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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

VINTE E NOVE DE SETEMBRO DO ANO DOIS 

MIL E DEZASSEIS 

 

Aos vinte e nove 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. 



3 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 29.09.2016 

 

Agenda de Trabalhos 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Intervenção dos Membros da Câmara; 

 

Resumo diário de tesouraria. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 - Diversos 

 

1.1 - Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 12.05.2016, 19.05.2016 e 25.05.2016. 

 

2 - DFRH - Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

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

seguros, por um período de 36 meses - Aprovação da minuta do contrato. 

 

3 - DFM - Divisão de Fiscalização e Metrologia 

 

3.1 - Processo n.º 122-OC/2012 em nome de Cláudia Marina Silva Marques 

Local - Rua Dias Gaspar, n.ºs 51 e 53 - lote 2 - Campo 

Declaração de caducidade da comunicação prévia; 

 

3.2 - Processo n.º 123-OC/2012 em nome de Cláudio Roberto da Silva Marques 

Local - Rua Dias Gaspar, n.ºs 65 e 67 - lote 3 - Campo 

Declaração de caducidade da comunicação prévia; 

 

3.3 - Processo n.º 31-OC/1957 

Local - Rua Padre Miguel Paupério do Vale, n.ºs 115 e 119 - Valongo 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação; 

 

3.4 - Processo n.º 200-OC/1968 

Local - Rua Eng.º Armando Magalhães, n.ºs 168 a 184 - Ermesinde 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade do local; 

 

3.5 - Processo n.º 373-OC/1978 

Local - Rua João Elias, n.ºs 29, 39 e 47 - Valongo 



4 
 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade; 

 

3.6 - Processo n.º 279-OC/1998 

Local - Rua Rainha Santa Isabel, n.ºs 265 a 395 - Valongo 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade do local; 

 

3.7 - Processo n.º 27/2015(07) 

Local - Travessa do Borbulhão, junto ao n.º 211 - Campo e Sobrado 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade; 

 

3.8 - Processo n.º 3/2016(07) 

Local - Rua José Joaquim Ribeiro Teles, n.º 860 - casa 3 - Ermesinde 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade. 

 

4 - DCTJ - Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

4.1 - ADICE - Proposta de realização de estágios - 2016 - 17; 

 

4.2 - Pedido de isenção do pagamento de taxas pela cedência do Auditório Dr. António Macedo, pela Escola 

Profissional de Valongo; 

 

4.3 - Apoio de subsídio pontual à Associação das Coletividades do Concelho de Valongo - Representação 

na Indonésia; 

 

4.4 - “Alma do Fado - VI Concurso de Fado Amador do Concelho de Valongo” - Proposta de parceria com a 

Associação Cuca Macuca; 

 

4.5 - Protocolo de Cooperação entre a AMI - Associação Museu de Imprensa e a Câmara Municipal de 

Valongo. 

 

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

 

5.1 - Centro Social de Ermesinde - Estabelecimento de parceria com o Município - Ratificação; 

 

5.2 - Projeto Encontr'ARTE na Escola - 2016/2017. 

 

6 - DOTA - Divisão de Ordenamento do território e Ambiente 

 

6.1 - “Dance Colour Party” - Pedido de licença especial de ruído e isenção da respetiva taxa - Ratificação. 

 

7 - DAJAC - Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos 
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7.1 - Aceitação da doação de garagem na Rua Ramalho Ortigão, Fração E, da União de Freguesias de 

Campo e Sobrado. 

 

 

 

 

Valongo, 26 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 solicitar ao senhor Presidente informação sobre o ponto de situação do pedido de 

agendamento de uma reunião com o Ministro da Educação para tratamento do assunto respeitante à 

remodelação e beneficiação das Escolas Secundárias de Ermesinde e de Valongo. 

Disse, de seguida, que os eleitos pelo PSD/PPM consideravam abusiva a utilização do Facebook do 

Município para divulgação de atividades do Partido Socialista, designadamente o facto do senhor 

Presidente da Câmara e o senhor Vereador da Educação, juntamente com Deputados do Partido Socialista, 

terem estado na Escola Secundária de Ermesinde. Complementou que o Facebook do Município era um 

meio de divulgação e de informação de atividades da autarquia, e não lhe parecia correto utilizá-lo para fins 

de natureza partidária. 

Disse, ainda, que os Vereadores do PSD/PPM da Câmara também estiveram presentes na Escola 

Secundária de Ermesinde, igualmente com Deputados do PSD, e isso não foi noticiado no Facebook do 

Município, salientando que o serviço de comunicação da Câmara devia ser gerido de forma a distinguir as 

atividades partidárias das atividades autárquicas. 

Fez referência à questão da STCP, dizendo que, em junho, foi nomeado um representante da Câmara 

Municipal de Valongo para integrar a Unidade Técnica de Gestão para negociação sobre o novo modelo de 

gestão da STCP, no entanto, os eleitos pelo PSD/PPM não tinham conhecimento do desenvolvimento do 

assunto. Nesse contexto, solicitou informação sobre a matéria. 

Seguidamente, disse que os eleitos pelo PSD/PPM têm colocado questões e alertado para algumas 

situações as quais ainda não obtiveram resposta, como era exemplo a ampliação de um muro em frente à 

Escola Padre Américo, em Campo, e um sinal de trânsito em frente ao Hospital de Valongo, em que foi 

colocada a hipótese de implementar uma alteração de prioridade no sentido de trânsito. 

Referiu a questão da E.M. 606, dizendo que, independentemente da visita ao local, os serviços municipais 

deviam informar se estavam a fazer o acompanhamento da obra. Acrescentou que era importante 

perceberem se a Câmara acautelava o cumprimento dos termos contratuais estabelecidos com o grupo 

Jerónimo Martins, pois, na sua opinião, o pavimento não estava a ser preparado para a colocação de 

valetas e havia sítios onde não estavam a ser cumpridas as medidas, questionando, mais uma vez, se a 

obra estava a ser fiscalizada pela Câmara. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, afirmando já ter respondido que a obra 

na E.M. 606 estava a ser acompanhada por um técnico da DPOM, no entanto, considerava importante o 
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Executivo Camarário fazer uma visita ao local para perceber se estava a ser cumprido o contratualizado 

com o grupo Jerónimo Martins. 

Quanto à questão das solicitações dos Vereadores da oposição, disse que anotava todos os pedidos e 

reencaminhava para o seu Gabinete de Apoio que tentava dar resposta. 

Relativamente à questão da STCP, informou que a situação se encontrava nas mesmas circunstâncias, o 

senhor Vice-Presidente era o representante da Câmara na Unidade Técnica de Gestão e apenas sabia que 

no próximo ano iam pagar uma parte da despesa da operação. 

Sobre a questão das Escolas Secundárias, disse que aguardava a marcação da reunião com o Ministro da 

Educação e estava expectante que esta se realizasse brevemente, acrescentando que tinha esperança que 

fosse encontrada uma boa solução para o problema. 

No que respeita à questão da visita à Escola Secundária de Ermesinde, disse que foi convidado pelo Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista para o acompanhar às escolas, complementando que se tivesse sido 

convidado pelos Deputados do PSD teria aceitado, porque o problema das escolas era muito mais 

importante do que as lógicas partidárias e, no exercício das suas funções, não estava a representar o 

Partido Socialista mas toda a comunidade. Lembrou que, em 2011, aquando do cancelamento da obra na 

Escola Secundária de Ermesinde, todas as forças político-partidárias estiveram unidas e reclamaram contra 

essa injustiça, ato incompreensível que foi traumatizante para a comunidade, sobretudo a de Ermesinde, 

acrescentando que, na altura, ninguém questionou a atuação do Presidente da Câmara. 

Informou, ainda, que o Facebook do Município dava nota das suas deslocações, referindo que o Presidente 

da Câmara não tinha que se esconder. 

 

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

Complementou a questão colocada sobre a STCP, manifestando a sua admiração por nunca ter sido 

convocado para reuniões para análise do contrato que, de acordo com informação divulgada, a nova gestão 

da STCP teria início em janeiro de 2017. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que o empenho dos Partidos Políticos em 

relação ao problema das escolas era o mesmo, a interpretação do que deveria ser o objetivo do Facebook 

do Município é que tinha alterado. 

No que concerne ao assunto da STCP e mediante a informação transmitida pelo senhor Vice-Presidente de 

que aguardava a convocação para uma reunião, considerava importante que, após as declarações públicas 

do Ministro do Ambiente de que o Governo pretendia transferir a gestão da STCP para os seis municípios 

onde esta empresa operava a partir de janeiro de 2017, a Câmara de Valongo tomasse uma posição 

proativa e solicitasse ao respetivo Ministro mais informações sobre a matéria. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que o senhor Vice-

Presidente era o representante da Câmara na Unidade Técnica de Gestão e essa matéria podia ser 
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discutida nesse âmbito ou numa reunião com os Presidentes das Câmaras Municipais que iam gerir a 

STCP, sublinhando o facto de também não ter sido convidado para discutir o assunto. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, realçando a pertinência da Câmara de Valongo efetuar 

um contacto com o Ministro do Ambiente no sentido de dar a conhecer que ainda não foi convocada para 

qualquer reunião de negociação do novo modelo da STCP. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando que ia realizar-se uma 

reunião do Conselho Metropolitano do Porto e, certamente, o assunto seria discutido, pois era da 

responsabilidade da Área Metropolitana do Porto. 

