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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

SEIS DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSEIS 

 

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

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

 

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.º José Augusto Sobral Pires 

Dr.ª Luísa Maria Correia de Oliveira 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar 

Dr.ª Maria da Trindade Morgado do Vale 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram quinze horas. 
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Reunião Ordinária de 06.10.2016 

 

 

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 - DCTJ - Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

1.1 - Proposta de atribuição de subsídio à Confraria do Senhor dos Passos e à Fábrica da Igreja de S. 

Mamede - Festas em honra de S. Mamede; 

 

1.2 - Pedido de cedência do Centro Cultural de Alfena, pela Junta Freguesia Alfena - Ratificação; 

 

1.3 - Pedido de isenção do pagamento de Taxa pela utilização da casa de espetáculos do Fórum Cultural de 

Ermesinde - Escola Secundária de Ermesinde. 

 

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

 

2.1 - Comemorações do aniversário da Associação Recreativa e Cultural da Azenha - ARCA - Pedido de 

Palco - Isenção de pagamento de taxa - Ratificação; 

 

2.2 - Torneio de futsal - Escola Profissional de Valongo - 7 de outubro - Isenção do pagamento da taxa pela 

utilização do Indoor Soccer de Sobrado. 

 

3 - DOTA - Divisão de Ordenamento do território e Ambiente 

 

3.1 - Proposta de celebração de protocolo de coorganização do "2.º Congresso de Mineração Romana e 

Espeleologia”. 

 

4 - DPOM - Divisão de Projetos e Obras Municipais 

 

4.1 - Plano Intermunicipal para a Recuperação do Corredor do Rio Leça 

- Acordo de Cooperação a estabelecer entre a Área Metropolitana do Porto e os Municípios de Santo Tirso, 

Trofa, Valongo, Maia, Porto e Matosinhos. 
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Valongo, 30 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. 

Informou que, juntamente com o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, reuniu com o Ministro da 

Educação para debater o problema das Escolas Secundárias de Ermesinde e de Valongo, tendo este 

reconhecido a especificidade do concelho de Valongo no que respeita à carência de equipamentos. 

Complementou que ficou estabelecido encontrar um entendimento entre o Ministério da Educação e a 

Câmara Municipal de Valongo aproveitando as verbas já mobilizadas em mapeamento, designadamente 3,9 

milhões de euros para a Escola Secundária de Ermesinde e 100 mil euros para a Escola Secundária de 

Valongo para iniciar as obras. Referiu que, brevemente, seriam submetidos à aprovação da Câmara os 

acordos relativos a cada uma das escolas. 

Disse, ainda, que na citada reunião, foi referida a necessidade de intervenção em outras escolas da 

responsabilidade do Governo, e ia ser assumido, contratualmente, que numa segunda fase, dentro do atual 

quadro comunitário, e aquando da reprogramação dos fundos comunitários, haver o empenho no sentido de 

serem encontradas verbas para essas intervenções e também completar as necessárias para a Escola 

Secundária de Ermesinde e para a Escola Secundária de Valongo. 

Salientou que, no próximo ano, teria início uma obra na Escola Secundária de Ermesinde e também um 

projeto para a Escola Secundária de Valongo. 

 

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

Disse que os eleitos pelo PSD/PPM foram informados que a Empresa das Lousas de Valongo apresentou 

uma reclamação, em maio do corrente ano, relativa a um munícipe que estava a colocar em causa o 

desenvolvimento de um projeto e isso também condicionava a obra de alargamento da Rua de S. João com 

ligação à Azenha. Disse que desconheciam o processo e as diligências efetuadas pela Câmara que, na 

perspetiva da empresa, não estava a agir em conformidade. Com base nesse pressuposto, requeriam cópia 

do processo referente à citada reclamação no sentido de ser averiguada a veracidade da afirmação da 

Empresa das Lousas de Valongo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, cumprimentando os presentes. 

Fez referência à nota transmitida pelo senhor Presidente acerca da questão das escolas, dizendo que 

quando foi conhecida a intenção do Governo de executar as obras nas escolas com uma comparticipação 

de 7,5% por parte dos municípios, os eleitos pelo PSD/PPM manifestaram a sua concordância em fazer 

progredir o processo, porque entendiam que as escolas do concelho não podiam correr o risco de serem 

excluídas desse plano. 
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Disse que consideravam deficitário o valor de 4 milhões de euros para a Escola Secundária de Ermesinde e 

também era necessário haver um investimento real na Escola Secundária de Valongo, porque com 100 mil 

euros não era investimento. Referiu que a Escola EB 2/3 de Valongo também necessitava de intervenção, 

pois já há vários anos que havia projetos mas nada foi realizado. Portanto, o concelho de Valongo 

necessitava de um investimento significativo, não de obras megalómanas, como era o exemplo dos 

Municípios de Lousada e Oliveira de Azeméis onde existiam escolas que custaram mais de 15 milhões de 

euros e atualmente tinham problemas graves em termos de utilização, atendendo a que nos orçamentos 

não havia dinheiro suficiente só para a climatização. 

Disse que a pretensão era que Valongo possuísse equipamentos com uma capacidade aceitável para 

permitir que os alunos tivessem condições mínimas de instrução. 

