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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

VINTE E SETE DE OUTUBRO DO ANO DOIS 

MIL E DEZASSEIS 

 

Aos vinte e sete 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 27.10.2016 

 

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 - DFRH - Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

1.1 - Orçamento, Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal, para 2017 

Plano de Atividades e Orçamento da Vallis Habita, para 2017. 

 

 

 

 

 

Valongo, 19 de outubro de 2016 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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Reunião Ordinária de 27.10.2016 

 

Adenda à 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 - DFRH - Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

1.1 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1.2 - 5.ª Alteração do Orçamento e 5.ª Alteração das Grandes Opções do Plano do ano 2016. 

 

2 - DOTA - Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente 

 

2.1 - Desfolhada Tradicional - Pedido de licença especial de ruído e isenção da respetiva taxa - Ratificação; 

 

2.2 - Angariação de fundos para as festas em honra de São Gonçalo - Isenção do pagamento da taxa pela 

emissão de licença especial de ruído; 

 

2.3 - Programa Eco-Escolas 2016/2017 - Apoio do Município ao Agrupamento de Escolas de Alfena e ao 

Colégio de Ermesinde; 

 

2.4 - Estabelecimento de protocolo de parceria com o Alto Relevo - Clube de Montanhismo. 

 

3 - DCTJ - Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

3.1 - Pedido de isenção do pagamento de taxas pela cedência do Auditório Dr. António Macedo - 

Agrupamento de Escolas Vallis Longus - Ratificação. 

 

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

 

4.1 - Atividades de Animação e de Apoio à Família AAAF’S - Ano Letivo 2016/2017 e Acerto de Contas 

referente ao ano letivo 2015/2016; 

 

4.2 - PALCO LETIVO - Proposta de Protocolo para dinamização de Clubes de Teatro nas Escolas 2016-

2017; 

 

4.3 - Proposta de Celebração de Protocolos de Colaboração para a isenção do pagamento da taxa de 

utilização de Equipamentos Desportivos, Transportes e Publicidade - Época desportiva 2016/2017; 
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4.4 - Proposta de celebração do Contrato-Programa do Desenvolvimento da Natação e outras atividades 

Aquáticas com o Clube de Propaganda de Natação - CPN - ano letivo 2016/2017; 

 

4.5 - Proposta para celebração de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Época desportiva 

2016/2017; 

 

4.6 - Programa Escolhas 6.ª Geração - Pedido de parceria da ADICE. 
 

5 - Diversos 

 

5.1 - Início do procedimento de alteração ao Plano Diretor Municipal de Valongo - Adenda à deliberação de 

câmara de 04 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

Valongo, 24 de outubro 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, Adriano Ribeiro, cumprimentando os presentes. 

Fez referência à questão do Estádio de Sonhos, perguntando se havia a possibilidade do proprietário 

encerrar o espaço, tendo em conta o diferendo ocorrido entre este, a direção do Ermesinde Sport Clube 

1936 e a Junta de Freguesia de Ermesinde, e qual o ponto de situação do processo de expropriação. 

Seguidamente, disse que o Ermesinde Sport Clube 1936 completou, no corrente ano, 80 anos de 

existência, e a exemplo do procedimento adotado com outras associações, apresentou o seguinte 

documento: 

Recomendação 

“Recentemente, a 16 de agosto, o Ermesinde Sport Clube comemorou os seus 80 anos de existência. Hoje, 

tal como o conhecemos, e em sequência das várias gestões que foi conhecendo ao longo de anos que, por 

várias razões, levaram a que se transformasse em Ermesinde Sport Clube 1936, o Clube continua a sua 

ação em defesa do desporto, mais concretamente o Futebol, em várias áreas de formação de jovens, bem 

como das camadas seniores, atividade que sempre foi o seu principal baluarte. 

Em várias épocas, também desenvolveu atividades ligadas ao Boxe, Andebol, Bilhar (atividade mantida na 

atualidade), e outras. A par deste desenvolvimento desportivo, e com enorme esforço dos seus dirigentes, o 

Clube confronta-se hoje com um processo complicado ao qual está subjacente a não condição de 

proprietário e de um espaço próprio onde não possa desenvolver as suas práticas desportivas, vivendo 

sempre na dependência de terceiros para o fazer. 

Considerando as imensas dificuldades com que se confronta o Clube, será sempre de salientar o enorme 

esforço que qualquer direção desenvolve perante tais condições existentes para levar a bom porto todo o 

seu esforço em prol do Ermesinde Sport Clube 1936 e da cidade de Ermesinde. 

Assim sendo, a Câmara Municipal de Valongo, em reunião realizada a 27 de outubro de 2016, saúda a 

direção do Ermesinde Sport Clube 1936 pela passagem dos seus 80 anos de existência, assumindo o 

compromisso de que tudo fará, no seu apoio, a todos aqueles que trabalham no Clube, aos seus dirigentes 

e associados, para que se dê continuidade a um projeto de apoio que vise o engrandecimento do 

Ermesinde Sport Clube 1936. 

Pelo citado, e a exemplo do que vem sucedendo em situações similares, a CDU recomenda: Que seja 

atribuída ao Ermesinde Sport Clube 1936 a Medalha de Mérito Desportivo pelos seus 80 anos de atividade 

e história ao serviço do desporto em Ermesinde e no concelho de Valongo.” 

Valongo, 27 de outubro de 2016 

O Vereador da CDU, 
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Adriano Ribeiro 

 

Continuando a sua intervenção, disse que, no dia anterior, uma delegação da qual ele fez parte, deslocou-

se à Assembleia da República para entregar um abaixo-assinado com o objetivo de que fossem tomadas 

medidas legislativas para desagregar as freguesias de Campo e Sobrado, readquirindo estas a sua 

autonomia. 

Referiu, ainda, que teve conhecimento que em dezembro ia ter lugar uma audição pública e a Câmara 

Municipal de Valongo e a União de Freguesias de Campo e Sobrado iam ser consultadas. Questionou se a 

Câmara já tinha recebido algum contacto nesse sentido e lembrou que o movimento para a reposição das 

Freguesias de Campo e Sobrado estava disponível para colaborar nessa matéria. 

De seguida, fez referência a uma questão anteriormente colocada sobre o complexo habitacional de 

Cesário Verde, em Campo, dizendo que a situação se encontrava normalizada, tendo sido positivo o 

protesto apresentado, pois foi cumprido o contratualizado no Acordo de Execução. 

Disse, ainda, que a questão relacionada com o Empreendimento de Habitação Social das Pereiras, Bloco 4, 

Entrada 6, em Valongo, já estava resolvida, facto com que se congratulava. 

 

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

Fez alusão à questão da STCP, dizendo que os eleitos pelo PSD/PPM não tinham conhecimento da 

evolução do assunto, apenas que tinha sido aprovada na Assembleia da República uma alteração aos 

estatutos da STCP, o que se deduzia que fosse uma preparação para o novo modelo de funcionamento dos 

transportes coletivos. Solicitou que o senhor Presidente os informasse sobre o ponto de situação da 

matéria, pois era importante que os cidadãos tivessem a perceção que o serviço de transportes públicos ia 

melhorar pelo facto de a Câmara pertencer à Unidade Técnica de Gestão da STCP, apesar do senhor 

Presidente se mostrar cauteloso e cético relativamente a esse modelo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo à questão da STCP, que 

o senhor Vice-Presidente era o representante da Câmara na Unidade Técnica de Gestão e, dos seis 

municípios que iam assumir a gestão da STCP não havia qualquer informação, mas assim que existissem 

dados novos daria conhecimentos aos senhores Vereadores. 

Disse, ainda, que no orçamento da Câmara para 2017 estava inscrita a verba correspondente ao que a 

Câmara teria que pagar no próximo ano. Acrescentou que continuava com uma perspetiva cética no que 

concerne à STCP porque lhes ia ser entregue a gestão de uma rede que se encontrava diminuída em 40%, 

o que, na sua opinião, seria sujeita a pressões para voltar a ter as dimensões normais. 

Relativamente à questão do Estádio de Sonhos, repetiu que o processo provocava antagonismo com o 

proprietário do espaço. Disse que estava a decorrer um processo de expropriação, a vistoria requerida pelo 

tribunal já tinha sido realizada e a Câmara aguardava a resolução da entidade competente para tomar 

posse administrativa do imóvel. Complementou que, se nesse interregno, o proprietário obstaculizasse a 
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utilização do espaço, o Setor de Desporto da Câmara estava disponível para suprir essa dificuldade através 

dos equipamentos municipais. 

Sobre a Recomendação apresentada pelo senhor Vereador, Adriano Ribeiro, disse que considerava 

importante haver rigor e fazer o reconhecimento da data de existência do Clube, pois não se podia declarar 

a veracidade dos 80 anos do Ermesinde Sport Clube 1936. 