 

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

Começou por mencionar a questão da obra na E.M. 606, dizendo que era importante haver a garantia de 

que esta estava a ser executada de acordo com o contrato celebrado com o grupo Jerónimo Martins, pois o 

Executivo Camarário não podia deslocar-se ao local e fazer uma avaliação para a qual não tinha 

competência. 

Disse que, nesse dia, ia realizar-se uma sessão da Assembleia Municipal e apelava para que todas as 

forças político-partidárias contribuíssem para a resolução da questão da Comissão de Toponímia. 

De seguida, solicitou informação sobre o ponto de situação do problema existente na Rua Cesário Verde, 

em Campo, referindo que a Câmara tinha condições para exigir que fosse dado cumprimento ao 

contratualizado com a Junta de Freguesia. 

Fez, ainda, referência à questão da Rua Nicolau Tolentino, em Sobrado, manifestando a sua satisfação pela 

resolução do assunto. 

 

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

Comissão de Toponímia, que ia reunir com o Presidente desta no sentido de estabelecer um prazo para 

resolução dos assuntos pendentes, sublinhando que se isso não se verificasse, a Câmara avocaria essa 

competência e decidiria. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de oito milhões, oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e oito euros e cinquenta e oito cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 12.05.2016, 19.05.2016 E 

25.05.2016 
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Aprovadas por unanimidade. 

Não participaram na votação das atas de 12.05.2016 e 19.05.2016, o/a senhor/a Vereador/a eleito/a pelo 

PSD/PPM, Dr. César Vasconcelos e Dr.ª Maria da Glória Castro, por não terem estado presentes nas 

reuniões. 

Não participou na votação da ata de 25.05.2016, a senhora Vereadora eleita pelo PSD/PPM, Dr.ª Maria da 

Glória Castro, por não ter estado presente na reunião. 

 

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

AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGUROS, POR UM PERÍODO DE 36 MESES - APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO 

 

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

supramencionada, instruído com a informação n.º 277/DFRH.ACGS/16, datada de 22 de setembro de 2016, 

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

Por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 15.09.2016, o concurso público com 

publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a aquisição de apólices de seguros, por um período de 

36 meses foi adjudicado à empresa “Açoreana Seguros, S.A.”, pelo valor total de 764.845,91 €. 

Foi também aprovado o teor da notificação a solicitar ao adjudicatário a apresentação dos documentos de 

habilitação exigidos no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos e no artigo 21.º do Programa de 

Concurso e a prestação da caução, no montante de 38.242,30 €, a que se referem os artigos 88.º e 

seguintes do referido diploma legal, bem como o artigo 23.º do Programa de Concurso, num prazo de 10 

dias sob pena da caducidade da adjudicação, nos termos dos artigos 88.º, n.º 1; 90.º, n.º 1 e 91.º, n.º 1 

todos do Código dos Contratos Públicos. 

A empresa adjudicatária entregou no passado dia 21 de setembro, os documentos de habilitação e o 

comprovativo da prestação da caução no valor de 38.242,30 €, junto da companhia de seguros “Açoreana 

Seguros, S.A.”, ambos através da plataforma eletrónica de contratação pública – Anogov. 

Pelo exposto coloca-se à consideração superior a apresentação do processo a reunião de Câmara para 

aprovação da minuta do contrato, de acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos, uma vez que se encontram cumpridas por parte do adjudicatário todas as formalidades 

legais. 

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

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

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

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

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

Código dos Contratos Públicos.” 
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Sobre o assunto foi prestada a informação do Sra. Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, 

Dra. Ana Maria Moura dos Santos, em 23/09/2016, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto na presente informação, 

“À Consideração da Ex.mo Senhor Vice Presidente da Câmara Eng.º José Augusto Sobral Pires.” 

O Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, emitiu em 26/09/2016, o seguinte despacho: 

“Concordo com a aprovação da minuta do contrato proposta na presente informação, 

Propõe-se a submissão do presente processo a reunião de câmara, uma vez que a adjudicação é 

competência deste órgão municipal, 

À consideração do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 26/09/2016, o seguinte despacho: 

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

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

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-

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

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

Contratos Públicos, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no art.º 98.º do 

Código dos Contratos Públicos, com base na informação prestada. 

 

3.1 - PROCESSO N.º 122-OC/2012 EM NOME DE CLÁUDIA MARINA SILVA MARQUES 

LOCAL - RUA DIAS GASPAR, N.ºS 51 E 53 - LOTE 2 - CAMPO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA 

 

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

caducidade da comunicação prévia, instruído com a informação técnica n.º 1094/DFM.FU/2016, datada de 

2016.08.08, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 26.07.2012 foi submetida nesta edilidade uma comunicação prévia para construção de um edifício de 

habitação unifamiliar no local supra identificado. 

Em 09.07.2013 foi emitida a certidão de admissão de comunicação prévia n.º 37/2013, fixando o prazo para 

conclusão das obras em 60 meses a contar da data de pagamento das respetivas taxas. 

De acordo com o descrito no sistema informático disponível, o prazo para conclusão das obras terminaria 

em 29.06.2018. 

Em 22.04.2016 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não fora iniciada e que o 

prazo de 12 meses para esse efeito (a contar da data de pagamento das taxas devidas pela comunicação 

prévia) já se encontrava largamente ultrapassado. 

Consequentemente, em 08.06.2016 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a 

caducidade da comunicação prévia, nos termos da alínea a), n.º 3, do artigo 71.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação, 

tendo sido fixado prazo de 15 dias para que, querendo, se pronunciasse. 
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Em 27.06.2016 o requerente respondeu a esta edilidade através da exposição registada sob o n.º 10260, de 

28.06.2016, tendo transmitido o seguinte: “… as obras estão dependentes da libertação de verbas por parte 

da entidade bancária o que será para breve e, assim sendo irei dar seguimento às obras.” 

Face ao alegado, foi agendada uma inspeção ao local em apreço para o dia 05.08.2016, na qual se 

observou que a situação permanece inalterada, ou seja, a obra ainda não foi iniciada apesar de já terem 

passado cerca de dois meses desde que esta edilidade notificou o requerente da intenção de declarar a 

caducidade desta comunicação prévia. 

Face ao exposto e dado que já se passaram mais de três anos desde que a supra referida certidão de 

admissão de comunicação prévia foi emitida, sugere-se que a Câmara Municipal declare a caducidade da 

comunicação prévia nos termos da alínea a), do n.º 3, do artigo 71.º do RJUE.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.08.18 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que seja declarada a caducidade da comunicação prévia nos termos da alínea a) do 

n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.08.31 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.09.23, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do art.º 71.º 

conjugado com o n.º 5 do mesmo artigo, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, por 

unanimidade, declarar a caducidade da comunicação prévia, com base na informação técnica prestada. 

 

3.2 -  PROCESSO N.º 123-OC/2012 EM NOME DE CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA MARQUES 

LOCAL - RUA DIAS GASPAR, N.ºS 65 E 67 - LOTE 3 - CAMPO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA 

 

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

caducidade da comunicação prévia, instruído com a informação técnica n.º 1096/DFM.FU/2016, datada de 

2016.08.08, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 26.07.2012 foi submetida uma comunicação prévia para construção de um edifício de habitação 

unifamiliar no local supra identificado. 

Em 09.07.2013 foi emitida a certidão de admissão de comunicação prévia n.º 36/2013, fixando o prazo para 

conclusão das obras em 60 meses a contar da data de pagamento das respetivas taxas. 
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De acordo com o descrito no sistema informático disponível, o prazo para conclusão das obras terminaria 

em 29.06.2018. 

Em 22.04.2016 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não fora iniciada e que o 

prazo de 12 meses para esse efeito (a contar da data de pagamento das taxas devidas pela comunicação 

prévia) já se encontrava largamente ultrapassado. 

Consequentemente, em 08.06.2016 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a 

caducidade da comunicação prévia, nos termos da alínea a), n.º 3, do artigo 71.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação, 

tendo sido fixado prazo de 15 dias para que, querendo, se pronunciasse. 

Em 27.06.2016 o requerente respondeu a esta edilidade através da exposição registada sob o n.º 10258, de 

28.06.2016, tendo transmitido o seguinte: “… as obras estão dependentes da libertação de verbas por parte 

da entidade bancária o que será para breve e, assim sendo irei dar seguimento às obras." 

Face ao alegado, foi agendada uma inspeção ao local em apreço para o dia 05.08.2016, na qual se 

observou que a situação permanece inalterada, ou seja, a obra ainda não foi iniciada apesar de já terem 

passado cerca de dois meses desde que esta edilidade notificou o requerente da intenção de declarar a 

caducidade desta comunicação prévia. 

Face ao exposto e dado que já se passaram mais de três anos desde que a supra referida certidão de 

admissão de comunicação prévia foi emitida, sugere-se que a Câmara Municipal declare a caducidade da 

comunicação prévia nos termos da alínea a), do n.º 3, do artigo 71.º do RJUE.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.08.18 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que seja declarada a caducidade da comunicação prévia nos termos da alínea a) do 

n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.08.31 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.09.23, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do art.º 71.º 

conjugado com o n.º 5 do mesmo artigo, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, por 

unanimidade, declarar a caducidade da comunicação prévia, com base na informação técnica prestada. 