Manifestou a sua satisfação pelo facto do Ministério da Educação ter dado uma segunda oportunidade ao 

concelho de Valongo, alertando para que o senhor Presidente a acautelasse e as intervenções nas escolas 

iniciassem o mais rápido possível. 

Disse que quando o processo começou a ser negociado com os municípios da Área Metropolitana do Porto, 

alguns não estavam representados e não tinham escolas inscritas, mas conseguiram ser incluídos no plano. 

Com base nisso, era importante que o senhor Presidente explicasse como é que Valongo que tinha estado 

mapeado com cerca de 7 milhões de euros passou a ter 4 milhões de euros. 

 

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

Referiu que na Rua Padre Américo, em Campo, existia uma ponte paralela à Ponte dos Arcos que tinha 

algumas sarjetas que não estavam nas devidas condições, pois quando havia um aumento de pluviosidade 

verificava-se um entupimento das mesmas, o que provocava a projeção de água para os transeuntes 

aquando da circulação de veículos. Nesse sentido, solicitou que a situação fosse averiguada. 

Disse, ainda, que entre a Rua Central da Ribeira e a Travessa de Luriz, na freguesia de Campo, existia uma 

via que se encontrava um pouco abandonada mas que podia ser utilizada como alternativa para os 

cidadãos residentes na zona da Ribeira, pois permitia o acesso ao cemitério e à Junta de Freguesia. 

Solicitou que o assunto fosse tido em consideração. 

De seguida, disse que na Rua de S. João, na Azenha, na entrada para Couce, estava prevista uma obra de 

alargamento e também a construção de um parque de estacionamento, e pretendia saber qual o ponto de 

situação desse assunto. 

 

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

iniciar essa obra em breve, facto que já tinha sido comunicado aos moradores, complementando que se 

tratava de um processo antigo, mas no corrente ano ia ser feito o alargamento e preparação do terreno para 

posterior revestimento, o que iria gerar um local para estacionamento com capacidade para cerca de 100 

viaturas. 

Quanto à questão da Empresa das Lousas de Valongo, disse que ia facultar o processo aos senhores 

Vereadores. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, perguntando se a Câmara já tinha assinado o acordo com 

a Empresa das Lousas de Valongo para intervir na zona da Azenha. 

 

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

havidas com a Empresa das Lousas de Valongo, esta sempre mostrou abertura para esse procedimento. 

Referiu que estavam todos empenhados em ajudar a resolver o problema existente na Azenha. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que a Empresa das Lousas de Valongo afirmou 

que a Câmara não estava a agir em conformidade no que respeitava a essa questão, e era necessário 

apurar a verdade, porque aquela não estava disponível para assinar o acordo atendendo a que tinham 

apresentado uma reclamação há vários meses e ainda não obtivera resposta. Disse que, na sua opinião, a 

Câmara não poderia intervir na Azenha sem assinar o acordo. 

 

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

intervenção sem a assinatura do acordo. 

Relativamente à questão das escolas, disse que não correspondia à verdade que no mapeamento 

estivessem inscritos 7 milhões de euros para as escolas do concelho, porque este foi elaborado pela 

DGEstE que inscreveu 4 milhões de euros perante a assunção e o reconhecimento de que era necessário 

incluir a Escola Secundária de Valongo, passando para 3,9 milhões de euros o valor referente à Escola 

Secundária de Ermesinde e 100 mil euros para a Escola Secundária de Valongo. 

Esclareceu, ainda, que não houve uma segunda oportunidade para o concelho de Valongo, apenas existiu 

diálogo entre algumas Câmaras e o Governo, acrescentando que o Ministro da Educação compreendeu o 

caráter específico de Valongo e iria tentar encontrar uma solução que fosse justa. Referiu que iam ser 

efetuadas diligências no sentido de ser feita na Escola Secundária de Ermesinde no próximo ano e ficar 

com um bom projeto para fazer uma boa intervenção na Escola Secundária de Valongo, o que ficaria 

contratualizado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que, na sua perspetiva, havia factos relacionados 

com a obra da Azenha que não estavam clarificados, como por exemplo, a condição da Empresa das 

Lousas de Valongo para assinar o acordo com a Câmara. Com base nesse contexto, apresentou uma 

recomendação do teor seguinte: 

Recomendação 

“Em conformidade com o atual PDM, atualmente uma condição exigida pela Câmara a todos aqueles que 

pretendam construir habitação no nosso concelho, é a cedência de espaço na via pública para a construção 

de passeios. 
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Considerando a importante intervenção prevista na parte final da Rua de S. João da Azenha e entrada para 

Couce, e tendo em conta as exigentes condições a criar, previstas no PDM, para garantir no futuro 

condições de circulação rodoviária naquela área, dando o exemplo, a Câmara que não perca a 

oportunidade de garantir a circulação de peões, especialmente dos habitantes daquela zona a 

intervencionar, através da criação de um passeio junto às habitações lá existentes.” 