No que respeita ao movimento para a reposição das freguesias de Campo e Sobrado, disse que, nessa 

manhã, tinha sido convidado para se pronunciar sobre a audição pública, que teria lugar no dia 5 de 

dezembro, acrescentando que se inscreveu e iria defender a desagregação das freguesias de Campo e 

Sobrado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que havia princípios que foram 

estabelecidos na questão da STCP, e os eleitos pelo PSD/PPM pretendiam saber se o Governo ia pagar, se 

ia transferir só as dívidas, ou se ia também transferir verba para a reestruturação do parque automóvel da 

STCP, acrescentando que a Câmara tinha que estar na posse de toda a informação, não podendo existir 

omissão ou sonegação de factos. 

 

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

Disse que a Câmara nunca foi convocada para reunir no âmbito da Unidade Técnica de Gestão. Portanto, 

as dúvidas dos eleitos pelo PSD/PPM eram as mesmas dos eleitos pelo PS, pois estes nada sabiam do que 

estava a ser planeado para a transferência da gestão da STCP. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, complementando que no protocolo 

votado na Câmara mencionava os compromissos desta, que ia ser responsabilizada por uma parte dos 

custos de reestruturação da rede do parque automóvel, mas não tinham conhecimento dos restantes 

documentos, estavam em elaboração e era um dossier complexo, pois a STCP continuaria a ser 

propriedade do Estado mas seria gerida por seis autarquias. 

Disse, ainda, que os eleitos pelo PS também estavam empenhados em ter mais informação, acrescentando 

que não havia qualquer omissão ou sonegação respeitante à matéria da STCP. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que não era a primeira vez no atual 

mandato que a Câmara de Valongo entrava em processos de negociação quando já estava tudo decidido, e 

isso fragilizava as expectativas de todos. Acrescentou que o senhor Presidente devia marcar a sua posição, 

referindo que a intervenção dos eleitos pelo PSD/PPM tinha como objetivo reforçar a legitimidade para 

protestar e não devia ser interpretada como uma crítica. 

Disse que o senhor Presidente tinha reuniões periódicas na Junta Metropolitana do Porto e, nesse sentido, 

solicitavam que este se inteirasse do dossier e com o que estava redigido do ponto de vista contratual, 

designadamente se o património ia ser transitado, se vinha onerado, como é que a Câmara ia receber isso, 

qual o grau de autonomia e como é que ia ser feita a gestão, se os 5% do património do concelho de 
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Valongo ia ter a mesma equivalência na capacidade de decisão, se existia direito de veto e em que tipo de 

decisões. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e nove euros e oitenta e quatro cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL, PARA 2017 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DA VALLIS HABITA, PARA 2017 

 

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

Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Plano de Atividades e Orçamento da Vallis Habita, EM, para 

o ano 2017, instruído com a informação técnica n.º 23/DFRH/2016, datada de 18/10/2016, subscrita pela 

Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se 

transcreve: 

“A elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano compete ao Órgão Executivo, nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo que se procede à apresentação 

do referido documento. 

O n.º 1 do art.º 45.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, refere que a Câmara Municipal apresenta à 

Assembleia Municipal, até 31 de outubro de cada ano, a proposta do Orçamento Municipal para o ano 

seguinte. 

Conforme a alínea a) do n.º 2 do art.º 79.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Autarquia disponibiliza no 

seu sítio eletrónico a proposta de Orçamento apresentada ao órgão deliberativo. 

O art.º 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estipula que a aprovação dos documentos previsionais 

por parte da Assembleia Municipal ocorrerá na quinta sessão anual daquele órgão, a realizar em novembro 

ou dezembro. 

Acresce referir que a proposta apresentada pela Câmara não pode ser alterada pela Assembleia Municipal 

e carece de devida fundamentação quando rejeitada. O Órgão Executivo pode acolher as sugestões feitas 

pela Assembleia, quando realmente fundamentadas e salvo se enfermarem de previsões de factos que 

possam ser considerados ilegais. 

Na elaboração dos documentos previsionais foram cumpridas todas as disposições legais preconizadas no 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), com a redação dada pela Lei n.º 162/99, pelos 

Decretos-Lei, 315/2000, 84-A/2002 e pela Lei n.º 60-A/2005, de 14 de setembro, 2 de dezembro, 5 de abril e 

30 de dezembro, respetivamente. 
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Conforme estipulado no art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a proposta do Orçamento inclui 

ainda os seguintes elementos: relatório; mapa resumo das receitas e das despesas; mapa resumo das 

receitas e despesas, desagregado por classificação económica; articulado e mapas de carácter obrigatório 

e facultativo que auxiliam na compreensão dos documentos em apreço. 

O articulado contém as normas regulamentares para execução do Orçamento, as propostas de 

autorizações relativas à execução orçamental, como a autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia Municipal, a autorização genérica de assunção de despesa e autorização de 

pagamentos, a autorização para atribuição de despesas de representação, bem como o regulamento 

interno do fundo de maneio. 

A proposta do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o ano de 2017 importa, tanto na despesa 

como na receita, o valor global de 40.512.500 € (quarenta milhões, quinhentos e doze mil e quinhentos 

euros). 

As Grandes Opções do Plano, de dotação global de 15.402.959 € (quinze milhões, quatrocentos e dois mil, 

novecentos e cinquenta e nove euros) são compostas pelo Plano Plurianual de Investimentos, do montante 

de 10.176.960 € ( dez milhões,  cento e setenta e seis mil e novecentos e sessenta euros) e pelas 

Atividades Mais Relevantes do valor de 5.225.999 € (cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil e 

novecentos e noventa e nove euros). 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Pública (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

dispõe, no art.º 29.º, que os Serviços planeiam e preparam o Mapa de Pessoal, aquando da elaboração da 

proposta de Orçamento, pelo que o mesmo acompanha a presente proposta de Orçamento. O n.º 2 do 

referido artigo menciona que o Mapa de Pessoal deverá conter a indicação do número de postos de 

trabalho de que o Município carece para o desenvolvimento das suas atividades. 

A aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano compete à Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mediante proposta da 

Câmara Municipal, conforme estipulado na alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º do mesmo diploma legal. 

Do mesmo modo, competirá também ao Órgão Deliberativo, mediante proposta da Câmara Municipal, 

aprovar o Mapa de Pessoal, atendendo ao disposto no n.º 4 do art.º 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Pública (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugada com a alínea a), do n.º 

2, do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. 

De acordo com a alínea b), do n.º 2, do art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, inclui-se o Plano de 

Atividades e Orçamento para 2017 da Vallis Habita EM, aprovado em reunião de Conselho de 

Administração de 18/10/2016 e na Assembleia Geral de 19/10/2016.” 

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara proferiu, em 19/10/2016, o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-

se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

 

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

para 2017 no valor de € 40.500.000, apresentava um crescimento superior a 20%, já que incorporava a 

primeira fase dos fundos comunitários, e era coerente, pois desde os últimos três anos tinha mantido a linha 
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dos objetivos traçados em 2014. Mas também era ambicioso, pois ia permitir avançar com várias 

intervenções como a reabilitação do Quartel dos Bombeiros de Valongo; a Oficina da Regueifa e do 

Biscoito; a Oficina do Brinquedo, em Alfena; a intervenção protocolada com o Governo sobre a Escola 

Secundária de Ermesinde; a intervenção no futuro Estádio de Sonhos, em Ermesinde; a intervenção no 

futuro Estádio Municipal de Campo, estruturas essas que passariam a ser da responsabilidade do Município 

de Valongo através da colocação de relvados; a ligação da Gandra à Costa, que iria permitir a fluidez do 

trânsito, e o Centro Cívico de Campo que ia trazer uma profunda revolução no centro da Vila de Campo. 

Referiu haver a preocupação de manter uma contenção financeira grande. A Câmara estava a pagar a 6 

dias aos fornecedores e até ao final do ano ia reduzir a dívida em 14,5 milhões de euros, que ainda se 

encontrava acima do limite legal. Contudo, estava convencido que até ao final do ano de 2017 isso alteraria, 

o que significava que a Câmara também poderia ter outra liberdade para poder encontrar soluções para os 

problemas. 

Disse, ainda, que o Orçamento já assumiu apoio à área social, ao desporto e à educação, além do acordo 

para a primeira fase da Escola Secundária de Ermesinde. Também iam manter um conjunto de 

investimentos na educação, naquilo que era o parque da Câmara, que necessitava de muitas intervenções. 

Portanto, o Orçamento tinha um risco mas também apresentava oportunidades, porque com o dinheiro do 

quadro comunitário que chegaria em 2017 poderia haver intervenções, nomeadamente na reabilitação do 

palacete dos Lima para sede do Parque das Serras do Porto, na reabilitação e refuncionalização do 

Mercado Municipal de Valongo, intervenções em diversos edifícios de habitação social e, também, 

intervenções na área da mobilidade. 

Disse que se o Orçamento fosse aprovado, ia haver empenho em manter uma alta taxa de execução, tal 

como tinha sido conseguida nos últimos anos, acrescentando que o ano transato foi fechado com uma taxa 

de execução de despesa superior a 95% e uma taxa de execução das receitas que ultrapassou os 100%. 