 

3.3 - PROCESSO N.º 31-OC/1957 

LOCAL - RUA PADRE MIGUEL PAUPÉRIO DO VALE, N.ºS 115 E 119 - VALONGO 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, instruído com a informação técnica n.º 

1033/DFM.FU/2016, datada de 2016.07.27, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor 

se transcreve: 

«Em 28.04.2016 foi efetuada uma vistoria à habitação unifamiliar sita na morada supra identificada, tendo-

se verificado que: 

1. O telhado desta habitação é comum ao da edificação confinante (com entrada pelo n.º 111 da mesma 

artéria); 

2. A edificação vistoriada não tinha boas condições de segurança e salubridade, possuindo as anomalias 

discriminadas no auto de vistoria n.º 34/2016; 

3. Para eliminar as anomalias detetadas, deveriam ser efetuadas obras de reparação dos telhados 

(retificação do rufo no remate dos telhados e alteração da caleira do telhado da habitação vistoriada de 

modo a conferir-lhe maior capacidade de escoamento das águas pluviais) e dos revestimentos de 

paredes e tetos interiores degradados pela água que se infiltrou. 

Importa salientar que os proprietários destes dois imóveis foram devidamente convocados por esta 

autarquia para estarem presentes na realização da vistoria em apreço. 

Por despacho de 05.07.2016, foi determinado conceder um prazo de 10 dias aos interessados – 

proprietários dos dois imóveis e requerente/inquilina – para que, querendo, se pronunciassem sobre o 

conteúdo do auto de vistoria n.º 34/2016, de 28.04.2016. 

Nesta data, verifica-se que os interessados nada alegaram sobre o assunto, pelo que se propõe que seja 

determinada a ordem de execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições 

de segurança e salubridade verificadas no imóvel, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua 

atual redação, concedendo-se um prazo de 45 dias aos proprietários para o efeito, sob pena de ser 

instaurado processo de contraordenação previsto na alínea s) do n.º 1 artigo 98.º deste diploma legal, 

punível com coima graduada de (euro) 500 até ao máximo de (euro) 100 000, no caso de pessoa singular, e 

de (euro) 1500 até (euro) 250 000, no caso de pessoa coletiva, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, sem 

prejuízo de serem aplicadas outras medidas legais. 

O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.08.03 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para o efeito. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.08.05 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 
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«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.09.23, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar aos proprietários dos imóveis, para no prazo de 45 

dias procederem à execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de 

segurança e salubridade verificadas nos mesmos, com base na informação técnica prestada. 

 

3.4 - PROCESSO N.º 200-OC/1968 

LOCAL - RUA ENG.º ARMANDO MAGALHÃES, N.ºS 168 A 184 - ERMESINDE 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E 

SALUBRIDADE DO LOCAL 

 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, na sequência da vistoria requerida pela 

senhora Júlia Maria Machado Andorinha Loureiro, instruído com a informação técnica n.º 

1177/DFM.FU/2016, datada de 2016.08.30, subscrita pelo Eng.º Morgado de Sousa, Técnico Superior, cujo 

teor se transcreve: 

«Em 09.06.2016 foi efetuada uma vistoria à edificação existente no local supra identificado, por solicitação 

da requerente, tendo-se verificado que esta não tinha boas condições de segurança e salubridade, devendo 

ser efetuadas obras para reparar as anomalias discriminadas no auto de vistoria n.º 53/2016, 

nomeadamente: 

 Proceder à reposição do saneamento da banca da cozinha no rés-do-chão. 

 Proceder à substituição da conduta de ligação da caixa de águas pluviais localizada no logradouro a 

tardoz, que implicará a demolição e reposição do piso do rés-do-chão e a reposição do solo arrastado 

pela água estabilizando-o com adição de cimento. 

 Substituição da rede de abastecimento de água do 1.º andar. 

 Reparação dos revestimentos dos tetos e das paredes do rés-do-chão e 1.º andar, degradados pela fuga 

da água na rede deste último. 

 Colmatação da fissura aberta entre prédios contíguos, e visíveis na caixa das escadas e patamar da 

entrada do prédio vistoriado. 

 Obras de conservação das superfícies exteriores e interiores nas áreas comuns do prédio. 

Após realização da referida vistoria, foi concedido um prazo de 10 dias aos interessados todos proprietários 

do imóvel enquanto herdeiros da herança de Laurindo Loureiro para que, querendo, se pronunciassem 

sobre o conteúdo do referido auto, comunicando-lhes que se nada alegassem o processo seria arquivado. 
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Não concordando com a intenção de proceder ao arquivamento do processo, a requerente em sede de 

audiência nesta data, informou que os outros herdeiros não tencionam fazer as obras e, considerando que 

as habitações afetadas pela fuga de água do 1.º andar, apresentam-se cada vez mais degradadas com 

piores condições de salubridade e de segurança, solicita a prossecução do mesmo. 

Assim, e tendo em conta que os outros interessados nada alegaram sobre o assunto, proponho que seja 

determinada a ordem de execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições 

de segurança e salubridade verificadas no imóvel, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua 

atual redação, concedendo-se um prazo de 45 dias aos proprietários do prédio para o efeito, sob pena de 

ser instaurado processo de contraordenação previsto na alínea s) do n.º 1 artigo 98.º deste diploma legal, 

punível com coima graduada de (euro) 500 até ao máximo de (euro) 100 000, no caso de pessoa singular, e 

de (euro) 1500 até (euro) 250 000, no caso de pessoa coletiva, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, sem 

prejuízo de serem aplicadas outras medidas legais. 

O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.09.01 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para o efeito. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.09.05 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.09.23, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar aos proprietários do imóvel, para no prazo de 45 

dias procederem à execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de 

segurança e salubridade verificadas no mesmo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.5 - PROCESSO N.º 373-OC/1978 

LOCAL - RUA JOÃO ELIAS, N.ºS 29, 39 E 47 - VALONGO 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, na sequência da vistoria requerida pela 

senhora Maria de Lourdes Santos Farinhas, instruído com a informação técnica n.º 1121/DFM.FU/2016, 

datada de 2016.08.17, subscrita pelo Arqt.º Telmo Quadros, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 19.05.2016 foi efetuada uma vistoria à fração “D” existente no local supra identificado, por solicitação 

da proprietária da mesma, Maria de Lourdes dos Santos Farinhas, tendo-se verificado que a dita fração não 

tinha boas condições de segurança e salubridade, devendo ser efetuadas obras para reparar as anomalias 

discriminadas no auto de vistoria n.º 42/2016, nomeadamente: 

1. O revestimento interior, no canto formado pelos tetos e pela fachada virada a sul, no quarto, quarto 

de banho e sala, está manchado devido à infiltração de água da chuva através da fachada; 

2. A superfície interior da fachada virada a sul está manchada na área dos quartos e sala, devido à 

infiltração de água da chuva através da fachada; 

3. A fachada virada a sul está revestida com tela de alumínio. No entanto, o seu avançado estado de 

degradação indicia que há muito deveria ter sido substituída. O prazo de validade, para a maioria 

das marcas comercializadas no mercado, situa-se entre 10 e 15 anos. 

Após realização da referida vistoria, foi concedido um prazo de 10 dias aos interessados – proprietária da 

fração “D” e restantes 3 proprietários das outras frações – para que, querendo, se pronunciassem sobre o 

conteúdo do referido auto. 

Nesta data, verifica-se que apenas o Sr. Carlos Manuel da Silva Correia, proprietário de uma das frações, 

se pronunciou relativamente ao teor do ofício que foi enviado aos proprietários das frações existentes. 

A exposição apresentada por Carlos Manuel da Silva Correia refere que o prédio não tem condomínio 

constituído, encontrando-se a gestão das áreas comuns do imóvel a seu cargo e de outro condómino que 

não identifica. 

Mais refere o munícipe atrás mencionado que o deficiente estado da fachada do prédio não coloca o 

mesmo em risco, e que a condómina Maria de Lourdes dos Santos Farinhas não tem colaborado na gestão 

e conservação do prédio. 

Analisada a exposição apresentada, constata-se que a mesma não contesta, objetivamente, o teor do Auto 

de Vistoria n.º 42 e as suas conclusões. 

Pelo que se propõe que seja determinada a todos os proprietários do imóvel a ordem de execução das 

obras de conservação necessárias à correção das más condições de segurança e salubridade verificadas 

no mesmo, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, concedendo-se 

um prazo de 45 dias aos proprietários para o efeito, sob pena de ser instaurado processo de 

contraordenação previsto na alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º deste diploma legal, punível com coima 

graduada de (euro) 500 até ao máximo de (euro) 100.000, no caso de pessoa singular, e de (euro) 1.500 

até ao máximo de (euro) 250.000, no caso de pessoa coletiva, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, sem 

prejuízo de serem aplicadas outras medidas legais. 

O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 
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Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.08.25 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para o efeito. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.08.31 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.09.23, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar aos proprietários do imóvel, para no prazo de 45 

dias procederem à execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de 

segurança e salubridade verificadas no mesmo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.6 - PROCESSO N.º 279-OC/1998 

LOCAL - RUA RAINHA SANTA ISABEL, N.ºS 265 A 395 - VALONGO 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E 

SALUBRIDADE DO LOCAL 

 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, instruído com a informação técnica n.º 

1029/DFM.FU/2016, datada de 2016.07.27, subscrita pelo Eng.º Morgado de Sousa, Técnico Superior, cujo 

teor se transcreve: 

«Em 12.05.2016 foi efetuada uma vistoria à edificação existente no local supra identificado, por solicitação 

da Câmara Municipal, tendo-se verificado que esta não tinha boas condições de segurança e salubridade, 

devendo ser efetuadas obras para reparar as anomalias discriminadas no auto de vistoria n.º 41, 

nomeadamente: 

“Reparar as fachadas que inclui a colmatação de fissuras, a demolição e reconstrução do revestimento do 

canto formado pelas fachadas viradas a Sudeste e a Sudoeste e a criação de juntas de dilatação para 

absorção dos movimentos térmicos.” 