Valongo, 06 de outubro de 2016 

O Vereador da CDU 

Adriano Ribeiro 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que existia um processo sobre 

a zona da Azenha, mas a Câmara dialogava com a Empresa das Lousas de Valongo não só essa questão, 

mas também a necessidade de pagar a esta 250 mil euros pela utilização das oficinas, conforme estava 

estipulado no protocolo. Ou seja, a empresa solicitou esse pagamento porque a Câmara nunca o pagou, 

estando a utilizar abusivamente esse terreno. 

Disse, ainda, que havia muitos processos pendentes com a Empresa das Lousas de Valongo, mas 

relativamente à construção na Azenha esta empresa sempre mostrou abertura para resolver, acrescentando 

que era um processo antigo que vinha do anterior executivo, o projeto foi feito com muita cautela tendo em 

conta o interesse da zona e dos cidadãos, quer os aí residentes quer aqueles que pretendessem usufruir 

das Serras e do Vale de Couce. 

Referiu que a Câmara notificou os moradores para retirar o que tivessem nas construções clandestinas no 

sentido de ser feita a intervenção, para que essa zona ficasse requalificada. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, clarificando a posição dos eleitos pelo PSD/PPM de 

que a Câmara Municipal de Valongo nunca poderia ficar refém de qualquer tipo de chantagem. 

Disse que se tratava de um projeto do anterior executivo, que devia ter sido executado no primeiro ano do 

atual mandato atendendo a que a empresa estava preparada para assinar o documento, e não sendo 

nenhuma obra de relevância extrema, ter-se-ia realizado rapidamente. 

Lembrou que na zona de Couce eram realizados desportos radicais, que embora não tivessem um impacto 

negativo sobre a natureza, implicavam risco, o que significava que no caso de deslocação de um meio de 

socorro urgente, a rua, por ser muito estreita e não ter um estacionamento ordenado, podia constituir um 

impedimento para tal. Face ao descrito, considerou que era necessária uma intervenção urgente. 

Disse que, quer os cidadãos quer as empresas, pretendiam que a Câmara tomasse decisões e resolvesse 

os problemas, acrescentando que tinha que haver correção e dar respostas em tempo útil aos cidadãos, 

não podia haver equívocos, aludindo à situação reportada de haver a possibilidade de existir ilegalidade, e 

decorridos cinco meses a empresa continuava sem resposta por parte da Câmara. 

Disse que era preocupante o facto do senhor Presidente dizer que a obra iniciaria brevemente, quando não 

havia condições legais para isso. Complementou que o inquietava o facto de alguém do concelho reportar 
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uma ilegalidade e cinco meses depois a Câmara ainda não sabia se era legal ou não e de quem era a 

competência para resolver o assunto, realçando que esse sinal que se dava aos cidadãos não era positivo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, alegando que todos os dias a Câmara 

dava sinais positivos à comunidade, mas infelizmente havia casos de conflitos dessa natureza, que tinham a 

ver com construções, utilização abusiva ou outro tipo de situações, e a Câmara agia dentro da lei e resolvia. 

Disse que havia muitos processos mais complexos e antigos, em que alguns iam ser resolvidos mas outros 

não se conseguiria solucionar, porém, os cidadãos tinham que ser tratados com equidade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, lembrando que, há uns meses, tinha abordado uma 

questão respeitante a uma chaminé em Ermesinde, em que um eleito local da freguesia de Ermesinde 

reuniu com o senhor Presidente, o que despoletou de imediato uma queixa para a CCDR-N, acrescentando 

que esse processo foi muito rápido, o que se concluía que o tratamento não era igual para todos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que esse processo foi 

resolvido normalmente. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que não decorreu no prazo normal, e eles, como 

Vereadores eleitos sem pelouros, tinham a responsabilidade de averiguar se os serviços estavam a 

trabalhar conforme emanavam os regulamentos municipais, e se um autarca da freguesia de Ermesinde 

apresentou uma queixa e rapidamente se resolveu o problema, era importante perceber como é que a 

Empresa das Lousas de Valongo, com a qual a Câmara tinha um protocolo, apresentou uma reclamação 

em maio e ainda não tinha qualquer resposta, nem de cariz técnico nem político, tendo, por isso, recorrido 

aos Vereadores do PSD para obter ajuda na resolução do assunto. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o processo da Azenha já 

decorria desde o mandato anterior, mas existia um conflito entre a Empresa das Lousas de Valongo e um 

morador nessa zona, mas o processo estava a ser tratado. 

 

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

perceber o que se passava com o processo, porque o representante da empresa remeteu-lhes um email, 

com documentos anexos, a comunicar que esta não estava disponível para assinar o acordo atendendo à 

inexistência de resposta por parte da Câmara. 

 

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

esclarecida nos próximos dias e ia ser feita uma intervenção aprazível na Azenha, que serviria 

convenientemente a comunidade. 
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e um euros e setenta e sete cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CONFRARIA DO SENHOR DOS PASSOS E À 

FÁBRICA DA IGREJA DE S. MAMEDE - FESTAS EM HONRA DE S. MAMEDE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto versado em epígrafe, o qual foi objeto da 

informação n.º 248/DCTJ-AC/2016, de 26 de agosto de 2016, elaborada pela técnica superior Ilda Pinto 

Correia, cujo teor se transcreve: 

“Os serviços da Divisão da Cultura foram oficiados pela Confraria do Sr. dos Passos a solicitar a atribuição 

de um subsídio para apoio aos encargos culturais da festa que levaram a efeito no dia 5 e 6 de março. Esta 

Confraria, instituição de utilidade pública, com o n.º 509 575 757, conta já com 305 anos e tem como 

objetivo social participar nas atividades da comunidade paroquial, nomeadamente na semana santa, 

socorrer irmãos necessitados da paróquia, quando a situação financeira da confraria o permite, manter atual 

o inventário patrimonial e conservar monumentos religiosos confiados à Confraria, na freguesia de Valongo. 