Referiu que ia haver uma reprogramação dos fundos comunitários e o Concelho ia agarrar todas as 

oportunidades para conseguir corrigir situações, o que seria um sucesso para todos. Acrescentou que 

atualmente os serviços da Câmara estavam praticamente desmaterializados, o que mereceu felicitações por 

parte de vários gabinetes de arquitetura, pois Valongo era uma das cinco câmaras que aceitava 

integralmente desmaterializados processos urbanísticos. Disse, ainda, que a Câmara tinha carência de 

funcionários, designadamente nas escolas, mas isso estava a ser colmatado através dos CEI. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que o Orçamento em discussão era o último 

do mandato, e portanto o senhor Presidente tinha a última oportunidade de apresentar ao concelho de 

Valongo a materialização das propostas com que se apresentou ao eleitorado. 

Disse que, sob o ponto de vista financeiro e em termos de PPI, o Orçamento tinha visibilidade porque havia 

investimento no PEDU com fundos comunitários, senão apenas constaria um conjunto de medidas que o 

Município podia ter. Referiu que a Câmara de Valongo reduzia a dívida, apesar do Dr. José Manuel Ribeiro, 
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na altura, ser contra a solução que foi o acordo no âmbito do PAEL, que obrigava a Câmara a reduzir a 

dívida. Mas agora, o senhor Presidente vangloriava-se disso. 

Disse que os eleitos pelo PSD/PPM defendiam a sua posição como oposição com a mesma honra e 

coerência com que assumiam quando eram poder, e com base nesses pressupostos, eram incapazes de 

exigir que se fizesse coisas quando sabiam que não eram exequíveis. Podiam decidir quais as opções e 

onde iriam aplicar o dinheiro, mas não era possível aumentar o mesmo. 

Lembrou que quando se tornou pública a possibilidade de se avançar com as obras nas escolas 

secundárias do concelho de Valongo através de uma comparticipação da Câmara, os eleitos pelo PSD/PPM 

disseram que esta não podia ficar de fora do processo, tinha que ajudar a viabiliza-la inscrevendo as verbas 

no Orçamento, porque isso era uma prioridade para o concelho. Contudo, o senhor Presidente, na altura, 

ignorou, para agora assumir, fora de prazo, pois ia haver renegociações. 

Disse, ainda, que os eleitos pelo PSD/PPM também alertaram que o PEDU introduzia desequilíbrios no 

investimento nas diversas freguesias no concelho de Valongo, ou seja, havia freguesias que iam obter, 

através do PEDU, um investimento consideravelmente maior do que outras, e entendiam que o PPI não 

tinha que reequilibrar, em valor absoluto, a distribuição de investimento nessas freguesias, porque não era 

possível. Acrescentou que havia cerca de 2 milhões de euros de PPI e iam ter 11 milhões de euros de 

investimento de fundos comunitários, não sendo possível equilibrar 2 milhões de euros com o desnível que 

criava 11 milhões de euros, mas tinham que manter a coerência das contas que era uma imposição legal. 

No que dizia respeito à despesa corrente, disse que esta aumentava de ano para ano em comunicações, 

pois o senhor Presidente continuava a adjudicar panfletos. 

Clarificou que os eleitos pelo PSD/PPM, à semelhança do que aconteceu ao longo do mandato, iam permitir 

que o senhor Presidente executasse o seu Orçamento, não votariam favoravelmente, abster-se-iam, mas 

com a advertência de que a Câmara Municipal de Valongo colocasse no PPI uma verba para a candidatura 

da reformulação da ETAR de Campo, porque ao não colocar nada, estavam a dar uma indicação de 

subserviência num processo negocial que estava a decorrer com a concessionária Be Water - Águas de 

Valongo, o que significava que esta só executaria a obra com um aumento de taxas, o que colocaria a 

Câmara numa posição de fragilidade, quando a maioria do Executivo Camarário não tinha decidido dessa 

forma. Ou seja, o PS apresentou uma proposta em que o encargo da ampliação da ETAR de Campo seria 

da Be Water em troca de um correspondente aumento de tarifário, tendo os Vereadores da oposição votado 

contra, porque discordavam dessa solução. Disse, ainda, que o senhor Presidente devia ter interpretado 

corretamente essa votação e inscrito uma verba no PPI, nem que fosse só para sinalizar como tantas 

outras. 

Mais, disse, que havia oportunidades que o Município não podia desperdiçar, nomeadamente o 

investimento que era feito no âmbito do PEDU, pois era do entendimento dos eleitos pelo PSD/PPM que a 

obra deveria ser feita. Repetiu que também era do seu entendimento que, neste Orçamento, o senhor 

Presidente perdia uma oportunidade e colocava o Município numa situação de fragilidade na questão da 

negociação da ETAR de Campo, pois deveria ter inscrito essa verba no sentido de dar um sinal à 
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concessionária de que a Câmara não se submeteria a uma negociação e não aceitaria comprometer-se 

nem com mais prazo nem com mais montante. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que a proposta de Orçamento da Câmara Municipal 

foi analisada pela CDU, cuja intenção de voto se traduzia no teor da seguinte declaração: 

Proposta de Orçamento da Câmara de Valongo para 2017: 

Fundos comunitários e pouco mais 

 A proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal para 2017 segue uma 

orientação em concordância com o que tem sido apresentado ao longo deste mandato por José Manuel 

Ribeiro/PS, com aspetos negativos que não podem deixar de ser denunciados. Devido a muitos 

constrangimentos de ordem financeira que o Município atravessa, argumento adiantado para justificar a 

adesão ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), verificam-se condicionamentos na busca das 

melhores soluções para resolver os problemas correntes da sua população. Esta situação não pode ser 

descartada de responsabilidades de quem governou os destinos durante décadas, quer a nível local quer a 

nível nacional, com uma visão descurada de rigor e manipulada por poderes externos, assente numa 

filosofia economicista, sem preocupações sociais. 

 Ao longo deste mandato, a CDU mostrou ser uma voz contrária ao rumo que parecia estar 

predeterminado, apresentando propostas de melhoria, defendendo princípios e indo de encontro a muitos 

anseios que a população de Valongo lhe fez chegar. Criticou o rumo de privatizações/concessões de 

serviços e equipamentos. É possível referir diversas situações que podiam ser implementadas de forma 

diferente e em que o Município podia mostrar maior abertura para reverter, mesmo de forma faseada e 

prolongada no tempo. 

 Ao longo do tempo, a CDU tem contribuído para a implementação de medidas que mostraram ser 

relevantes e numa perspetiva de melhoria das condições da nossa população. Questões como a habitação 

social, os problemas sociais e a defesa dos serviços municipais foram, desde do início do mandato, uma 

preocupação constante para a CDU, frequentes vezes sem encontrar eco no PS e no PSD. 

 Entretanto, o Programa Operacional Regional do Norte 2020 (POR Norte 2020) abriu potencialidades para 

a realização de investimentos importantes que não podem deixar de ser devidamente aproveitadas pela 

autarquia. Aliás, num quadro em que, por resultados das opções do PSD e PS ao longo dos anos, o 

Município ficou com a sua capacidade de investimento seriamente afetada, a CDU tem vindo a chamar a 

atenção para a necessidade de tirar proveito desta possibilidade. Em resultado deste elemento, a proposta 

de Orçamento para 2017 prevê a inclusão de investimentos que, a prazo, irão melhorar a condição de vida 

das populações. 

 Passamos a ter um orçamento com um valor global na ordem dos 40 milhões de euros (7 milhões são 

oriundos das transferências de capital - projetos inseridos no PEDU e a Requalificação e Modernização de 

Escolas), o que registamos positivamente. 
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 Sobre esta temática da procura de fundos comunitários, que pensamos ser positivo, temos que recordar 

que não vale a pena apenas incluir rubricas no orçamento e depois não haver concretização dos objetivos 

traçados. O Município terá que ser criterioso e cauteloso na aplicação de fundos e mostrar sensibilidade 

para que a atuação seja responsável e adequada às necessidades mais imediatas que assolam a 

população do concelho. 

 No entanto, é evidente que a proposta de Orçamento sofre do pecado do eleitoralismo, sendo notório que 

pretende projetar uma imagem pública da governação local de José Manuel Ribeiro/PS que não encontra 

fundamento nos 3 anos decorridos entre as eleições autárquicas e o presente. 

 A variação existente entre este Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e a dos anos anteriores é 

significativa, sendo fruto da mais-valia proporcionada pelas medidas previstas no POR Norte 2020, mas, tal 

como a CDU referiu na altura da discussão do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), não 

se foi mais longe porque faltou vontade para, em devida altura, alargar as Áreas de Reabilitação Urbana 

(ARU) e, deste modo, poder exigir uma verba superior e desejar a concretização de mais projetos de 

desenvolvimento urbano. Em relação à análise do Mapa de Pessoal, verificamos, novamente, que continua 

a existir uma redução de trabalhadores (621 no início de 2016 para 619 previstos em 2017). Esta redução, 

apesar de ligeira, representa um agravamento da situação que se soma a reduções em anos anteriores. A 

redução de pessoal limita ainda mais a capacidade de intervenção do Município na resolução dos 

problemas do concelho. 