Após realização da referida vistoria, foi concedido um prazo de 10 dias à administração do condominio para 

que, querendo, se pronunciasse sobre o conteúdo do referido auto. 

Nesta data, verifica-se que a administração do condominio nada alegou sobre o assunto, pelo que se 

propõe que seja determinada a ordem de execução das obras de conservação necessárias à correção das 
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más condições de segurança e salubridade verificadas no imóvel, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 

16/12, na sua atual redação, concedendo-se um prazo de 45 dias para o efeito, sob pena de ser instaurado 

processo de contraordenação previsto na alínea s) do n.º 1 artigo 98.º deste diploma legal, punível com 

coima graduada de (euro) 500 até ao máximo de (euro) 100 000, no caso de pessoa singular, e de (euro) 

1500 até (euro) 250 000, no caso de pessoa coletiva, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, sem prejuízo de 

serem aplicadas outras medidas legais. 

O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.08.19 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para o efeito. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.08.31 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.09.23, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar à administração do condomínio do prédio, para no 

prazo de 45 dias proceder à execução das obras de conservação necessárias à correção das más 

condições de segurança e salubridade verificadas no mesmo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.7 - PROCESSO N.º 27/2015(07) 

LOCAL - TRAVESSA DO BORBULHÃO, JUNTO AO N.º 211 - CAMPO E SOBRADO 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E 

SALUBRIDADE 

 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, na sequência da comunicação enviada a este 

Município pela Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, instruído com a informação técnica n.º 

1068/DFM.FU/2016, datada de 2016.08.03, subscrita pelo Arqt.º Telmo Quadros, Técnico Superior, cujo 

teor se transcreve: 

«Em 10.12.2015 foi efetuada uma vistoria ao muro existente no local supra identificado, por solicitação da 

Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, tendo-se verificado que este não tinha boas condições de 
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segurança e salubridade, devendo ser efetuadas obras para reparar as anomalias discriminadas no auto de 

vistoria n.º 71/2015, nomeadamente: 

1. O muro apresenta várias fissuras verticais, algumas das quais apresentam já deslocação horizontal, 

ameaçando derrocada para a Travessa do Borbulhão; 

2. Existe bastante água de escorrência no terreno que – face à sua inclinação – se acumula junto ao 

muro, tendo-se verificado que foi efetuada uma pequena vala no terreno com o intuito de afastar a 

água do muro e a conduzir para a entrada aberta junto à Travessa do Borbulhão. 

Após realização da referida vistoria, foi concedido um prazo de 10 dias aos interessados – herdeiros de 

José Pinto Soares, na qualidade de herdeiros, e Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, na qualidade de 

requerentes da vistoria - para que, querendo, se pronunciassem sobre o conteúdo do referido auto. 

Nesta data, verifica-se que apenas o cabeça de casal da herança aberta por óbito de José Pinto Soares, 

Júlio da Silva Pinto Duarte, se pronunciou sobre o assunto, mediante a apresentação de exposição na qual 

refere que o muro em apreço foi executado pela Câmara Municipal no âmbito de uma cedência de parte do 

seu terreno para alargamento da via pública. 

Consultada a DPOM, esta Divisão pronunciou-se por intermédio da informação n.º 097/DPOM.RV/2016, de 

25.05.2016, informando não ter encontrado qualquer protocolo de cedência celebrado entre o proprietário e 

a Autarquia visando a cedência em questão. 

Por este motivo, foi concedido ao Sr. Júlio Pinto Duarte um prazo de 15 dias para apresentar documento 

comprovativo do que alegou em sede de exposição, nomeadamente prova documental do acordo a que se 

refere. 

Expirado o prazo atrás mencionado, verifica-se que o Sr. Júlio Pinto Duarte nada apresentou. 

Pelo que se propõe que seja determinada a ordem de execução das obras de conservação necessárias à 

correção das más condições de segurança e salubridade verificadas no imóvel, nos termos do disposto no 

n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, concedendo-se um prazo de 45 dias aos proprietários para o 

efeito, sob pena de ser instaurado processo de contraordenação previsto na alínea s) do n.º 1 artigo 98.º 

deste diploma legal, punível com coima graduada de (euro) 500 até ao máximo de (euro) 100.000, no caso 

de pessoa singular, e de (euro) 1.500 até (euro) 250.000, no caso de pessoa coletiva, nos termos do n.º 4 

do mesmo artigo, sem prejuízo de serem aplicadas outras medidas legais. 

No entanto, e tendo em vista a eficácia dos atos praticados, propõe-se que a FM anexe previamente cópia 

da certidão da CRP com a descrição do prédio atualizada com todas as inscrições e averbamentos. 

O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.08.18 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para o efeito. 
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Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.08.31 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.09.23, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar aos proprietários do imóvel, para no prazo de 45 

dias procederem à execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de 

segurança e salubridade verificadas no mesmo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.8 - PROCESSO N.º 3/2016(07) 

LOCAL - RUA JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO TELES, N.º 860 - CASA 3 - ERMESINDE 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E 

SALUBRIDADE 

 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, por solicitação da Divisão de Educação, Ação 

Social e Desporto, instruído com a informação técnica n.º 806/DFM.FU/2016, datada de 2016.06.07, 

subscrita pelo Arqt.º Telmo Quadros, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 03.03.2016 foi efetuada uma vistoria à edificação existente no local supra identificado, por solicitação 

da DEASD, tendo-se verificado que esta não tinha boas condições de segurança e salubridade, devendo 

ser efetuadas obras para reparar as anomalias discriminadas no auto de vistoria n.º 30/2016, 

nomeadamente humidade nos tetos e nas paredes da sala e quartos, devida à ausência de 

impermeabilização das paredes e ao mau estado da cobertura, a qual permite a entrada de águas pluviais, 

e degradação da caixilharia exterior. 

Após realização da referida vistoria, foi concedido um prazo de 10 dias aos interessados – proprietária e 

inquilino – para que, querendo, se pronunciassem sobre o conteúdo do referido auto. 

Nesta data, verifica-se que a proprietária se pronunciou no âmbito do requerimento n.º 8348, de 30.05.2016. 

Nesse mesmo requerimento, a proprietária alega que o imóvel tem efetivamente problemas de humidade, e 

que as obras a executar – que considera serem de alguma envergadura – só poderão ser realizadas dentro 

de 1 ano, uma vez que entende que as mesmas dependem da realização de obras noutras duas edificações 

contíguas na mesma “ilha”. Mais refere a proprietária que irá denunciar o contrato de arrendamento com o 

inquilino que habita o imóvel em apreço. 

Analisada a exposição apresentada pela proprietária, considera-se que a reposição de boas condições de 

segurança e salubridade no imóvel não carece de intervenção nos outros imóveis a que a requerente se 

refere, podendo ser alcançada mediante intervenção apenas no imóvel vistoriado. 
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Face ao exposto, propõe-se que seja determinada a ordem de execução das obras de conservação 

necessárias à correção das más condições de segurança e salubridade verificadas no imóvel, nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, concedendo-se um prazo de 60 dias à 

proprietária para o efeito, sob pena de ser instaurado processo de contraordenação previsto na alínea s) do 

n.º 1 do artigo 98.º deste diploma legal, punível com coima graduada de (euro) 500 até ao máximo de (euro) 

100.000, no caso de pessoa singular, e de (euro) 1.500 até (euro) 250.000, no caso de pessoa coletiva, nos 

termos do n.º 4 do mesmo artigo, sem prejuízo de serem aplicadas outras medidas legais. 

O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.08.22 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 60 dias 

para o efeito. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.08.31 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.09.23, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar à proprietária do imóvel, para no prazo de 60 dias 

proceder à execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de segurança e 

salubridade verificadas no mesmo, com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - ADICE - PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS - 2016 - 17 

 

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

estágios-2016 instruído com a informação técnica n.º 216/DCTJ/JV.ES/2015, datada de 13.09.2015, 

subscrita pela Técnica Superior Gisela Barbosa, ao serviço da Casa da Juventude, cujo teor se transcreve: 

“1. A ADICE – entidade formadora deste concelho, solicitou a esta Câmara o acolhimento de 2 

alunos/formandos que se encontram a frequentar o Curso Técnico de Informática – Instalação e Gestão de 

Redes - ação 6 no âmbito da componente de formação em contexto de trabalho, adiante designada por 

FPCT. 

2. A FPCT está prevista decorrer nos seguintes períodos: 

Total de 500 horas 

- no período compreendido entre 17/10/2016 e 26/05/2017; 
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Estes estágios são complementar de outros já realizados nestas instalações em anos anteriores. 

3. Tem como objetivos a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, 

organizacionais relevantes para o perfil profissional visado pelo curso frequentado bem como a qualificação 

profissional a adquirir para a inserção no mundo do trabalho e para a formação ao longo da vida. 

4. Após análise do pedido e tendo em consideração as atividades a desempenhar, propõe-se a afetação de 

2 estagiários na Divisão de Cultura, Turismo e Juventude, mais concretamente na Casa da Juventude. 

5. Nesse sentido, torna-se necessário a celebração de um protocolo entre os intervenientes, ADICE e 

Câmara Municipal de Valongo, o qual inclui as responsabilidades das partes envolvidas, o qual se anexa à 

presente informação. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea u), n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. 

À Consideração Superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão, Juventude e Turismo, Dr. Agostinho Rocha, 

em 15.09.2015 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmº Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues: 

Concordo com o proposto, numa lógica de apoio à integração destes profissionais no mercado de trabalho, 

coloco à sua consideração autorizar o acolhimento deles.” 