No âmbito da sua missão organiza também as procissões dos Santos Passos, tendo como objetivo além da 

componente religiosa a componente cultural. 

Este ano, recorreu uma vez mais a associações, nomeadamente com componente teatral, as quais foram 

responsáveis pela apresentação dos quadros dos sete passos de Cristo, nas ruas da cidade de Valongo. A 

Confraria foi responsável pela logística e encargos para tal. Na vertente musical, foi dado continuidade ao 

grupo coral para as respetivas solenidades, bem como contratada uma banda de música, além do sistema 

sonoro instalado nas Ruas Alves Saldanha, Padrão e Capela dos Passos. Efetuaram uma exposição na 

Capela do Senhor dos Passos/Sacristia da Igreja Matriz no período da quaresma, de uma artista 

contemporânea de Valongo, dedicada a uma das figuras da paixão de Cristo (Madalena). 

A Fábrica da Igreja de Valongo solicitou igualmente à Divisão da Cultura um subsídio para fazer face aos 

encargos com a animação cultural da festa em honra do Santo Padroeiro da Cidade de Valongo - S. 

Mamede. 

Este ano estas festas decorreram de 13 a 17 de Agosto e tiveram uma programação bastante variada, 

associada ás festas da cidade de Valongo e trouxeram muitos visitantes ao nosso município. 

Pelo exposto e após análise do respetivo orçamento, julgamos estar perante festividades que possuem uma 

forte componente cultural e social que trouxeram milhares de pessoas, não só do Concelho como doutros 

pontos do país. Assim, à semelhança do ano passado, propõe-se a atribuição de um subsídio de: 
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- 400,00 € (quatrocentos euros), à Confraria do Senhor dos Passos, entidade equiparada a Pessoa 

Religiosa, com o contribuinte n.º 509 575 757; 

- 2500€ (dois mil e quinhentos euros), à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Mamede de 

Valongo, contribuinte nº 500 900 205, 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 

n.º 1 do art.º 33.º da lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.” 

Em 21 de setembro de 2016 o Sr. Chefe da Divisão da Cultura, Turismo e Juventude, Dr. Agostinho Rocha, 

proferiu o seguinte despacho: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

“Concordo com o proposto, face à notoriedade destas festividades religiosas no concelho, à semelhança do 

ano anterior, coloca-se à consideração superior a atribuição de subsídio à Confraria do Senhor dos Passos 

e à Fábrica da Igreja de S. Mamede nos moldes propostos na informação em anexo. 

Caso mereça a concordância de V. Exª propõe-se submeter à apreciação e aprovação da Câmara 

Municipal.” 

Em 27 de setembro de 2016 o Exmo. Senhor Presidente emitiu despacho do teor seguinte: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, por unanimidade aprovar a atribuição de subsídio à Confraria do Senhor dos Passos e 

à Fábrica da Igreja de S. Mamede - Festas em honra de S. Mamede nos moldes apresentados e da minuta 

anexa. 

 

1.2 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CENTRO CULTURAL DE ALFENA, PELA JUNTA FREGUESIA 

ALFENA - RATIFICAÇÃO 

 

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

Centro Cultural de Alfena, pela Junta Freguesia Alfena, instruído com a informação técnica n.º 277/ DCTJ- 

AA/15, datada de 29.09.2016, subscrita pela Patrícia Lamas, assistente técnica do Serviço de Apoio 

Administrativo cujo teor se transcreve: 

“A Junta de Freguesia de Alfena no próximo dia 30 de setembro, das 14h30 às 17h, pretende realizar no 

Centro Cultural de Alfena, um encontro inter - geracional com os idosos do grupo de expressão musical do 

Projeto Alfena Sénior e as crianças do Infantário S. Vicente, com vista a Comemoração do Dia Internacional 

do Idoso. 

Para realização deste encontro, a Junta de Freguesia de Alfena solicita o apoio do município na cedência 

gratuita do Centro Cultural de Alfena, sendo de salientar que o espaço está disponível e caso seja 

autorizado as taxas devidas importam no valor de 131.92€. 
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Salvo melhor entendimento, este encontro é importante para a confraternização de duas gerações e para 

dinamização do Centro Cultural de Alfena pelo que se coloca à aprovação superior, a cedência gratuita do 

auditório e o espaço exterior, Centro Cultural de Alfena, conforme acima se refere, ao abrigo do artigo 1.º, 

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

Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público conjugado com o disposto na alínea a) 

do nº 2 e nº 4 do art.º 5º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, em vigor no Município e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Mais se informa que, a Junta de Freguesia de Alfena reúne os requisitos obrigatórios para a autorização da 

referida isenção. 