 A proposta de Orçamento mantém o paradigma de privatizações/concessões dos principais serviços 

municipais, não contendo qualquer sinal de alterar este rumo desastroso. Desta forma, o estacionamento na 

via pública, a recolha do lixo, as refeições escolares e as águas e saneamento continuarão em mãos de 

privados, com elevados custos para o erário público e para as populações. Aliás, ao longo do mandato, teria 

sido possível iniciar processos tendo em vista a retoma de serviços ou de parcelas de serviços novamente 

para a autarquia, nomeadamente no que se refere à recolha do lixo, às águas e saneamento e às refeições 

escolares, mas o PS preferiu manter ou até mesmo agravar privatizações e concessões. A título de 

exemplo, refira-se a possibilidade de investimento municipal na ETAR de Campo, o que, caso fosse 

realizado, condicionaria seriamente o pedido de “reequilíbrio financeiro” do contrato feito com a 

concessionária dos serviços de água e saneamento, cujos termos são inadmissíveis. 

 No que concerne ao Plano de Atividades e Orçamento da Vallis Habita para 2017, ao nível da reabilitação, 

o investimento nos complexos que a empresa municipal é proprietária cifra-se na ordem dos 222 mil euros, 

dos quais 175 mil serão aplicados nas fachadas do E.H.S. do Calvário, 10 mil no E.H.S. das Pereiras e 26 

mil em 4 empreitadas. Ora, o que está previsto arrecadar em termos de rendas situa-se perto dos 345 mil 

euros e, por isso, somos levados a crer que a Câmara Municipal deveria ter mais ambição e reforçar as 

intervenções previstas, tendo em conta a necessidade urgente das mesmas. Relativamente aos complexos, 

a Vallis Habita conseguiu reforçar a percentagem obtida pelo serviço prestado de cobrança de rendas, 

passando a ser de 62,5% correspondendo a um valor perto dos 192 mil euros. É apenas referido um valor 

simbólico de 22 mil euros para aplicar em 4 empreitadas, estando as restantes intervenções a realizar 
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incluídas no POR Norte 2020. Também, neste caso, não se percebe o motivo de não haver empenho em 

solucionar problemas recorrentes, ficando-se como que à espera que as situações se agravem ainda mais. 

 Saliente-se que, após decisão unanime da Assembleia Municipal em convidar o conselho de 

administração da Vallis Habita para prestar esclarecimentos, o conselho de administração da Vallis Habita 

recusou-se a faze-lo. Situação inaceitável, ilustrativa da postura do conselho de administração (escolhido 

pelo PS) na discussão (ou falta dela) dos enormes problemas do concelho nesta matéria. 

Em conclusão, a proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal do Município de 

Valongo para 2017 está irremediavelmente ferida de eleitoralismo e, objetivamente, aquilo que comporta de 

evolução positiva em relação a anos anteriores resulta essencialmente da intenção de aproveitar 

financiamentos comunitários e não propriamente de uma intervenção direta da autarquia. Neste quadro, 

registamos que, pese embora de forma tardia e limitada, há reivindicações da CDU que são consideradas, o 

que resultará em vantagens para a população. 

Pelo explanado, apesar das divergências profundas em relação a aspetos importantes dos seus conteúdos, 

de forma a não inviabilizar investimentos importantes, a CDU assumirá o voto de abstenção relativamente 

às propostas de Orçamento do Município de Valongo e da Empresa Municipal Vallis Habita para 2017. 

Valongo, 27 de outubro de 2016 

A CDU - Coligação Democrática Unitária/Valongo 

Adriano Ribeiro 

 

Continuando a sua intervenção, disse que a Câmara encontrava-se numa situação melhor porque a CDU 

fazia parte dela, e ainda não lhe tinha sido permitido ter a maioria absoluta. Referiu que o senhor Presidente 

vangloriava-se por mostrar trabalho mas era trabalho de uma Câmara sem iniciativa, onde a CDU também 

tinha um papel importante. 

Mais, disse, que podiam ter feito um investimento na ETAR de Campo, mas o senhor Presidente alegou que 

não havia dinheiro e a concessionária ia faze-lo. Contudo, na apresentação do atual orçamento, este 

mencionou que foi dado 1 milhão e 200 mil euros para abater a dívida quando a parte do Município para 

investir na referida ETAR seria na ordem dos 700 mil euros. 

 

Analisados devidamente os documentos apresentados, foi deliberado por maioria, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal: 

1 - A proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017, nos termos conjugados da alínea c) 

do n.º 1 do art.º 33.º, da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

2 - O Mapa de Pessoal para 2017, nos termos n.º 4 do art.º 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugada com a alínea a), do n.º 2, do 

art.º 3.º do Decreto – Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro; 

3 - O Plano de Atividades e Orçamento para 2017 da Vallis Habita EM, nos termos do n.º 2, do art.º 42.º da 

Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro. 
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Abstiveram-se os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Baltazar, Dr.ª 

Maria da Trindade Vale, Eng.º Hélio Rebelo e Dr.ª Ana Isabel Pereira. 

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

 

1.2 - 5.ª ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO E 5.ª ALTERAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

ANO 2016 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da 5.ª Alteração 

do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, instruído com a informação técnica n.º 14/DFRH/GF/2016, 

datada de 24/10/2016, subscrita por Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo teor se transcreve: 

“Sendo necessário proceder ao reforço das dotações de algumas rubricas do Orçamento e das Grandes 

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

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

- Titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos autárquicos: 4.500,00 €; 

- Pessoal em qualquer outra situação: 1.600,00 €; 

- Despesas de representação: 1.900,00 €; 

- Remunerações por doença e maternidade/paternidade: 100.000,00 €; 

- Ajudas de custo: 1.600,00 €; 

- Abono para falhas: 1.900,00 €; 

- Vestuário e artigos pessoais: 2.500,00 €; 

- Livros e documentação técnica: 100,00 €; 

- Material de escritório: 3.000,00 €; 

- Conservação de bens: 25.000,00 €; 

- Comunicações: 15.000,00 €; 

- Transferências correntes – Instituições sem fins lucrativos: 15.000,00 €; 

- AMR: Solução de impressão e digitalização – Outsourcing: 4.000,00 €; 

- AMR: Componente de apoio à família na educação pré-escolar: 

Transferências para as Freguesias: 4.300,00 €; 

Transferências para as Instituições: 3.700,00 €; 

- AMR: Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016/2017: 2.500,00 €; 

- AMR: Acordos de execução das Freguesias: 

Freguesia de Alfena: 7.200,00 €; 

Freguesia de Ermesinde: 78.500,00 €; 

Freguesia de Valongo: 35.925,00 €; 

União de Freguesias de Campo e Sobrado: 12.350,00 €. 

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

- Pessoal em funções: 111.500,00 €; 
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- Outros juros: 20.000,00 €; 

- Outras despesas correntes: 152.775,00 €; 

- AMR: Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino: 36.300,00 €. 

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

- Remodelação e conservação de edifícios: 3.000,00 €; 

- Equipamento administrativo: 5.800,00 €; 

- Equipamento básico: 63.050,00 €; 

- Parque do Leça - Ermesinde: 15.000,00 €; 

- Levada do Cabo - Alfena: 16.500,00 €; 

- Conservação do pavimento betuminoso A. João de Deus: 13.600,00 €; 

- Construção, conservação e reparação de arruamentos: 8.000,00 €; 

- Construção, conservação e reparação da rede de águas pluviais: 7.000,00 €; 

- Construção, conservação e reparação de arruamentos e passeios: 30.000,00 €. 

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

- Aquisição de viatura pesada de passageiros: 6.300,00 €; 

- Reabilitação Habitação Social PER Barreiro: 28.500,00 €; 

- Modernização e requalificação do Espaço público PER Sampaio: 30.500,00 €; 

- Aquisição de terrenos: 5.000,00 €; 

- Recuperação do Moinho da Sra. dos Chãos: 1.000,00 €; 

- Espaço Etnográfico de Ermesinde: 1.000,00 €; 

- Aquisição do Campo de Sonhos: 62.550,00 €; 

- Relvado sintético do Estádio de Campo: 1.000,00 €; 

- Complexo Desportivo Montes da Costa: 1.000,00 €; 

- Requalificação da Rua S. Vicente: 10.100,00 €; 

- Requalificação de arruamentos e passeios Lugar de Sonhos: 8.000,00 €; 

- Requalificação da Rua Montes de Sá e área de cedência: 1.000,00 €; 

- Construção, conservação e reparação de passeios:1.000,00 €; 

- Execução de obras de urbanização: 5.000,00 €. 

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

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

A Chefe da DFRH, Dra. Ana Maria Santos, em 24/10/2016, emitiu a seguinte informação: “Exmo. Senhor 

Presidente. Concordo com a elaboração da presente Alteração, pelo que se propõe que a mesma seja 

remetida à aprovação da Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 24/10/2016, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que além de uma rubrica de conservação 

de bens, a rubrica de despesa corrente mais inflacionada voltava a ser a das comunicações e, 

consequentemente, em todas as alterações se reforçava essa rubrica que, na presente alteração, eram 

mais € 15.000, questionando o motivo do reforço. 