Em 19.09.2015, o Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu o seguinte despacho: 

“Concordo, Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de Câmara.” 

O Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 20.09.2016 emitiu 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 u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar o protocolo para a realização de estágios 2016-17 

entre a Casa da Juventude e a ADICE com base na informação técnica prestada. 

 

4.2 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS PELA CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DR. 

ANTÓNIO MACEDO, PELA ESCOLA PROFISSIONAL DE VALONGO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao pedido de isenção do 

pagamento de taxas pela cedência do Auditório Dr. António Macedo, pela Escola Profissional de Valongo, 

instruído com a informação técnica n.º 267/DCTJ-AA/2016, datada de 20.09.2016, subscrita por Florinda 

Silva, assistente técnico, do Serviço do Apoio Administrativo, cujo teor se transcreve: 

Foi solicitado pela Escola Profissional de Valongo (Profival – Ensino e Formação Profissional), contribuinte 

504 567 543, sita na Rua de Campelo, 1701 4440-348, Sobrado Valongo, com sede própria, com 

autorização prévia de funcionamento, n.º65, nos termos do art.º 2.º do D.L. n.º 71/99, de 12 de Março e para 

os efeitos previstos no art.º 14.º, do D.L. 4/98, de 8 de janeiro, emitida pelos serviços competentes do 

Ministério da Educação, um pedido de cedência gratuita do Auditório Dr. António Macedo, para a realização 

de: 
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- Cerimónia de Entrega de Diplomas, aos alunos finalistas, dia 14 de outubro/2016, das 20.00h às 

23.30h. 

Esta Escola Profissional, sendo de cariz particular, na vertente do ensino, pretende promover a vertente da 

educação e empreendedorismo, chegando a todos aqueles que procuram o conhecimento básico e 

aprofundado, de matérias essenciais, bem como à completa formação/maturidade dos jovens, de forma 

eficiente. A atividade em causa é a evidência da conclusão e reconhecimento positivo, de mais um ano 

letivo. 

O espaço em causa está disponível e caso seja autorizado as taxas devidas importam no valor de 227.00€. 

Face ao exposto e considerando que esta atividade será de interesse público para a comunidade estudantil, 

a Escola Profissional de Valongo solicita a realização do evento identificado, pelo que se coloca à 

aprovação superior, a cedência gratuita do auditório Dr. Antonio Macedo, conforme acima se refere, ao 

abrigo do artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às 

Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público conjugado com o disposto 

na alínea a) do n.º 2 e n.º 4 do art.º 5.º 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 sobre o assunto, a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea u) do 

n.º 1 do art.º 33.º da lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, conjugado com o disposto no n.º 1, do art.º 7.º do 

Regulamento para a Concessão de Apoios às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de 

Interesse Público.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da Cultura, Turismo e Juventude, Dr. 

Agostinho Rocha, em 20.06.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração de Exm.º Sr. Presidente: 

Foi solicitado pela Escola Profissional de Valongo a cedência do Auditório Dr. António Macedo para a 

realização de uma cerimónia de entrega de diplomas aos alunos. 

Tratando-se de uma cerimónia de fim de curso aos alunos finalistas, coloca-se à consideração superior 

autorizar esta cedência, nos moldes propostos na presente informação. 

O processo encontra-se devidamente instruído e a entidade cumpre todos os requisitos legais e 

regulamentares exigíveis. 

Caso mereça a concordância de V. Ex.ª, propõe-se submeter o assunto à aprovação da Câmara Municipal.” 

O Exm.º Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 23.09.2016 emitiu o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente â reunião da Câmara.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da lei 

n.º 75/2013 de 12 de Setembro, conjugado com o disposto no n.º 1, do art.º 7.º do Regulamento para a 

Concessão de Apoios às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público, 

por unanimidade, autorizar o pedido de isenção do pagamento de taxas pela cedência do Auditório Dr. 

António Macedo, com base na informação técnica prestada. 
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4.3 - APOIO DE SUBSÍDIO PONTUAL À ASSOCIAÇÃO DAS COLETIVIDADES DO CONCELHO DE 

VALONGO - REPRESENTAÇÃO NA INDONÉSIA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao apoio de subsídio 

pontual à Associação das Coletividades do Concelho de Valongo – representação na Indonésia, instruído 

com a informação técnica n.º 270/DCTJ-AC/2016, datada de 26.09.2016, subscrita pela Dr.ª Ilda Pinto 

Correia, técnica superior do Serviço da Ação Cultural, cujo teor se transcreve: 

“A Associação das Coletividades do Concelho de Valongo, legalmente constituída, com estatutos 

publicados em D. R. nº 32 de 15 de Fevereiro de 2011, II Série, contribuinte nº 501 467 629, oficiou esta 

Autarquia a informar que foi convidada para integrar uma delegação nacional com duas pessoas dos Jogos 

Tradicionais para representar a Concelhia numa demonstração na Indonésia, na Cidade de Jacarta de 3 a 

13 de Outubro do corrente ano. Atendendo ao fato de que a Associação das Coletividades não tem 

condições para suportar algumas despesas, solicita ao Município apoio monetário para suportar despesas 

inerentes a passaporte e transporte para duas pessoas, sendo que as demais despesas serão 

transportadas pelo país anfitrião. 

No âmbito da sua atividade têm por objetivo: 

- Defender os interesses das coletividades junto dos organismos públicos e privados; 

- Promover ações de Formação, Seminários e outras com vista a melhorar o nível dos dirigentes; 

- Fomentar o intercâmbio de experiências e troca de informações; 

- Dinamizar novos projetos, relações associativas e promover a cooperação das coletividades a nível local, 

regional e nacional em articulação com as estruturas representativas distritais e nacional. 

Esta Associação tem tido um papel muito ativo no âmbito do seu plano de atividades, desenvolvendo e 

promovendo a vertente os jogos tradicionais junto de diferentes entidades, bem como junto da população 

em geral. 

Assim, atendendo à relevância do projeto para o qual a Associação foi convidada, representando a nível 

nacional o Concelho de Valongo, na Indonésia, propõe-se a atribuição de um subsídio de 200€ (duzentos 

euros), com base no art.º 7.º do Regulamento para a concessão de apoios a entidades e organismos que 

prossigam no Concelho fins de interesse público, aprovado por Deliberação da Assembleia Municipal de 16 

de Julho e 30 de Setembro de 1999, sob proposta da Câmara. 

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

nº 1 do art.º 33º da lei nº 75/2013 de 12 de Setembro.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão, Juventude e Turismo, Dr. Agostinho Rocha, 

em 26.09.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Sr. Presidente: 

Concordo com o proposto, sendo uma Associação impar, na divulgação de um património tão ancestral, 

como os jogos tradicionais, considero de relevante interesse cultural esta participação, representando o 

concelho de Valongo internacionalmente. 
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Tendo sido solicitado pela Associação das coletividades um apoio para despesas, propõe-se a atribuição de 

um subsídio, nos moldes propostos na presente informação. 

Caso mereça a concordância de V. Exª propõe-se colocar o assunto à consideração e aprovação da 

Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 26.09.2016 o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, questionando se a atribuição de subsídio era para os Jogos 

Tradicionais. 

 

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

 

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

solicitavam que a Câmara atribuísse um apoio à Associação das Coletividades do Concelho de Valongo no 

que respeitava aos Jogos Tradicionais atendendo a que tinha custos, acrescentando que o apoio 

anteriormente concedido não pagava o trabalho ao longo do ano e a Associação tinha um orçamento 

escasso, apenas suportado com as quotas das Associações Concelhias. 

 

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

sensibilizada para essa questão. Disse que, em relação aos Jogos Tradicionais, a Câmara apoiava a 

Associação das Coletividades do Concelho de Valongo, inclusivamente para a implementação dos jogos 

nas escolas, cedendo para esse efeito uma viatura, a título gratuito, pois o objetivo desta consistia em 

implementar os 100 jogos. Referiu, ainda, que estavam disponíveis para estudar uma forma de ajudar a 

Associação. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, questionando se a Associação das Coletividades do 

Concelho de Valongo, para a sua deslocação à Indonésia, solicitou apenas um subsídio no valor de € 200. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo afirmativamente. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, propondo que fosse atribuído um subsídio no valor de € 500. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o valor que a Câmara ia 

atribuir à Associação das Coletividades do Concelho de Valongo foi o que esta solicitou, e por esse motivo, 

não fazia sentido atribuir outro valor. 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Associação das 

Coletividades do Concelho de Valongo com base na informação técnica prestada. 

 

4.4 - “ALMA DO FADO - VI CONCURSO DE FADO AMADOR DO CONCELHO DE VALONGO” - 

PROPOSTA DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO CUCA MACUCA 

 

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

a Associação Cuca Macuca com vista à realização da 6.ª edição do concurso “Alma do Fado”, instruído com 

a informação técnica n.º 255/DCTJ-AC/2016, datada de 21-09-2016, subscrita por Catarina Magalhães, 

técnica superior, cujo teor se transcreve: 

«Desde a sua primeira edição, em outubro de 2011, a “Alma do Fado – Concurso de Fado Amador do 

Concelho de Valongo” tem vindo a fidelizar cada vez mais público e a contar com a participação de 

concorrentes de inquestionável qualidade, que dão voz ao nosso Fado. Fatores suficientes para fazerem 

desta uma iniciativa de sucesso, a ter em conta na planificação cultural desta Autarquia. 

Assim sendo, propomos que se mantenha a parceria com a Cuca Macuca – Associação de 

Desenvolvimento Integrado para a realização da 6.ª edição deste certame. 