Atendendo ao fato de o pedido de cedência não ter sido enviado em tempo útil, não foi possível submeter à 

consideração da Câmara Municipal. Face ao exposto solicita-se a autorização de V. Ex.ª de acordo com o 

estipulado no n.º 3 do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, levando o assunto a ratificação, na 

próxima reunião de Câmara.” 

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

Agostinho Rocha, em 29.09.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Foi solicitado pela Junta de Freguesia de Alfena o Auditório do Centro Cultural de Alfena, para comemorar o 

dia Internacional do Idoso, dia 30 de setembro, das 14h30 às 17h00, nos moldes propostos na presente 

informação. 

Observa-se que o processo está devidamente instruído e Junta de Freguesia reúne os requisitos legais para 

a obtenção da referida cedência. 

Atendendo ao facto que a entidade não entregou o pedido atempadamente, não é possível em tempo útil 

remeter o processo a reunião de Câmara, caso mereça a concordância de V. Exª propõe-se submeter o 

assunto para ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 30.09.2016 o seguinte despacho: 

“Autorizo. Submeta-se à próxima reunião de Câmara Municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, anexo I 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara que autoriza a 

isenção do pagamento de taxas pela cedência do Centro Cultural de Alfena, pela Junta Freguesia Alfena, 

com base na informação técnica prestada. 

 

1.3 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA PELA UTILIZAÇÃO DA CASA DE 

ESPETÁCULOS DO FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE - ESCOLA SECUNDÁRIA DE ERMESINDE 

 

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

Espetáculos no Fórum Cultural de Ermesinde, instruído com a informação técnica n.º 269/DCTJ-FCE/2016, 
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datada de 23.09.2016, subscrita pela Maria João Cruz, Assistente Técnica afeta ao Fórum Cultural de 

Ermesinde, cujo teor se transcreve: 

“A Escola Secundária de Ermesinde solicita o apoio do município, na cedência gratuita da Casa de 

Espetáculos do Fórum Cultural de Ermesinde, para a comemoração do seu 46.º aniversário, no dia 02 de 

novembro, das 17 horas às 23h30m, a fim dos Senhores e Senhoras Professores/as entregarem os 

Diplomas do Quadro de Honra e Quadro de Mérito aos alunos que se distinguiram no ano letivo 2015/2016 

e Diplomas aos alunos que concluíram o 12.º Ano. 

Este apoio importa no montante de €628,43. 

Este Agrupamento de Escolas, de acordo com o previsto no Regulamento para Concessão de Apoio às 

Entidades e Organismos, que prossigam no Concelho Fins de Interesse Público, cumpre os requisitos 

previstos no número 4.º, usufrui da isenção de pagamento de taxa de utilização do referido espaço, de 

acordo com o previsto no respetivo regulamento de incidência e isenções, descrito no art.º 5.º, n.º 1, 

(Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, conforme documentos 

anexos) pelo que se coloca à consideração superior o deferimento do pedido supra mencionado. 

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 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o disposto no n.º 4, do Art.º 5.º e n.ºs 1 e 

2 do art.º 6.º, do Regulamento de Liquidação e cobrança de Taxas e outras Receitas Municipais.” 

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

Agostinho Rocha, em 09.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Foi solicitado pela escola Secundária de Ermesinde, a cedência da casa de espetáculos do Fórum de 

Ermesinde, no dia 02 de novembro das 17h00 às 23h30, para a realização da cerimónia do seu 46.º 

aniversário. 

Após análise do processo, verificou-se que o mesmo está devidamente instruído e a Escola reúne os 

requisitos legais e obrigatórios para o deferimento do pedido. 

Caso mereça a concordância de V. Ex.ª propõe-se remeter o processo à aprovação da Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 30.09.2016 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 art.º 33.º da lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a o pedido de cedência gratuita da Casa de 

Espetáculos do Fórum Cultural de Ermesinde, pela escola secundária de Ermesinde, com base na 

informação técnica prestada. 

 

2.1 - COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA 

AZENHA - ARCA - PEDIDO DE PALCO - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA - RATIFICAÇÃO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante às comemorações do 

aniversário da Associação Recreativa e Cultural da Azenha - ARCA - Pedido de Palco - Isenção de 

pagamento de taxa - Ratificação, instruído com a informação técnica n.º 11880/2016, datada de 28/09/2016, 

subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente Técnica, cujo teor se transcreve: 

“A Associação Recreativa e Cultural da Azenha, sita na Rua Parque Infantil n.º 171, 4440-119 Campo, 

pretende levar a efeito as comemorações do seu 40.º aniversário, nos dias 4 e 5 de outubro. 

Para o efeito, a associação solicitou o apoio do município na montagem de um palco 8 x 7mts, sendo de 

salientar que o mesmo se encontra disponível e o valor da taxa a isentar é de 169,60 € + IVA , valor este, 

que já incluí o transporte, montagem e desmontagem do equipamento. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior, a cedência e a isenção do pagamento da taxa a 

aplicar ao palco, à Associação Recreativa e Cultural da Azenha. 