 

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

as transferências e pagar uma verba à Junta de Freguesia no âmbito dos Acordos de Execução, e no caso 

do reforço na rubrica de comunicações era devido ao aumento da despesa com os CTT, e no que concerne 

às verbas que se relacionavam com a transição com o novo prestador de serviços, a NOS, e também um 

aumento que se verificou nas comunicações na Loja do Cidadão, em Ermesinde. Acrescentou que era 

importante honrar os compromissos assumidos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, questionando o porquê da Câmara ter tido um 

aumento de despesa com os CTT. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que a quantidade de 

notificações tinha aumentado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que estava a ser retirado dinheiro de 

rubricas com € 1.000 que tinham sido criadas. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que era uma mais-valia, porque dessa 

forma conseguiam executar o orçamento quase todo, e se o mantivessem estanque eram executadas 

menos obras. 

 

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, aprovar a proposta da 5.ª Alteração do Orçamento e 5.ª 

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

 

Abstiveram-se os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Baltazar, Dr.ª 

Maria da Trindade Vale, Eng.º Hélio Rebelo e Dr.ª Ana Isabel Pereira. 

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

 

2.1 - DESFOLHADA TRADICIONAL - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E ISENÇÃO DA 

RESPETIVA TAXA - RATIFICAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto em epígrafe, respeitante à licença de ruído 

submetido pela Junta de Freguesia de Alfena, para a realização evento desfolhada tradicional, instruído 
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com a informação técnica n.º 12310/2016, subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª Rute Margarida Moreira 

Marques Neves, cujo teor se transcreve: 

«Deu entrada um pedido da Junta de Freguesia de Alfena, relativo à licença especial de ruído para a 

realização do evento Desfolhada Tradicional, a realizar no dia 15 de Outubro de 2016, no Espaço Multiusos 

de Alfena sito na Rua de S. Vicente, nos seguintes dias e horários: 

 Dia 15 de Outubro de 2016 – das 21.30h 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 14.º 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. 

Não foram localizados antecedente relativos a eventos anteriores análogos, contudo considerando que a 

atividade em causa é um evento de cariz cultural e popular, entende-se que haverá interesse por parte da 

população em acolher a atividade, pelo que se propõe a emissão de licença de ruído nos termos solicitados. 

Propõe-se também que seja remetido o ofício em anexo à GNR de Alfena, informando que foi emitida esta 

Licença Especial de Ruído. 

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 conjugado com 

a alínea b) do n.º 1 do art.º 32.º do Decreto-Lei n.º 310/2002 alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de 

Janeiro. 

Uma vez que a Junta de Freguesia de Alfena é uma pessoa coletiva de direito público, 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. 

No entanto, considerando que o pedido é urgente, uma vez que o evento se realiza já no próximo dia 15 de 

Outubro, 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 

13.10.2016 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 poderá ser concedida desde que aprovada em reunião de 

executivo. Tendo em conta que a iniciativa decorre no próximo fim de semana, propõe-se que o Exmo. Sr. 
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Presidente defira a isenção da taxa de licença de ruido para esta entidade e para esta atividade, 

submetendo à próxima reunião de Câmara para ratificação.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 13.10.2016, o seguinte despacho: 

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

75/2013 de 12 de Setembro» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 3, do 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. 

 

2.2 - ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA AS FESTAS EM HONRA DE SÃO GONÇALO - ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DA TAXA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto em epígrafe, respeitante à licença de ruído 

submetido pela Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André de Sobrado, para a realização de eventos para 

angariação de fundos para a festa em honra de São Gonçalo, instruído com a informação técnica n.º 

12300/2016, subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª Rute Neves, cujo teor se transcreve: 

«O requerente acima citado, com sede no Largo do Passal, em Sobrado, solicita a esta Autarquia a emissão 

de licença especial de ruído para a realização de eventos para angariação de fundos para a festa em honra 

de São Gonçalo, a realizar na Rua de São João de Sobrado e envolvente à Capela São Gonçalo, em 

Sobrado, nas sextas, sábados e domingos, entre os dias 01 e 30 de Novembro de 2016. 

 Sextas (dias 4, 11, 18, e 25 de novembro de 2016) – das 20.00h às 24.00h; 

 Sábados (dias 5, 12, 19 e 26 de novembro de 2016) – das 0.00h às 2.00h e das 14.00h às 24.00h; 

 Domingos (dias 6, 13, 20 e 27 de novembro de 2016) – das 00.00h às 02.00h. 

Sobre o pedido, cumpre informar que, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, 

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. 

Atendendo à temática em questão, relacionada com a celebração das festas em honra São Gonçalo, 

entende-se que haverá interesse por parte da população em acolher a atividade, considerando as raízes 

religiosas e culturais profundas da região, pelo que se propõe a emissão de licença de ruído. 

Propõe-se também que seja remetido o ofício em anexo à GNR de Campo, informando que foi emitida esta 

Licença Especial de Ruído. 

Quanto à emissão de 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 
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com a alínea b) do n.º 1 do art.º 32.º do Decreto-Lei n.º 310/2002 alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 

de Janeiro. 

Atendendo ao facto de o requerente ser uma entidade religiosa isenta de IRC nos termos do artigo 26.º da 

Concordata de 2004, entre a Santa Sé e a República Portuguesa, poderá ser concedida a isenção de 

pagamento de taxa de licença especial de ruído para esta atividade, nos termos da alínea c) do n.º 2, art.º 

5.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor neste 

município.» 

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

12.10.2016 que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe a emissão da Licença Especial de Ruído nos termos da informação. Quanto 

ao valor da taxa, o requerente está isento do pagamento da mesma.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 13.10.2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 

5.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, conceder a isenção 

do pagamento da taxa de licença especial de ruido para a realização de eventos para angariação de fundos 

para a festa em honra de São Gonçalo, verificadas as condições e os fundamentos constantes no referido 

regulamento. 

 

2.3 - PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2016/2017 - APOIO DO MUNICÍPIO AO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE ALFENA E AO COLÉGIO DE ERMESINDE 

 

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

do Programa Eco-Escolas nas escolas interessadas, no ano letivo 2016/2017, instruído com a informação 

técnica n.º 12556/2016, de 2016.10.19, subscrita pela Técnica Superior, Dr.ª Raquel Viterbo, cujo teor se 

transcreve: 

«O Eco-Escolas é um programa internacional da Foundation for Environmental Education, desenvolvido em 

Portugal desde 1996 pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa. Pretende encorajar ações e 

enaltecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas no âmbito da educação ambiental/para o 

desenvolvimento sustentável. 

É um projeto dinâmico e de reconhecido interesse para a formação cívica e ecológica das crianças e jovens, 

com elevada participação nacional, considerando-se prestigiante para os Municípios terem escolas inscritas. 

A título indicativo, na edição de 2015/2016, em Portugal Continental, estiveram envolvidas escolas de 179 

Municípios, conforme site da ABAE. 

No ano letivo transato, no Município de Valongo, inscreveram-se e obtiveram o galardão, o que demonstra a 

qualidade do trabalho desenvolvido, o Agrupamento de Escolas de Alfena e o Colégio de Ermesinde. 
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Estes estabelecimentos pretendem inscrever-se novamente neste programa, no ano letivo 2016/2017. Para 

formalizarem a inscrição necessitam de uma declaração do Município em como reconhece a importância do 

programa e se compromete a colaborar na implementação do mesmo dentro das suas possibilidades. 

Embora atualmente não seja obrigatório, os Municípios geralmente asseguram o valor de cada inscrição - 

70,00€ (isento de IVA). 

Face ao exposto, propõe-se que o Município apoie a implementação deste programa no seu território no 

presente ano letivo, sendo para tal necessário o cabimento prévio de 140,00€ pela DFRH. Caso seja 

aprovado, este apoio deverá ser assumido mediante assinatura das declarações em anexo, redigidas 

conforme modelo da ABAE e que constarão dos processos de inscrição das referidas escolas. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 1.º e 

7.º do Regulamento para a concessão de apoios às entidades e organismos que prossigam no concelho fins 

de interesse público, conjugado com o disposto nas alíneas o) e u), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro.» 

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

21.10.2016, que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Presidente. Concordo, pelo que se propõe que o município apoie esta iniciativa nos 

termos da informação, devendo o assunto ser apreciado pelo executivo municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 21.10.2016 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto nos artigos 1.º e 7.º do Regulamento 

para a concessão de apoios às entidades e organismos que prossigam no concelho fins de interesse 

público, conjugado com o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 de setembro, por unanimidade, apoiar a implementação do Programa Eco-Escolas nas escolas 

interessadas, no ano letivo 2016/2017. 