No âmbito dessa parceria competirá à Câmara Municipal de Valongo: 

- adaptar a linha gráfica existente à edição deste ano (cartaz, normas, ficha de inscrição, bilhetes e 

diplomas); 

- apoiar na divulgação da iniciativa (público e concorrentes); 

- rececionar e verificar as fichas de inscrição; 

- zelar pelo integral cumprimento das normas de funcionamento; 

- ceder os espaços culturais para a realização das eliminatórias e da final; 

- garantir a presença de um técnico e de um apresentador, tanto nas eliminatórias, como na final. 

Propõe-se que, à semelhança dos dois últimos anos, esta Câmara Municipal assuma o primeiro prémio, 

podendo manter-se a gravação de um CD num estúdio profissional, que se traduz numa despesa de €1800. 

Note-se que este valor inclui os músicos para a gravação do CD, assim como a gravação da final ao vivo 

em DVD e execução de 100 cópias do mesmo. 

À responsabilidade da Associação ficará: 

- a impressão de todo o material; 

- a divulgação do evento através do JNV e de outros meios que tenha ao seu dispor para o efeito; 

- a mobilização de concorrentes; 

- a contratação dos instrumentistas; 

- os convites aos elementos do júri (três nas eliminatórias, quatro ou cinco na final), garantindo quaisquer 

despesas com os mesmos; 

- a angariação dos segundo e terceiro prémios (o segundo prémio será um fim de semana num aparthotel 

no Algarve e o terceiro um fim de semana no Douro); 
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- efetuar a venda de bilhetes, ressalvando os bilhetes gratuitos para a Câmara Municipal e patrocinadores. 

Este ano sugerimos que se reduzam as eliminatórias de cinco para três, concentrando-se, assim, um maior 

número quer de participantes, quer de público em cada sessão. A calendarização seria, então, a seguinte: 

21 de outubro – Fórum Cultural de Ermesinde 

29 de outubro – Fórum Vallis Longus 

5 de novembro – Centro Cultural de Campo 

Relativamente à final (apontada para 11 de novembro), uma vez que, na edição transata, esta foi realizada 

em Valongo, sugere-se que este ano decorra em Ermesinde, no Fórum Cultural. 

Quanto ao valor dos bilhetes, poderá ser mantido o praticado no ano passado (€2,5 para as eliminatórias e 

€7,5 para a final), sendo que a receita das bilheteiras reverte na íntegra para a Associação. 

Solicita-se, por fim, a melhor colaboração da Divisão de Finanças e Recursos Humanos para o cabimento 

de €1800, referentes à gravação do CD e do DVD. 

Em suma, coloca-se à consideração Superior a realização desta 6.ª edição da “Alma do Fado” nos moldes 

expostos. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea u) 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 do Chefe da Divisão de Cultura, Turismo e Juventude, Dr. 

Agostinho Rocha, em 22-09-2016, que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Concordo com o proposto, face à realização de mais uma edição da Alma do Fado, concurso de fado 

Amador, reconhecendo-se a importância desta iniciativa para a promoção do fado e dos artistas amadores 

no concelho de Valongo, coloca-se à consideração do Exmo. Sr. Presidente a realização de parceria com a 

Associação Cuca Macuca na organização deste concurso. 

Face ao exposto coloca-se à consideração superior proposta de realização desta edição 2016, em parceria 

com a associação Cuca Macuca, nos moldes propostos na presente informação. 

Caso mereça a concordância de V. Exª, propõe-se colocar o assunto à consideração e aprovação da 

Câmara Municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 26-09-2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea u) do nº1 do artigo 33 da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a parceria com a Cuca Macuca – Associação de 

Desenvolvimento Integrado com vista à realização da 6.ª edição do concurso “Alma do Fado”, com base na 

informação técnica prestada. 

 

4.5 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A AMI - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE IMPRENSA E A 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, instruído com a informação n.º 

271/DCTJ-CD/2016, datada de 26-09-2016, subscrita por Agostinho Rocha, Chefe de Divisão da Divisão de 

Cultura, Turismo e Juventude, cujo teor se transcreve: 

«A Associação Museu da Imprensa – AMI, vai apresentar uma candidatura ao Programa 2020, através de 

um projeto designado “Porto e Norte com Humor”. Este projeto como resulta da sua descrição, constante da 

minuta de protocolo, “(…) tem por base a prática de descentralização cultural do Museu Nacional da 

Imprensa e inclui dezenas de exposições de humor internacional, envolvendo vários concelhos da região 

Norte. 

Trata-se de criar uma rede de humor internacional, com o objetivo de fomentar a atração turística de forma 

singular e a educação para novas linguagens/temas. 

O conteúdo do projeto baseia-se nas quase vinte edições do PortoCartoon-World Festival (um dos maiores 

certames de humor do mundo), sempre subordinadas a grandes temas de importância geral e de interesse 

inter-geracional. 

De acordo com os interesses das entidades participantes na rede, os temas poderão ser os seguintes: a 

Luz, os Direitos Humanos, o Entendimento Mundial, o Eco-turismo, a Água, Desporto e Sociedade, 

Desertificação e Degradação da terra, Globalização, Aviões e Máquinas Voadoras, Comunicação e 

Tecnologias, entre outros. 

Além destes grandes temas sobre assuntos de importância permanente, o projeto integra ainda caricaturas 

de figuras públicas reconhecidas como Nelson Mandela, Saramago, Manuel de Oliveira, Hemingway, Siza 

Vieira, Cristiano Ronaldo, Chaplin e a modelo Sara Sampaio. 

Em cada ano cada entidade receberá duas exposições: uma de cartoons e a outra de caricaturas. 

Cada exposição ficará patente até oito semanas, consoante a programação a estabelecer. 

As exposições serão o farol para a chamada de atenção das particularidades patrimoniais de cada 

concelho. Neste sentido estará orientado todo o plano de comunicação de forma a chamar a tenção para as 

diferenças idiossincráticas de cada município/entidade. 

A partir deste foco poder-se-ão preparar articulações intermunicipais e regionais que valorizem o turismo 

cultural, estimulando laços para uma rede que faz do humor o gérmen de uma rede do património cultural 

do Porto e Norte.” 

É nosso entendimento que a cooperação da Câmara Municipal neste projeto, dada a dinâmica turístico-

cultural que o mesmo envolve e, ainda, a valorização do património cultural local enriquecerá a agenda 

cultural do Município, propõe-se que seja celebrado o protocolo de cooperação anexo. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 26-09-2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação com a AMI – 

Associação Museu da Imprensa, com base na informação prestada. 



29 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

 

5.1 - CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE - ESTABELECIMENTO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO - 

RATIFICAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao pedido do Centro Social 

de Ermesinde - Estabelecimento de parceria com o Município – ratificação, instruído com a informação 

técnica n.º 05/DEASD/2016, datada de 21/09/2016, subscrita por Torcato Fernando Carvalho Ferreira, 

Chefe da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto cujo teor se transcreve: 

“1 - O Centro Social de Ermesinde é uma Associação de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com 

larga experiencia na área da formação profissional; 

2 - O Centro Social de Ermesinde contactou o Município de Valongo, solicitando parceria com vista a 

apresentar candidatura à Agencia Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. para a criação 

de um Centro Qualifica; 

3 - Os Centros Qualifica, recentemente criados pela portaria 232/2016 de 29 de agosto, têm como objeto e 

âmbito “o encaminhamento para ofertas de ensino e formação profissionais e o desenvolvimento de 

processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. A sua atividade abrange adultos 

com idade igual ou superior a 18 anos que procurem uma qualificação e, excecionalmente, jovens que não 

se encontrem a frequentar modalidades de educação ou de formação e que não estejam inseridos no 

mercado de trabalho”; 

4 - O referido pedido tem por base os problemas elencados no “ Diagnóstico social 2015”, designadamente: 

Na população empregada, em 2014, no Concelho de Valongo, os baixos níveis de escolaridade e 

qualificação de trabalhadores/as do concelho, (cerca de 44,5% dos trabalhadores e trabalhadoras têm 

habilitações inferiores ao 3º ciclo, e apenas 29,6% detém o ensino secundário ou superior; 25,9% dos 

trabalhadores e trabalhadoras por conta de outrem possuem o 3.º Ciclo. Os/as que detêm o 2.º Ciclo 

correspondem a 22,1%, seguido dos/as que possuem o Ensino Secundário e que corresponde a 19,5%; 

apenas uma percentagem de 10,0% possui Ensino Superior. No entanto, importa ainda salientar que, 22,5% 

têm habilitações ao nível do 1.º Ciclo e inferior); 

Na população desempregada, em 2014, no Concelho de Valongo, cerca de 25,8% do número de 

desempregados/as, possui apenas o 1.º Ciclo. 19,7% e 18,7% dos trabalhadores e trabalhadoras sem 

emprego  possuem, respetivamente  o 3.º Ciclo e o 2º Ciclo. Os indivíduos que possuem o Ensino 

Secundário correspondem a 21,2%. De realçar que o número de indivíduos desempregados com ensino 

superior tem vindo aumentar – de 7% registados em 2009 passou para 10,2% em 2014. 