Mais se informa, que o processo encontra-se devidamente instruído, cumprindo-se os requisitos previstos 

no art.º 4.º, do Regulamento para a conceção de Apoios às Entidades e Organismos, que prossigam no 

Concelho Fins de Interesse Público. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 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. 

Atendendo ao facto de que não é possível propor em tempo útil que a câmara delibere isentar o pagamento 

da taxa, propomos que o Exmo. Sr. Presidente da Câmara autorize o mesmo, 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 da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto, Dra. Susana Leão, 

em 2016/09/28, que igualmente se transcreve: 

“A ARCA, solicita a cedência e isenção de um Palco de 8x7mts, para as comemorações do seu 40.º 

aniversário, a decorrer nos dias 4 e 5 de outubro. O pedido foi rececionado no dia 26/09, sem medidas do 

palco, tendo sido necessário encetar contactos com a Associação, que prestou a informação hoje 28/09, em 

resposta ao nosso email de 26/09. Face ao exposto, concordo com o teor da presente informação para 

ratificação. Mais informo que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos os 

requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/09/28, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/09/29, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

Ao Exmo. Sr. Presidente, para agendamento a reunião de Câmara.” 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/09/30, o seguinte despacho: 

“Autorizo. Submeta-se à próxima reunião de Câmara para ratificação.” 

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. 

 

2.2 - TORNEIO DE FUTSAL - ESCOLA PROFISSIONAL DE VALONGO - 7 DE OUTUBRO - ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO DA TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO INDOOR SOCCER DE SOBRADO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao torneio de futsal - Escola 

Profissional de Valongo - 7 de outubro - isenção do pagamento da taxa pela utilização do Indoor Soccer de 

Sobrado, instruído com a informação técnica n.º 11925/2016, datada de 29/09/2016, subscrita por Maria 

Manuela Almeida Santos Ribeiro, coordenadora técnica cujo teor se transcreve: 

“A Escola Profissional de Valongo – Profival, no próximo dia 7 de outubro, entre as 14h00 e as 18h00, 

pretende levar a efeito, a realização de um torneio de futsal, dirigido à comunidade escolar, nas instalações 

do INDOOR SOCCER de Sobrado. 

Para o efeito a Entidade, solicita o apoio do Município, na cedência gratuita da referida instalação 

desportiva, que após análise da sua disponibilidade, verifica-se a possibilidade de satisfazer o pedido, 

associado à isenção do pagamento da taxa devida, no valor de 112,40€. 

Assim, e salvo melhor entendimento, este apoio será uma mais-valia como forma de promoção da aquisição 

de hábitos de vida saudável, numa perspetiva de atividade não curricular e não obrigatória, dentro do 

conceito de Escola a tempo inteiro, contribuindo assim contra o abandono e insucesso escolar. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a isenção do pagamento da taxa de utilização do 

Indoor Soccer de Sobrado, à Escola Profissional de Valongo - Profival, no valor de 112,40€. 

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

33.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo do artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 

7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho 

Fins de Interesse Público, conjugado com o disposto na alínea c) do n.º 2 e n.º 4 do artigo 5.º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município. 

À consideração Superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto, Dra. Susana Leão, 

em 2016/09/29, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. Mais se informa que o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos 

os requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/09/29, o seguinte despacho: 

“Concordo. 
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À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/09/30, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/09/30, 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), n. º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 

75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo do artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento 

para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse 

Público, conjugado com o disposto na alínea c) do n.º 2 e n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, por unanimidade, isentar do 

pagamento da taxa de utilização do Indoor Soccer de Sobrado, à Escola Profissional de Valongo - Profival, 

com base na informação técnica prestada. 

 

3.1 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COORGANIZAÇÃO DO "2.º CONGRESSO 

DE MINERAÇÃO ROMANA E ESPELEOLOGIA" 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à celebração de protocolo 

de coorganização do "2.º Congresso de Mineração Romana e Espeleologia", instruído com a informação 

técnica n.º 11705/2016, de 2016.09.28, subscrita pela Técnica Superior, Dr.ª Raquel Viterbo, cujo teor se 

transcreve: 

«O Alto Relevo - Clube de Montanhismo, associação sediada no concelho de Valongo, sem fins lucrativos e 

reconhecida como organização não governamental para o ambiente, que desenvolve ações e projetos 

dirigidos à comunidade em geral em torno do conhecimento e salvaguarda do património natural e cultural e 

do usufruto sustentável do território ao nível desportivo e de lazer, pretende realizar o “2.º Congresso de 

Mineração Romana e Espeleologia”, a decorrer nos dias 29 e 30 de outubro. 

O dia 29, sábado, seria dedicado às sessões em sala e exposição de fotografia, a ter lugar no Auditório Dr. 

António Macedo e respetivo foyer, e o dia 30, domingo, de manhã, às visitas de campo. 

Assim como a primeira edição, o evento será de participação gratuita, dependendo a sua realização de um 

concertar de esforços logísticos e financeiros entre entidades parceiras e também apoiantes. 

Considera-se que este evento apresenta elevado interesse e mérito na promoção do território e em 

particular do património mineiro romano, pelo que se propõe o estabelecimento de um protocolo de 

coorganização do mesmo, entre o Município de Valongo e o Alto Relevo – Clube de Montanhismo, conforme 

minuta que se anexa e faz parte integrante da presente informação. 