 

2.4 - ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO DE PARCERIA COM O ALTO RELEVO - CLUBE DE 

MONTANHISMO 

 

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

protocolo de parceria com o Alto Relevo - Clube de Montanhismo, instruído com a informação técnica n.º 

12625/2016, de 2016.10.20, subscrita pela Técnica Superior, Dr.ª Raquel Viterbo, cujo teor se transcreve: 

«O Município de Valongo apresenta um vasto património natural e cultural, procurando desenvolver ações e 

projetos que visem o conhecimento, conservação e valorização do mesmo, incluindo a promoção do 

usufruto sustentável do território ao nível turístico, desportivo e de lazer. 

O Alto Relevo - Clube de Montanhismo, organização não governamental para o ambiente e sem fins 

lucrativos, com sede em Valongo, possui significativo conhecimento e experiência nestas matérias, tendo já 

desenvolvido diversas iniciativas muito profícuas, considerando-se que se apresenta como um excelente 

parceiro. 
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Face ao exposto, seria muito interessante formalizar-se uma relação de cooperação estreita com esta 

associação, com os seguintes objetivos específicos: 

- Requalificação e ampliação gradual da rede de percursos do município de Valongo, incluindo a sua 

homologação; 

- Manutenção da rede de percursos, a partir de 2017, colaborando o Alto Relevo no terreno e 

comparticipando o Município com uma verba para encargos (combustível, tinta, etc.); 

- Estudo, proteção, preservação, valorização e divulgação do Património Mineiro de Valongo (Romano e 

não Romano); 

- Promoção da visitação e usufruto sustentáveis do território; 

- Dinamização de outras ações e intervenções que visem a salvaguarda do património natural e cultural e a 

proteção e valorização ambiental do Concelho de Valongo. 

A parceria basear-se-ia no envidar de esforços no sentido de se reunir os recursos necessários à 

dinamização das atividades e projetos de interesse comum que decorram em Valongo; portanto, não 

contemplaria contrapartidas monetárias para qualquer das partes, estando apenas prevista a 

disponibilização de uma pequena verba para comparticipação dos encargos na vertente de colaboração na 

manutenção dos percursos. A título indicativo, no próximo ano este valor estima-se em 240€. 

Face ao exposto, considera-se que a parceria com o Alto Relevo seria uma mais-valia para o Município, 

pelo que propõe-se o estabelecimento de um protocolo com esta associação, conforme redação que se 

anexa e faz parte integrante da presente informação. 

Tem competência para autorizar a celebração deste protocolo a Câmara Municipal, nos termos do disposto 

nas alíneas u) e t), conjugadas, do número 1 do artigo 33.º do Anexo I 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 

21.10.2016, que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Presidente. Concordo, pelo que se propõe o estabelecimento do protocolo nos 

termos da informação.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 21.10.2016 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 nas alíneas u) e t), conjugadas, do 

número 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, estabelecer o 

protocolo de parceria com o Alto Relevo - Clube de Montanhismo. 

 

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

ANTÓNIO MACEDO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALLIS LONGUS - RATIFICAÇÃO 

 

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

pagamento de taxa pela Cedência do Auditório Dr. António Macedo, pelo Agrupamento de Escolas de 
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Valongo, instruído com a informação técnica n.º 282/DCTJ-AA/2016, datada de 07.10.2016, subscrita pela 

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

“O Agrupamento de Escolas Vallis Longus, com sede na Rua das Pereiras, em Valongo, contribuinte n.º 

600077322, no dia 19 de outubro, das 17h às 22h, pretende levar a efeito no Auditório Dr. António Macedo, 

uma Ação de Formação promovida pela Biblioteca deste Agrupamento, dirigida a todos os docentes e 

encarregados de educação. 

Dependentemente do espaço do Auditório Dr. António Macedo e sujeitos ao número de inscrições, o 

Agrupamento em causa poderá, também, estar interessado no Auditório da Biblioteca Municipal, em 

desistência do primeiramente referido. 

Para a realização desta Ação de Formação, o Agrupamento Vallis Longus solicita o apoio do município na 

cedência gratuita do auditório Dr. António Macedo, ou da Biblioteca Municipal sendo de salientar que os 

espaços estão disponíveis e caso seja autorizado as taxas devidas quanto ao Auditório Dr. António Macedo 

importam no valor de 377.00€, quanto ao Auditório da Biblioteca Municipal importam no valor de 251.53€. 

Salvo melhor entendimento, esta Ação de Formação é essencial para complementar os conhecimentos dos 

docentes e encarregados de educação, no âmbito de temas relacionados com “Bibliotecas”, pelo que se 

coloca à aprovação superior, a cedência gratuita do auditório Dr. António Macedo ou Biblioteca Municipal 

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. 

Mais se informa que o Agrupamento de Escolas Vallis Longus está devidamente constituído e 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 35.º, 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 10.10.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Tendo sido solicitado pelo Agrupamento de Escolas Vallis Longus, a cedência do Auditório Dr. António 

Macedo dia 19 de outubro, no horário compreendido entre as 17h00 e as 22h00, para a realização de uma 

Ação de Formação, dirigida aos docentes e encarregados de educação. 

Após análise do processo, verificou-se que o mesmo está devidamente instruído e o Agrupamento de 

Escolas reúne os requisitos legais e obrigatórios para o deferimento do pedido. 

Atendendo ao facto que não é possível em tempo útil remeter o processo a reunião de Câmara, caso 

mereça a concordância de V. Ex.ª propõe-se submeter o assunto para ratificação na próxima reunião da 

Câmara Municipal.” 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 17.10.2016 o seguinte despacho: 

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

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

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

isenção do pagamento de taxas pela cedência do Auditório Dr. António Macedo, ao Agrupamento de 

Escolas de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA AAAF’S - ANO LETIVO 2016/2017 E 

ACERTO DE CONTAS REFERENTE AO ANO LETIVO 2015/2016 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a atividades de animação e 

de apoio à Família AAAF’S - Ano Letivo 2016/2017 e acerto de contas referente ao ano letivo 2015/2016, 

instruído com a informação técnica n.º 07/DEASD/2016, datada de 21/10/2016, subscrita por Torcato 

Fernando Carvalho Ferreira, Chefe da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto cujo teor se 

transcreve: 

Códigos Orçamentais: 04.05.01.02 e 04.07.01 

1. No âmbito do funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da 

Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2016-2017 foram renovados, ao abrigo das respetivas cláusulas 

11.as quer dos Acordos de Colaboração celebrados com entidades privadas, quer dos Contratos 

Interadministrativos celebrados com freguesias. 

2. No presente ano letivo estão em funcionamento 30 salas de Atividades de Animação e de Apoio à 

Família, beneficiando atualmente desta resposta social 595 crianças (quadro em anexo). 

3. Dispõem as alíneas a) e b) da cláusula 3.ª do Acordo de Colaboração, assim como as alíneas a) e b) da 

cláusula 4.ª do Contrato Interadministrativo ser obrigação do Município: 

“a) Proceder à transferência das verbas, de acordo com os seguintes critérios - o valor de 30,99€, por 

criança, nas salas com menos de 15 crianças; o valor de 706,21€ por sala, sempre que as salas são 

frequentadas por 15 ou mais crianças; o valor de 1412,42€ a partir de 30 crianças(…). 

b) Os valores a transferir de acordo com a alínea a) são aprovados pela Câmara Municipal, tendo por base 

o n.º de inscrições do mês de outubro.” 

4. Assim, atenta a necessidade de proceder à transferência das verbas para todas as entidades parceiras 

que constam do quadro I, dado que o funcionamento desta resposta social iniciou no passado dia 1 de 

setembro do corrente, propõe-se proceder à transferência mensal, conforme quadro I em anexo. 

5. Os valores a transferir poderão ser alvo de acerto final mediante a apresentação e verificação de contas 

apresentadas. No caso de haver excedente, a respetiva verba deverá ser canalizada pelas entidades para o 

apetrechamento das salas de atividades. 

6. Relativamente ao ano letivo 2015/2016, foram transferidas as verbas para entidades parceiras do 

Município na prestação deste serviço no cumprimento da deliberação da Câmara Municipal aprovada na 
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reunião de 22.10.2015. Considerando que o ponto 5.3. da referida deliberação prevê “que eventuais 

alterações ao longo do ano letivo no que concerne ao número de salas ou número de crianças, estão 

devidamente enquadradas nas alíneas c) da cláusula 3.ª do Acordo de Colaboração e da cláusula 4.ª do 

Contrato Interadministrativo, propõe-se o acerto devido à Associação Viver Alfena, à Associação para o 

Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde (ADICE) e à Freguesia de Ermesinde. 

6.1. Ao longo do ano letivo 2015-2016 foram, mensalmente, transferidos à Associação Viver Alfena 

2.490,15€ em resultado do funcionamento de 2 salas no Polo do Barreiro, 1 sala no Polo 

Codiceira/Lombelho e 12 crianças no Polo de Cabeda. Ora, neste último Polo, a frequência aumentou para 

13 crianças em outubro e para 14 a partir de novembro até ao final do ano letivo. Assim, com base nos 

critérios de financiamento definidos, deverá ser efetuada uma transferência no valor de 650,79€, a título de 

acerto final. 