Considerando: 

1 - Que os Centros Qualifica, são instrumentos essenciais na estratégia de qualificação de adultos e que 

pretendem também apoiar os jovens que não estão em emprego, em educação ou em formação, e que 

podem ter os seus percursos de vida redirecionados para ofertas de educação e formação qualificantes, 

através de informação e orientação adequada aos seus perfis de necessidades; 
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2 - Que no âmbito do PDS/ 2016/2020 (Plano de Desenvolvimento Social) para o Concelho de Valongo, na 

área do emprego e formação, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos e específicos: 

E1/01 - Objetivo Estratégico: Dinamizar e desenvolver formas de promoção e apoio ao desenvolvimento 

económico do concelho; 

Objetivo específico: 

E1/01.01 - Promover a divulgação de informação sobre os programas/ medidas de apoio à criação de 

postos de trabalho; 

E1/01.02 - Sensibilizar empresários/as, instituições e entidades empregadoras locais para uma participação 

ativa na concretização de medidas ativas de emprego e em processos de inserção profissional e social; 

E1/02 - Objetivo Estratégico: Promover o emprego e apoiar a qualificação e requalificação de 

trabalhadores/as; 

Objetivo especifico: 

E1/02.03 – Aumentar os níveis de qualificação de pelo menos 5% do total das pessoas inscritas no CEV em 

cada ano; 

3 - Que o Centro Social de Ermesinde na qualidade de entidade candidata a um Centro Qualifica deve estar 

integrada em redes e parcerias; 

4 - Que a dinamização e participação em redes de parceria de base territorial contribui, no âmbito da 

educação e formação profissional, para uma intervenção mais integrada e consistente, na identificação de 

necessidades concretas de qualificação e na organização de respostas úteis para as populações, 

designadamente que facilitem a sinalização e identificação dos jovens que estão fora do sistema de 

educação e formação e promovam o seu encaminhamento para respostas de qualificação adequadas. 

Propõe-se: 

Que a Câmara Municipal de Valongo delibere autorizar a subscrição da Declaração de Parceria anexa, sem 

prejuízo da colaboração a prestar ser objeto de prévia autorização dos órgãos competentes. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

Atendo ao facto de que não é possível propor em tempo útil que a câmara delibere autorizar a subscrição, 

em virtude do pedido ter dado entrado no dia 20 do mês em curso, propomos que o Exmo. Sr. Presidente 

da Câmara subscreva a declaração anexa, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, levando o assunto a ratificação na próxima reunião de câmara. 

À consideração Superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 2016/09/21, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

Ao Exmo. Sr. Presidente, para efeitos de ratificação por parte do Executivo.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/09/21, o seguinte despacho: 

“Concordo. Submeta-se à próxima reunião de Câmara para ratificação.” 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, por unanimidade, ratificar o ato administrativo praticado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

com base na informação técnica prestada. 

 

5.2 - PROJETO ENCONTR'ARTE NA ESCOLA - 2016/2017 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Projeto Encontr'ARTE na 

Escola - 2016/2017, instruído com a informação técnica n.º 11501/2016, datada de 19/09/2016, subscrita 

por Júlia Sandra Gomes Mendes, Técnica Superior cujo teor se transcreve: 

“1. Como é do conhecimento superior, na sequência da implementação do Projeto Encontr’ARTE na 

Escola em 2014/2015, resultante do protocolo de cooperação estabelecido entre o Município de Valongo, o 

Agrupamento de Escolas de São Lourenço, a Associação de Pais da Escola Básica das Saibreiras e a 

EducaSom - Associação de Artes e Cultura, foi aprovada em reunião de Câmara do passado dia 17.12.2015 

a realização de novo protocolo tendo em vista a continuidade do projeto em 2015/2016. 

2. Apesar da aprovação do protocolo o projeto não se implementou, por insuficiência de inscrições nas 

oficinas propostas, conforme comunicação da Associação de Pais da Escola Básica das Saibreiras via e-

mail, datado de 11 de março de 2016, não tendo havido lugar ao pagamento da comparticipação do 

Município de Valongo. 

3. De acordo com informações prestadas por aquela Associação, a insuficiência de inscrições ficou a dever-

se à implementação do projeto num período avançado do ano, tendo proposto aos parceiros a transição do 

projeto para o ano letivo 2016/2017, permitindo a sua implementação ao longo de todo o ano letivo. 

4. A proposta apresentada vai no sentido de implementar o Projeto Encontr’ARTE na Escola em 

2016/2017 nos moldes propostos para o ano 2015/2016, designadamente: 

4.1 - Desenvolvimento de 6 oficinas, à sexta-feira após as aulas e ao sábado, na Escola Básica das 

Saibreiras, com a duração de 45 minutos e com uma periodicidade semanal, a saber: 

- Oficina (Per)Curtir – Classe de percussão 

- Oficina Histórias que nascem nos ouvidos 

- Oficina Era uma Vez – Teatro Musical 

- Oficina (RE) Construir – Expressão Plástica 

- Oficina Dança – Expressão Corporal 

- Oficina Dança - Hip Hop 

4.2 - Dirigido a crianças/ jovens ou adultos da comunidade, exclusivamente com residência no Concelho 

de Valongo e/ou com ligação à Escola Básica das Saibreiras; 

4.3 - Os custos do projeto serão os seguintes: 

- 17,50€ (dezassete euros e cinquenta cêntimos) por oficina, por semana, ou seja 105€ por semana 

pelas 6 oficinas; 
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- 20€ por semana para pagamento de funcionário que garanta a abertura/fecho da porta e manutenção das 

instalações; 

- 150€ para seguro dos/as participantes. 

5. Propõe-se ainda que a sua execução ocorra entre 1 de outubro de 2016 e 1 de julho de 2017, num 

total de 40 semanas, o que se traduz num custo global do projeto de 5150€ (4200€ relativos às oficinas; 

800€ para pagamento a funcionário/a e 150€ do seguro), mantendo-se as mesmas taxas de 

comparticipação: cerca de 60% pelo Município de Valongo e 40% pela Associação de Pais da Escola 

Básica das Saibreiras, o que se traduz na comparticipação de 3090€ pelo Município de Valongo e de 

2060€ pela Associação de Pais da Escola Básica das Saibreiras. Propõe-se que sejam transferidos 

1081,5€ em 2016 e 2008,5€ em 2017. 

6. Considerando que o referido projeto implica a assunção de responsabilidades financeiras por parte do 

Município de Valongo, através de transferência de verbas para a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Básica das Saibreiras, serve a presente para propor que a Câmara delibere 

autorizar a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Valongo, a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica das Saibreiras, a EducaSom - Associação de Artes e 

Cultura, e o Agrupamento de Escolas São Lourenço, cuja minuta se anexa e faz parte integrante da 

presente informação. 

Seguem em anexo documentos relativos à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Básica das Saibreiras e à EducaSom - Associação de Artes e Cultura. 

7. Caso esta proposta mereça a concordância superior, solicita-se a colaboração da DFRH no cabimento e 

compromisso da verba referente ao ano de 2016. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2016/09/26, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/09/26, o seguinte despacho: 

“Concordo. Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/09/26, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o projeto era semelhante 

ao apresentado em anos anteriores. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que, no entendimento dos eleitos pelo PSD/PPM, 

o processo devia ser retirado para alterar algumas cláusulas, pois não tinha como objeto Atividades Extra 
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Curriculares que complementavam o horário escolar, mas tratava-se de aulas para a comunidade, à sexta-

feira e ao sábado, e não contemplavam os alunos daquela escola. 

Disse que, no ano transato, a Câmara assinou um protocolo que não foi executado por falta de adesão, no 

entanto, no protocolo agora apresentado era proposto a Câmara comparticipar com um custo de € 3.090, 

não salvaguardando um número mínimo de participantes, o que era incorreto. 

Disse que, no sentido de haver justiça, a Câmara devia informar todos os Agrupamentos de que estava 

disponível para apoiar esse tipo de projetos, que não tinham a ver com as Atividades Extra Curriculares. 

Referiu que os eleitos pelo PSD/PPM não iam inviabilizar o projeto, mas consideravam que o Município 

tinha que ser salvaguardado, tendo para isso que incluir uma cláusula a estabelecer um número mínimo de 

participantes para que a comparticipação da Câmara fizesse sentido. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que, há três anos, a 

Associação de Pais da Escola das Saibreiras propôs um projeto de inclusão que se traduziu num sucesso. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, esclarecendo que o projeto apresentado inseria-se no 

Projeto Educativo Municipal da Câmara que abrangia um trabalho direcionado aos Encarregados de 

Educação, no sentido de os motivar a participar na escola, acrescentando que havia duas atividades: “Pais, 

Mães e Companhia”, criada no mandato anterior, e agora foi incluído esse projeto piloto cujo objetivo 

consistia em realizar atividades para atrair os pais dos alunos à escola que, se funcionasse, seria difundido 

nas outras escolas do concelho. 

Referiu que, há dois anos, houve um número de alunos que funcionou durante todo o ano e com cerca de 

vinte pais em cada aula, complementando que, no ano transato, não funcionou porque ia ter início em 

janeiro e, por esse motivo, não houve inscrições, tendo sido solicitado que fosse prorrogado para o início do 

ano letivo, que seria o momento ideal para motivar os pais a participar no projeto e, por esse motivo, foi 

adiado para esta fase. 

Disse, ainda, que o projeto era comparticipado em 60% pela Câmara e 40% pela Associação de Pais, 

desconhecia quanto era o valor aplicado a cada elemento, mas parecia-lhe razoável ser criado um número 

mínimo de participantes. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que o projeto de 2014/2015 também teve a 

comparticipação na proporção de 60% e 40%, mas a Câmara lucrou com outra verba porque as 

contribuições foram superiores. 