Competiria ao Município de Valongo contribuir para o evento através dos seguintes meios: 

- Disponibilizar o auditório Dr. António Macedo e respetivo foyer no dia 29 de outubro, incluindo os recursos 

necessários à realização do evento (sistemas de som e projeção, suportes para a exposição fotográfica, 

mesas e louça para coffee break,..); 
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- Divulgar o evento através de: recursos digitais ao dispor, dois outdoors em locais estratégicos, cinco totens 

face dupla distribuídos pelo concelho e sessenta cartazes formato A3; 

- Ofertar saco-brinde promocional de Valongo aos oradores (até 12un); 

- Ceder capas, canetas e fitas para pescoço com logomarcas do Município para os participantes (até 

200un); 

- Colaborar na dinamização da visita prevista para dia 30 de outubro de manhã a testemunhos de 

mineração romana na Serra de Santa Justa, pressupondo abertura do Centro de Interpretação Ambiental, 

acompanhamento técnico e seguro no âmbito da apólice existente (obs. não teria custos acrescidos); 

- Produzir sessenta livros de atas, um meio bibliográfico que perpetua o congresso, incluindo impressão e 

encadernamento, assim como colaboração na distribuição por escolas, bibliotecas, etc. 

O contributo do Município neste evento, além do apoio na organização e logística, corresponderia à isenção 

de taxa pela utilização do auditório (1132,00€) e à cedência dos materiais descriminados supra, cuja 

produção tem associado um custo total de cerca de 860€. 

O Alto Relevo asseguraria a coordenação do evento, afetação dos recursos humanos necessários à 

preparação e dinamização do mesmo, convites e contactos inerentes à definição do programa, gestão das 

inscrições e dos pedidos de informação, desenvolvimento dos materiais de divulgação, produção e 

montagem da exposição fotográfica, divulgação do evento pelos meios ao seu dispor e organização e 

procura de apoios/patrocínios para os coffee breaks e almoço do dia 29 de outubro. 

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

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

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

30.09.2016, que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Presidente. Concordo, pelo que se propõe a celebração do protocolo de 

coorganização nos termos da informação e da minuta, devendo a decisão ser submetida ao executivo 

municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 30.09.2016 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, celebrar o protocolo de coorganização do "2.º 

Congresso de Mineração Romana e Espeleologia" com o Alto Relevo - Clube de Montanhismo, com base 

na informação técnica prestada. 

 

4.1 - PLANO INTERMUNICIPAL PARA A RECUPERAÇÃO DO CORREDOR DO RIO LEÇA 

- ACORDO DE COOPERAÇÃO A ESTABELECER ENTRE A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO E OS 

MUNICÍPIOS DE SANTO TIRSO, TROFA, VALONGO, MAIA, PORTO E MATOSINHOS 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de aprovação do 

Acordo de Cooperação versado em epígrafe, instruído com a informação n.º 11976/2016, datada de 30 de 

setembro último, subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª Carla Pardal, da Divisão de Projetos e Obras 

Municipais, cujo teor se transcreve: 

«O Rio Leça e as suas margens constituem um corredor que detém um património natural e cultural com 

potencial para se afirmar como um elemento estruturante do ordenamento, paisagem e riqueza do território, 

fornecendo simultaneamente serviços ambientais essenciais à população do Município de Valongo, 

alargado à Área Metropolitana do Porto. 

A bacia hidrográfica do Rio Leça estende-se pelos concelhos de Santo Tirso, Trofa, Valongo, Maia, Porto e 

Matosinhos. 

Todos os municípios envolvidos têm ideias e projetos para o Leça, sendo necessário integrá-los numa visão 

de conjunto para estabelecer uma estratégia global e coerente para implementação no terreno, não tendo o 

ambiente fronteiras administrativas, torna-se um fator de sucesso primordial das iniciativas, a existência de 

cooperação estreita entre as diversas entidades e administrações a operar nesta unidade geográfica. 

Com esta perspetiva foi constituído um Grupo de Trabalho do Rio Leça (GT – rio Leça), centrado na Área 

Metropolitana do Porto e constituído por técnicos dos Municípios da bacia do Leça e da AMP. 

O GT – rio Leça desenvolveu uma proposta designada por Plano Intermunicipal para a Recuperação do 

Corredor do Rio Leça, com a participação de todas as entidades envolvidas, no sentido da sua 

prossecução concertada. 

O envolvimento de todos os Municípios na elaboração de um plano intermunicipal tem vantagens ao nível 

da concentração de recursos e divisão de custos, tira partido do efeito de escala na promoção de atividades 

relacionada com o Leça, permite uma atuação coerente em toda a bacia, reforça o compromisso partilhado 

para uma melhor qualidade ecológica da água e margens, na totalidade do curso do rio, reforçando a 

importância estratégica do projeto em candidaturas a financiamento. 