6.2. Para a ADICE, durante o ano letivo em causa, foram transferidos 2.824,84€ por mês, referentes às 4 

salas dos Pólos de Calvário, Estação e Valado, devendo-se efetuar um acerto de contas, referente a custos 

adicionais com a contratação de pessoal, que implicou um prejuízo não previsional aquando do 

estabelecimento do acordo de colaboração, pelo que se propõe ressarcir esta associação no valor de 

3.000€. 

6.3. Para a Freguesia de Ermesinde foram mensalmente transferidos 5649,68€, ao longo do ano letivo 

2015-2016, relativos ao funcionamento de 8 salas nos Polos da Gandra/Bela (2), Sampaio (1), Carvalhal (2), 

Costa (1), Mirante Sonhos (1) e Saibreiras (1). A alteração para 2 salas no Polo da Costa a partir de março 

até ao final do ano letivo implica um acerto final no valor de 4.237,26€. 

Assim, conforme consta do quadro II em anexo, propõe-se efetuar uma transferência, a título de acerto e 

contas, mediante os pressupostos acima explanados, no valor global de 7.888,05€, valor este que deverá 

ser transferido ainda durante o ano de 2016. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas hh) e u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

À consideração superior. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 2016/10/24, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/10/24, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos das alíneas hh) e u) do n.º 1 do Artigo 33.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 

unanimidade, autorizar a transferência das verbas para todas as entidades parceiras que constam do 

quadro I e o acerto de contas referente ao ano letivo 2015/2016, com base na informação técnica prestada. 
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Não participou na votação a senhora Vereadora eleita pelo PSD/PPM, Dr.ª Maria da Trindade Vale, por 

fazer parte dos órgãos sociais da ADICE. 

 

4.2 - PALCO LETIVO - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA DINAMIZAÇÃO DE CLUBES DE TEATRO 

NAS ESCOLAS 2016-2017 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a PALCO LETIVO - 

proposta de Protocolo para dinamização de Clubes de Teatro nas Escolas 2016-2017, instruído com a 

informação técnica n.º 12473/2016, datada de 17/10/2016, subscrita por Raquel Susana Castro Pinheiro 

Branco, Técnica Superior cujo teor se transcreve: 

“Decorreu no ano letivo passado a segunda edição do projeto de Dinamização dos Clubes de Teatro 

Escolares, intitulado doravante de PALCO LETIVO. 

O Protocolo estabelecido e assinado entre o Município de Valongo e a Associação Cultural – Cabeças no Ar 

e Pés na Terra, enquadrou o Eixo 2 – Cidadania e Igualdade, que prevê o desenvolvimento de 

projetos/serviços que promovam o sucesso escolar e a conciliação entre a vida familiar e profissional, 

nomeadamente através da dinamização dos clubes de teatro escolar por via do estabelecimento de 

protocolos com associações com profissionais de teatro, e decorre do Projeto Educativo Municipal de 

Valongo e seu Plano de Ação. 

O projeto decorreu entre Outubro de 2015 a Junho de 2016 em cinco (5) Agrupamentos de escolas do 

concelho de Valongo (A. E. S. Lourenço, A. E. Secundária de Ermesinde, A. E. Alfena, A. E. Secundária de 

Valongo e A. E, Campo). Todas as semanas um/a profissional dinamizou 3 horas o respetivo clube de teatro 

dentro dos estabelecimentos de ensino. No total foram então envolvidos 144 alunos/as. Em 2015/2016, 

alcançámos o patamar dos/as 170 alunos/as que usufruíram de aproximadamente 300 horas de formação e 

que finalizaram em 7 espetáculos e 2 curtas-metragens. 

Entre Outubro e Dezembro a atividade focou-se na prática de exercícios de concentração, exploração da 

voz e corpo e trabalho de grupo, todos estes elementos necessários para a compreensão básica das regras 

e domínio dos instrumentos dramáticos. Os restantes meses foram direcionados para o trabalho com textos 

dramáticos, sendo que as escolhas destes textos recaíam sobre os gostos dos/as alunos/as bem como as 

necessidades que o formador diagnosticava no grupo, com exceção do clube de teatro TEBAS, que usufruiu 

de apoio numa fase em que os professores responsáveis já tinham a escolha do texto feita e já havia 

trabalho de encenação feito. 

Terminada a segunda edição e após avaliação da mesma conseguimos perceber que existe ainda uma 

grande disparidade entre os vários clubes de teatro, e que é importante dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido. Fidelizar os clubes é importante. Temos a referência do trabalho desenvolvido com o 

Agrupamento de Escolas de Campo. É um trabalho que conta já com uma relação de 4 anos de parceria e a 

fidelidade da formadora Diana Barnabé. Fidelidade essa que trouxe maturidade ao trabalho. Foi sem dúvida 

um trabalho exemplar. 
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O Agrupamento de escolas de Valongo, dividiu as horas de formação por 3 grupos: Vocacional, grupo de 

teatro da Secundária de Valongo e o TEBAS. O trabalho difícil e irregular com o grupo do vocacional fez 

com que se optasse pela realização de duas curtas-metragens completamente filmadas, realizadas e 

interpretadas pelos/as alunos/as. 

O clube de teatro TEBAS, apresentou o espetáculo no festival Teatrando e no MOSTRA-TE. 

O grupo de teatro da escola Secundária de Valongo realizou apresentações na Sala das artes para 

alunos/as da escola e público em geral. Não apresentou espetáculos na MOSTRA-TE, devido à distância 

temporal da estreia e da organização da MOSTRA-TE. 

O Agrupamento de Escolas de Alfena continuou a apostar na canalização da atividade para a turma de 

vocacional. Esta turma conseguiu realizar uma interessante adaptação da peça Auto da Barca do Inferno. 

No Agrupamento de Escolas de Ermesinde, o tempo de formação foi dividido pelo grupo de teatro da escola 

de D. António Ferreira Gomes e pelo Branco no Preto (grupo de teatro da secundária de Ermesinde). 

Ambos apresentaram os espetáculos na MOSTRA-TE. 

O Agrupamento de escolas de S. Lourenço, recebeu o projeto com algum atraso no início da atividade, o 

que provocou as poucas inscrições no clube da escola, pois os/as alunos/as já estavam noutras atividades. 

O Palco Letivo culminou com a apresentação das várias peças de teatro na MOSTRA-TE. Foram 

apresentados ao público geral 7 espetáculos de teatro e 3 filmes (duas curtas metragens e um do processo 

de trabalho) e 16 apresentações para o público escolar e em geral. (ver quadro infra). 

 

Pelo exposto e após auscultação das direções de Agrupamentos, podemos concluir que este projeto foi um 

sucesso e que existe vontade e interesse de dar continuidade ao mesmo no presente ano letivo, nos 
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Agrupamentos de Escolas Alfena, Campo, Ermesinde, S. Lourenço, Valongo e Vallis Longus, pelo que se 

propõe avançar entre outubro 2016 e junho de 2017 para a dinamização de 7 Clubes de Teatro dos 

agrupamentos infra. 

Os custos de operacionalização deste projeto totalizam o montante de 9450€ (nove mil quatrocentos e 

cinquenta euros), pagos mensalmente em parcelas de 1050€ (mil e cinquenta euros), referentes à 

formação e dinamização dos 7 clubes de teatro, cujo cálculo se apresenta: 12,50€/h x 3h/semana x36 

semanas x 7 clubes. 

Neste sentido, solicita-se a melhor colaboração da DFRH para o cabimento da verba. 

Assim, e considerando o interesse manifestado pelos Agrupamentos de Escolas serve a presente para 

propor que a Câmara delibere autorizar a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Valongo, 

a Cabeças no Ar e Pés na Terra – Associação Cultural, e os Agrupamentos de Escolas de Alfena, Campo, 

Ermesinde, S. Lourenço, Valongo e Vallis Longus cuja minuta se anexa e faz parte integrante da presente 

informação para dinamização de 7 Clubes de Teatro nos Agrupamentos de Escolas. 

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 2016/10/24, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/10/24, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/10/24, 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, autorizar a assinatura de um protocolo entre a Câmara 

Municipal de Valongo, a Cabeças no Ar e Pés na Terra – Associação Cultural, e os Agrupamentos de 

Escolas de Alfena, Campo, Ermesinde, S. Lourenço, Valongo e Vallis Longus cuja minuta se anexa para 

dinamização de 7 Clubes de Teatro nos Agrupamentos de Escolas, com base na informação técnica 

prestada. 