Disse que no projeto “Pais, Mães e Companhia” era o Município que coordenava e executava a atividade, 

mas o projeto em apreciação não tinha qualquer relação com a componente pedagógica, não foi avaliado 

pela DGEstE nem tinha a supervisão do educador, e também não salvaguardava a Câmara, pois para isso 

tinha que haver uma avaliação no que respeitava ao número de elementos. 
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Sugeriu que no projeto fosse incluída uma cláusula em que a Associação de Pais se comprometesse a 

garantir um determinado número de participantes, e que após essa inclusão fosse dado conhecimento do 

projeto aos Agrupamentos do concelho. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, dizendo que se tratava de um projeto piloto e os 

outros Agrupamentos tinham conhecimento que isso estava no plano de ação da Câmara. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que ia ser incluída uma 

cláusula a mencionar que a Câmara só comparticiparia mediante a verificação de um número mínimo de 

participantes. 

 

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

75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a assinatura de um protocolo entre a Câmara 

Municipal de Valongo, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica das Saibreiras, 

a EducaSom - Associação de Artes e Cultura, e o Agrupamento de Escolas São Lourenço, com base na 

informação técnica prestada. 

 

6.1 - “DANCE COLOUR PARTY” - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E ISENÇÃO DA 

RESPETIVA TAXA - RATIFICAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao pedido de licença de 

ruído submetido pela Junta de Freguesia de Ermesinde, para a realização da “Dance Colour Party”, 

instruído com a informação técnica n.º 11648/2016, subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª Gisela Martins, 

cujo teor se transcreve: 

«Foi recebido a 21 de Setembro de 2016 um requerimento da Junta de Freguesia de Ermesinde, solicitando 

a emissão de uma licença especial para o evento “Dance Colour Party”, a realizar no Largo da Estação, em 

Ermesinde, no dia 23 de Setembro de 2016, das 21.00h às 24.00h. 

Analisada a pretensão e a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 

(RGR) cumpre informar que, nos termos do artigo 14º desse diploma, as atividades ruidosas temporárias 

são proibidas logo que praticadas junto a edifícios de habitação aos sábados e Domingos, ou em dias úteis, 

das 20.00h às 08.00h, e ainda se praticadas junto a escolas durante o horário do seu funcionamento, ou 

junto a hospitais ou estabelecimentos similares. O artigo 15.º do mesmo diploma prevê a autorização deste 

tipo de atividades em casos excecionais e devidamente justificados. 

Considerando o interesse da iniciativa para a população, uma vez que se trata de uma atividade no âmbito 

da Feira da Saúde, que visa a promoção de hábitos saudáveis, propõe-se a emissão da licença especial 

de ruído nos termos solicitados, com a salvaguarda de que os promotores devem acautelar as emissões de 

ruído excessivo e despropositado, no sentido de zelar pela tranquilidade e sossego da vizinhança. 

Propõe-se a comunicação à PSP de Ermesinde sobre a emissão da licença em apreço. 
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Quanto à emissão da licença, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara, ao abrigo da línea m) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em articulação 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 32.º do decreto-lei n.º 310/2002 na sua redação atual, e com o decreto-lei 

n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. 

Uma vez que a Junta de Freguesia de Ermesinde é uma entidade de utilidade pública e administrativa, 

poderá ser atribuída a isenção de taxas, nos termos da al. a) do n.º 2 do art.º 5.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor neste município, cuja competência 

está atribuída à Câmara Municipal. 

Considerando que o pedido é urgente, uma vez que o evento é no dia 23 de Setembro, não havendo tempo 

para levar o assunto à Câmara Municipal, propõe-se que o Exmo. Senhor Presidente defira a isenção de 

taxa de licença de ruído para esta entidade e para esta atividade, submetendo à próxima reunião de 

Câmara para ratificação nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013.» 

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

22.09.2016 que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe a emissão da licença especial de ruído nos termos da informação técnica. 

Quanto à isenção da respetiva taxa a mesma pode ser concedida desde que aprovada em reunião do 

executivo. Considerando que o pedido é urgente uma vez que o evento é no dia 23 de setembro, não 

havendo tempo para levar o assunto à Câmara Municipal, propõe-se que o Exmo. Senhor Presidente defira 

a isenção de taxa de licença de ruído para esta entidade e para esta atividade, submetendo à próxima 

reunião de Câmara para ratificação nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 22.09.2016 o seguinte despacho: 

«Concordo. Remeta-se à próxima reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado nos termos do n.º 3, do art.º 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, com base na 

informação técnica prestada. 

 

7.1 - ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE GARAGEM NA RUA RAMALHO ORTIGÃO, FRAÇÃO E, DA UNIÃO 

DE FREGUESIAS DE CAMPO E SOBRADO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo onde o Sr. Paulo Sérgio Marques Alves, manifesta a sua vontade 

de doar a garagem em epígrafe ao Município de Valongo, instruído com a informação n.º 165/AJNC/2016, 

de 2016.09.20, dirigida ao Sr. Chefe de Divisão da DAJAC, subscrita pelo Técnico Superior da DAJAC, 

Hilário Coelho, cujo teor se transcreve: 

“O Sr. Paulo Sérgio Marques Alves, veio em 14 de outubro de 2015, na qualidade de proprietário do prédio 

urbano - garagem, designada por fração E, sita no Bairro Eça de Queiroz, da União de Freguesias de 

Campo e Sobrado, manifestar a vontade de doar esta fração ao Município de Valongo. 
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Iniciado o procedimento, verificamos a existência de discrepâncias entre a informação prestada pelo doador 

relativamente ao uso da fração como garagem (estacionamento) e a afetação da mesma para habitação na 

inscrição matricial, e também a atribuição do valor patrimonial tributário de €9.133,87, anormalmente 

elevado para uma fração autónoma com a área de 16,38 m2, como se podia ler na caderneta predial obtida 

em 23.11.2015. 

Em face disto procuramos esclarecer o problema junto da Autoridade Tributária, onde fomos informados da 

necessária intervenção do proprietário na promoção da correção do erro que verificamos. 

O proprietário devidamente informado, solicitou a correção da afetação e da avaliação da fração sua 

propriedade que foram realizadas de acordo com a última caderneta predial que agora destina a fração a 

estacionamento coberto e fechado, com o valor patrimonial tributário de €2.860,00. 

Entretanto, deslocamo-nos à Rua Ramalho Ortigão, no sentido de obter informação do doador acerca da 

localização da garagem que pretende doar ao Município de Valongo. 

Na informação prestada, o doador indicou-nos a garagem que dizia ser sua, mas que na planta da 

propriedade horizontal corresponde à fração L, do mesmo prédio. 

Registamos aqui que de acordo com a planta e a descrição da propriedade horizontal do edifício, a fração L 

tem 12,42 m2 de área, enquanto a fração E, té, 16, 38 m2, área que se confirma nas três cadernetas 

prediais a que temos acesso. 

Assim, contactamos telefonicamente o doador no sentido de se esclarecer a identificação e localização da 

garagem que pretende doar, bem como, para confirmar a vontade de doar a garagem manifestada na carta 

apresentada nesta Câmara Municipal em 14.10.2015. 

Em 13.09.2016, o Sr. Paulo Sérgio Marques Alves, compareceu nesta Câmara Municipal, onde apresentou 

nova carta, depois de, por nós, ter sido devidamente esclarecido acerca da identificação e localização da 

garagem que pretende doar e de receber uma cópia da planta da Propriedade Horizontal do edifício em que 

se insere a fração E, objeto da doação, devidamente assinalada. 

Naquela carta, o Sr. Paulo Sérgio Marques Alves, confirma a sua vontade de doar a garagem, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 7768 e descrita na Conservatória do Registo Predial com o n.º 

2211/11971223 – E, da união das freguesias de Campo e Sobrado, como está identificada na planta da 

Propriedade Horizontal. 

Em face da manifestação de vontade do doador manifestada na sua carta de 14.10.2016 e confirmada em 

13.09.2016, havendo interesse, estão reunidas as condições para a Câmara Municipal de Valongo 

deliberar, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar sem 

qualquer ónus ou encargo, a doação a benefício de inventário, da garagem, fração E, do edifício constituído 

em Regime de Propriedade Horizontal, sito na Rua Ramalho Ortigão, com acesso pelo topo norte do 

edifício, com a área de 16,38 m2, inscrita na matriz predial urbana da união de freguesias de Campo e 

Sobrado, sob o artigo 7768, com o valor patrimonial tributário de €2.860,00, descrita na Conservatória do 

Registo Predial de Valongo com o n.º 211/19971223 – E, da mesma União de Freguesias. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Senhor Chefe de Divisão da DAJAC, Dr. José Paiva, em 21 

de setembro de 2016, que se transcreve: 
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“Exmo. Senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo. Considerando que o processo está devidamente instruído, submeto-o à consideração de V. Ex.ª. 

O Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara emitiu em 22 de setembro de 2016, o seguinte despacho: 

“Concordo. Ao Senhor Presidente para apresentar à Câmara.” 

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara emitiu em 23 de setembro de 2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1, do 

artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, estabelecido pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

por, unanimidade, aceitar, sem qualquer ónus ou encargo, a doação a benefício de inventário, da garagem, 

fração E, do edifício constituído em Regime de Propriedade Horizontal, sito na Rua Ramalho Ortigão, com 

acesso pelo topo norte do edifício, com a área de 16,38 m2, inscrita na matriz predial urbana da união de 

freguesias de Campo e Sobrado, sob o artigo 7768, com o valor patrimonial tributário de €2.860,00, descrita 

na Conservatória do Registo Predial de Valongo com o n.º 2211/19971223 – E, da mesma União de 

Freguesias. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram dezasseis 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.___________________________--------------------------------------------------------------------------------------- 


