumidor, cujos contributos foram analisados e considerados na proposta que ora se 

anexa. 

Assim, ao abrigo do disposto artigo 3.º e 4.º.º do Decreto-lei n.º 48/96, de 15 de maio, na sua atual redação, 

é elaborado o presente «Projeto de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Município de Valongo», a ser submetido à 

Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, para aprovação, nos termos dos artigos 25.º n.º 1 alínea g) e 

33.º, n.º 1, alínea k), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Senhor Chefe de Divisão da DAJAC, Dr. José Paiva, em 

dezanove de setembro de 2016, que se transcreve: 

“Exmo. Senhor Vice-Presidente, Eng.ª Sobral Pires: 

Concordo com a informação e proposta de regulamento anexa. 

À consideração de V. Exa.” 

O Exmo. Vice-Presidente da Câmara emitiu, em dezanove de setembro de 2016, o seguinte despacho: 

“Concordo. Ao Senhor Presidente para apresentar à Câmara.” 

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara emitiu, em dezanove de setembro de 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 k) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do 

n.º 1 do artigo 25.º, ambos da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto nos artigos 3.º 

e 4.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio e artigos n.ºs 100.º e 101.º do CPA, por maioria, aprovar o 

Projeto de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestações 

de Serviços do Município de Valongo, para posterior submissão à Assembleia Municipal, com base na 

informação técnica prestada. 

 

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

 

6.2 - APOIO AO CCD ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDING 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao pedido de instalação de 

máquinas de vending, instruído pela Informação técnica n.º 164/DAJAC.AJNC/2016, datada de 19.09.2016, 

subscrita pela Técnica Superior, Inês Marinho Corte-Real, cujo teor se transcreve: 

«A Presidente do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Valongo (CCD), Dr.ª 

Geraldina Garcez, solicita autorização para instalação de três máquinas de vending em espaços do 

município, a saber: 

- Biblioteca Municipal de Valongo; 

- Museu e Arquivo Histórico de Valongo; 

- Piscina Municipal de Alfena. 
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No requerimento apresentado, a Presidente do CCD refere ainda que esta associação tem “atualmente 

máquinas de vending de bebidas quentes/frias e snacks disponíveis para os seus associados/trabalhadores 

da Autarquia e restantes utentes dos equipamentos municipais, situadas nos seguintes locais: 

- Edifício dos Paços do Concelho 

 - Instalações da Adice / Telecentro 

 - Edifício Polivalente dos Serviços Técnicos Municipais.” 

Considerando que o CCD é uma associação dos trabalhadores do município de Valongo que visa, conforme 

decorre do n.º 1 do art.º 2.º dos Estatutos, “ Fomentar e apoiar atividades de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa e de solidariedade, sem fins lucrativos, visando a melhoria da qualidade de vida e 

aproveitamento dos tempos livres dos seus sócios e familiares”, o pedido formulado consubstancia uma 

forma de apoio, que pode ser concedido ao abrigo da alínea p) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual prevê a possibilidade da câmara municipal “ deliberar sobre a 

concessão de apoio financeiro ou qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou 

participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, 

recreativas, desportivas, ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos familiares.” 

Relativamente às máquinas de vending já instaladas, consultados os serviços, foi possível aferir da 

existência de qualquer autorização formal para a sua instalação, que à data da sua instalação estaria em 

vigor a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que atribuía à Câmara Municipal a competência para apoiar as 

Associações de trabalhadores (cfr. alínea o) do n.º 1 do art.º 64.º da referida Lei). 

Assim e considerando que: 

1. Não existe deliberação da Câmara Municipal a autorizar a instalação das máquinas já existentes; 

2. O pedido formulado consubstancia uma forma de apoio a uma instituição legalmente constituída 

pelos trabalhadores do município; 

É nosso entendimento que o mesmo poderá ser deferido, propondo-se que o órgão executivo delibere 

autorizar a instalação de todas as máquinas de vending (instaladas e a instalar), ao abrigo da alínea p) do 

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

À consideração superior, Inês Marinho Corte-Real.” 

A 19.09.2016 o Chefe de Divisão dos Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos, José Paiva, proferiu o 

seguinte despacho: «Exmo. Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro: 

Concordo com os termos e fundamentos do presente parecer que coloco à consideração de V. Exa. para, 

se assim o entender, submeter à aprovação da câmara municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 19.09.2016, o seguinte despacho: «Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade nos termos da alínea p) do n.º 1 do art.º 

33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, autorizar a instalação de 

máquinas de vending nos moldes propostos na Informação. 
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7.1 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS PELA CEDÊNCIA DO CENTRO CULTURAL 

DE ALFENA, PELA ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE VALONGO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao pedido de isenção do 

pagamento de taxas pela cedência do Centro Cultural de Alfena, pela Associação Industrial e Empresarial 

de Valongo, instruído com a informação técnica n.º 262/DCTJ-AA/2016, datada de 13.09.2016, subscrita por 

Florinda Silva, assistente técnico, do Serviço do Apoio Administrativo, cujo teor se transcreve: 

“A Associação Industrial e Empresarial de Valongo, com sede na Av.ª João de Deus, 735, 4445-474 

Valongo, com o contribuinte n.º 510 570 720, pretende levar a efeito no Centro Cultural de Alfena, na data 

de 29 de setembro/2016, pelas 21.00H, com a presença de um orador da ACT - Autoridade para as 

Condições do Trabalho, em Seminário intitulado “O Irrenunciável Direito a Férias”. 

Para a realização deste evento, a Associação Industrial e Empresarial de Valongo solicita o apoio do 

município na cedência gratuita do Centro Cultural de Alfena, sendo de salientar que o espaço está 

disponível e caso seja autorizado as taxas devidas importariam no valor de 226.32€. 

A Associação Industrial e Empresarial de Valongo está devidamente constituída e reúne os requisitos 

obrigatórios para a autorização da isenção de taxas 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 c) 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. 

Tem competência para decidir o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1 

do art.º 33.º da lei 75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da Cultura, Turismo e Juventude, Dr. 

Agostinho Rocha, em 15.09.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração de Exm.º Sr. Presidente: 

Foi solicitado pela Associação Industrial e Empresarial de Valongo, o Centro Cultural de Alfena, na data de 

29 de setembro/2016, pelas 21,00h, para a realização de evento com Autoridade para as Condições do 

Trabalho (entidade Estado). Após análise do processo, verificou-se que o mesmo está devidamente 

instruído e Associação Industrial e Empresarial de Valongo, reúne os requisitos legais e obrigatórios para o 

deferimento do pedido. 

Caso mereça a concordância d de V.ª Ex.ª propõe-se remeter o processo à aprovação da Câmara 

Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 19.09.2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos conjugados da alínea u) do n.º1 do art.º 33.º da lei 

n.º 75/2013 de 12 de Setembro e alínea a) do n.º 2 e 4 do art.º 5.º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do 
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pagamento de taxas pela cedência do Centro Cultural de Alfena, pela Associação Industrial e Empresarial 

de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram dezassete horas e trinta 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.___________________________--------------------------------------------------------------------------------------- 