Este plano intermunicipal pretende integrar componentes materiais e imateriais, nomeadamente: 

 Percurso pedonal e/ou ciclável, desde a nascente, em Monte Córdova (Santo Tirso) até à foz no 

Porto de Leixões (Matosinhos), como forma de qualificar a paisagem; conectar áreas de lazer, estadia e 

infraestruturas de apoio; Incluir pontos de observação e interesse; Melhorar a qualidade da água do rio e 

seus afluentes; Recuperar e salvaguardar os ecossistemas ribeirinhos; Estruturar a acessibilidade à rede de 

mobilidade urbana, transportes públicos e percursos e trilhos. 

 Plano de comunicação deverá proporcionar um site, exclusivamente para o Rio Leça, agregador 

de informação e documentação, que divulgue iniciativas e ações. Para isso deverá ser criada uma linha 

gráfica comum que crie a “Marca” – Rio Leça e seja o símbolo desta iniciativa em todos os municípios. 

Pretende-se apostar numa imagem e sinalética comum a todo o percurso, extensível, se possível, a toda a 

bacia do Leça. 

 Caderno de Boas Práticas, deverá contemplar as boas práticas dos proprietários marginais, 

agricultores, restante população residente, das equipas de limpeza do leito e margens, entre outras 



19 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

considerações técnicas. Deverá contemplar os conteúdos de apoio a uma campanha de sensibilização para 

as boas práticas, dirigida a vários públicos-alvo. 

Para materializar esta proposta, identificou-se uma possibilidade de financiamento, através do Programa 

Norte 2020 - Investimentos de Proximidade, Aviso Norte 14-2016-1 Património Natural, pelo que foi 

proposto pelo (GT – rio Leça), a apresentação de uma candidatura a esta oportunidade, tendo ficado 

acordado pelas partes, que a candidatura seria formalizada pela AMP, mediante uma parceria 

interinstitucional com os Municípios. 

Considerando que os Municípios do Porto e da Trofa apesar de possuírem território inserido na bacia 

hidrográfica não são atravessados pelo rio, foi entendimento que deverão estar nessa parceria de forma 

diferenciada, colaborando com o seu know-how, conforme a disponibilidade demonstrada, mas ficando 

excluídos da repartição de custos, que será suportada em partes iguais pelos municípios Santo Tirso, 

Valongo, Maia e Matosinhos. 

O custo estimado da intervenção será no máximo de 350.000 € (trezentos e cinquenta mil euros) e uma 

comparticipação financeira máxima de 85%, conforme o Aviso Norte 14-2016-1 Património Natural. 

Atendendo ao exposto e na medida em que a candidatura terá necessariamente de envolver a Área 

Metropolitana do Porto e os Municípios anteriormente identificados, apresenta-se em anexo uma proposta 

de Acordo de Cooperação a estabelecer entre a Área Metropolitana do Porto e os Municípios de Santo 

Tirso, Trofa, Valongo, Maia, Porto e Matosinhos, nos termos da minuta anexa, propondo-se a sua 

aprovação e subscrição pelo Município. 

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

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ª Paula 

C. Pereira Marques, em 2016.09.30, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.09.30 o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.09.30, 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 o) do n.º 1 do art.º 33.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar Acordo de Cooperação a estabelecer entre 

a Área Metropolitana do Porto e os Municípios de Santo Tirso, Trofa, Valongo, Maia, Porto e Matosinhos, o 

qual se dá aqui por inteiramente reproduzido, ficando a fazer parte integrante da presente deliberação, cujo 

objetivo primordial é a implementação do Plano Intermunicipal para a Recuperação do Corredor do Rio 

Leça. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio a senhora Munícipe, Maria da Graça Amaral Nicolas Freire, cumprimentando os presentes. 

Disse que teve um acidente no Largo das Oliveiras, em Ermesinde, originado por um buraco aí existente, 

tendo danificado os seus óculos, e pretendia que a Câmara a ressarcisse do valor dos óculos que, 

entretanto, teve que adquirir, uma vez que não podia assumir essa despesa, pois era reformada e tinha 

carência de meios. 

 

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

objeto de análise jurídica, e posteriormente seria dada resposta à senhora Munícipe. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Joaquim Nelson Neto, cumprimentando os presentes. 

Disse que no cruzamento entre a Rua do Penido e a Rua Nossa Senhora das Necessidades, em Sobrado, 

existia um espelho de auxílio aos automobilistas que se encontrava danificado, facto que provocava 

dificuldade no acesso à EN 209. Nesse cruzamento também existia um sinal de STOP cujo suporte estava 

partido, e uma grelha de águas pluviais que não se encontrava em condições adequadas e representava 

perigo para os transeuntes. 

Disse, ainda, que no mesmo local havia um ribeiro em que era depositado lixo e a água não circulava, 

provocando um odor desagradável e o aparecimento de bichos, pondo em perigo a saúde pública dos 

moradores. 

Referiu que o Ribeiro da Devesa não parecia uma linha de água, pois tinha lixo e arvoredo, o que causaria 

problemas se o inverno fosse rigoroso. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não podia dar as 

respostas ao senhor Munícipe atendendo a que este enviou a sua inscrição nesse dia, por email, e não 

especificou as questões, apenas referiu que o assunto era sinalização de trânsito. Solicitou que o senhor 

Munícipe lhe facultasse fotografias dos locais e a descrição dos assuntos. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram dezasseis horas e cinco 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.___________________________--------------------------------------------------------------------------------------- 