 

4.3 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, TRANSPORTES E 

PUBLICIDADE - ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017 

 

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

de Protocolos de Colaboração para a isenção do pagamento da taxa de utilização de Equipamentos 
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Desportivos, Transportes e Publicidade - época desportiva 2016/2017, instruído com a informação técnica 

n.º 12710/2016, datada de 21/10/2016, subscrita por Susana Ceu Sousa Moreira Leão, Chefe da Unidade 

Orgânica do Desporto cujo teor se transcreve: 

“1. O Desporto tem adquirido cada vez mais, uma grande importância na sociedade, revelando um carácter 

de coesão social e de consolidação da cidadania, assumindo um papel primordial no processo de 

socialização do ser Humano; 

2. A prática regular de um desporto, traduz-se em benefícios para o ser humano, de salientar: 

- A nível Cardiovascular: baixa a pressão arterial, melhora o perfil lipídico, melhora a sensibilidade à insulina 

e a diabetes, diminui o stress, poderá motivar para outros comportamentos saudáveis; 

- Na Obesidade e Sobrecarga Ponderal: baixa o peso, aumenta a massa muscular, diminui o apetite, 

aumenta o metabolismo em repouso até à atividade; 

- No Esqueleto: previne a osteoporose, aumenta a massa óssea ou atrasa a sua perda, aumenta a 

resistência óssea; 

- Efeitos Psíquicos: melhora a depressão, melhora a autoconfiança e a autoestima, melhora a ansiedade e o 

stress, melhora capacidades cognitivas; 

- No Crescimento e Desenvolvimento: promove crescimento saudável, enriquece o reportório psico-motor, é 

uma excelente escola de virtudes; 

3. Neste âmbito, há Entidades (IPSS, Agrupamentos de Escolas, Clubes, Juntas de Freguesia, Clubes, 

entre outras), que trabalham, com crianças, jovens, estudantes, atletas, pessoas portadoras de deficiência, 

seniores, a solicitarem à Câmara Municipal, a cedência gratuita dos seus equipamentos desportivos; bem 

como de transporte para as deslocações, em prol do desenvolvimento da prática desportiva junto dos seus 

grupos de trabalho, de interesse público para o concelho; 

4. Esta missão de intervir de forma integrada, com vista ao desenvolvimento desportivo, social, educativo, 

cultural e recreativo do Concelho de Valongo, através do Desporto, enaltece a aproximação das entidades 

aumentando as sinergias para uma sociedade melhor; 

5. Neste sentido, para a época desportiva 2016/2017, que terminará a 31 de julho, com efeitos retroativos a 

partir de 1 de setembro de 2016, coloca-se à consideração superior a celebração de 26 Protocolos de 

Colaboração, para a isenção do pagamento da taxa de utilização de equipamentos desportivos, transporte e 

publicidade, com vista ao desenvolvimento de aulas de natação, hidroterapia, futsal, ginástica e outras 

modalidades, estimando-se uma despesa fiscal para o município, no valor global de 112.246,13€, de acordo 

com o mapa anexo; 

6. Salvo melhor entendimento, a presente proposta de Celebração de Protocolos de Colaboração para a 

isenção do pagamento da taxa de utilização de Equipamentos Desportivos e Transportes, terá um efeito 

muito positivo no trabalho a desenvolver pelas Entidades, que se irá refletir nos participantes, tornando-os 

pessoas mais capazes, autónomas e com um melhor nível de qualidade de vida, pelo que se coloca à 

consideração da Câmara deliberar sobre a celebração dos protocolos em anexo. 

Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e as entidades cumprem todos os 

requisitos legais e regulamentares para a celebração dos protocolos. 
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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 do 

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

Interesse Público, conjugado com o disposto no ponto 1 e nas alíneas a), b) e  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 do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2016/10/21, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/10/24, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/10/24, o seguinte despacho: 

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

 

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

favoravelmente os protocolos pelas expectativas que os serviços criaram relativamente aos mesmos. No 

entanto, considerava que deviam ser dados esclarecimentos, pois não compreendia como é que duas 

empresas com fins lucrativos estavam contempladas com cedências gratuitas em equipamentos municipais 

juntamente com as associações. Perguntou, ainda, se era correto a Câmara ceder pavilhões a associações, 

a título gratuito, quando na formação desportiva cobravam € 5,00. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, esclarecendo que a Câmara cobrava € 5,00 aos 

clubes no âmbito dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Disse que, no corrente ano, 

estava inscrito o valor de € 177.000 para os clubes que utilizavam os equipamentos da Câmara e era-lhes 

descontado o valor de € 5,00 para posteriormente ser reatribuído, complementando que esse dinheiro não 

entrava como receita para a autarquia, apenas servia para cobrar ou descontar aos clubes que utilizavam 

instalações próprias beneficiando outros que não as utilizavam. 

Relativamente às entidades, disse que estava tudo regularizado em relação às que já beneficiavam dos 

equipamentos desportivos e das piscinas, como era o caso da ADICE, Associação Social do Calvário, 

Centro Social de Ermesinde, Centro Social de Alfena, todos os Agrupamentos de Escolas de Alfena, 

Valongo, S. Lourenço, Vallis Longus, Campo e Ermesinde no que respeitava aos equipamentos desportivos, 

piscinas e transportes, acrescentando que até à presente data a Câmara cedia mediante uma taxa 

atribuída, mas o que vinha para aprovação era a isenção dessa taxa. Disse que o CENFIM, a Profival, a 

Agorarte, o CCD dos Trabalhadores da Câmara, o Alto Relevo, a ARCA, a Associação de Futebol do Alto 

de Vilar, as Juntas de Freguesia, o Centro Hospitalar de S. João e o Centro de Psicologia utilizavam os 
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equipamentos municipais e era necessário isentar do pagamento de taxas, o que não o mesmo que os 

Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que o CENFIM não era uma entidade privada, o 

exemplo a que se tinha referido foi o da Profival e da Clinica de Psicologia de Alfena, perguntando ao abrigo 

de que regulamento é que se podia conseguir as isenções para esse tipo de instituições e qual a 

contrapartida por parte das mesmas. 

Relativamente à questão do pagamento do montante de € 5,00, disse que o único objetivo desse desconto 

era repor a verba correspondente ao montante que o Município disponibilizava para assegurar a nível 

orçamental. 

Questionou se era correto descontar-se € 5,00 à formação desportiva sendo depois esses horários cedidos 

às outras instituições para objetivos recreativos. Perguntou, ainda, se era possível assinar com as empresas 

um protocolo idêntico ao das associações ou Agrupamentos de Escolas, sem receber contrapartidas, com 

base nos regulamentos municipais. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que havia um processo que tinha sido 

retirado, há algum tempo, para fundamentar, tratava-se de um protocolo para cedência de um espaço 

municipal a uma empresa. Questionou se este já foi objeto de reanálise. 

Disse que a Câmara podia estabelecer um protocolo com as entidades privadas que, mediante a prestação 

de um serviço, com um critério de seleção que fosse transparente, no sentido de haver legalidade e 

equidade, porque, na opinião dos eleitos pelo PSD/PPM, deviam ser estabelecidas condições para que a 

cedência de espaço público a uma empresa privada fosse desonerada. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que as entidades 

mencionadas já colaboravam há muitos anos e a Câmara estava a tentar arranjar uma solução para 

regularizar. Disse que essas entidades deviam ser retiradas dos protocolos agora apresentados e 

posteriormente viriam em protocolos distintos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que apenas estava em causa a questão da 

legalidade em ceder um espaço público a uma empresa privada sem haver uma contrapartida por parte 

desta. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, realçando que a intenção era regularizar a cedência 

de espaços quer nas piscinas quer nos pavilhões, procedimento que era efetuado há vários anos, e ser a 

Câmara a autorizar a isenção do pagamento de taxas. 

Disse que o processo relativo às equipas seniores dos clubes viria à Câmara na próxima semana, no qual 

era solicitada autorização para dispensar o futebol e todas as outras modalidades que ocupavam os 
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campos e os pavilhões para isenção da taxa dos seniores, ou seja, foram excluídos dos Contratos-

Programa as equipas seniores, e incluída só a formação. 

No que respeita ao Centro de Psicologia de Alfena, disse que esta entidade estava a fazer um pedido para 

utilização da piscina por parte de três ou quatro crianças carenciadas, o que era uma situação particular. 

Relativamente à Profival, disse que se tratava de uma escola profissional que já utilizava os espaços 

municipais há muito tempo, o processo foi validado pelos serviços municipais, e salientava que o objetivo 

consistia em regularizar essas situações. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que os eleitos pelo PSD/PPM votariam 

favoravelmente, mas pretendiam que não houvesse dúvidas do ponto de vista da legalidade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, dizendo que em relação às contrapartidas, na 

cláusula 2.ª, ponto 2, propunham que as empresas colaborassem nas iniciativas do Município, a título 

gracioso, sempre que este solicitasse. 

 

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

para uma melhor instrução e correção. 

 

Processo retirado. 

 

4.4 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DA 

NATAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES AQUÁTICAS COM O CLUBE DE PROPAGANDA DE NATAÇÃO - 

CPN - ANO LETIVO 2016/2017 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a proposta de celebração do 

Contrato Programa do desenvolvimento da Natação e outras atividades Aquáticas com o Clube de 

Propaganda de Natação - CPN - ano letivo 2016/2017, instruído com a informação técnica n.º 12685/2016, 

datada de 21/10/2016, subscrita por Antonio Manuel Monteiro Silva, Assistente Técnico cujo teor se 

transcreve: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar o seguinte: 

1 - Em 9 de setembro de 2011 foi celebrado o contrato inicial com o Clube de Propaganda de Natação 

(CPN), aprovado previamente pelo Executivo Camarário, por Deliberação datada de 8 de setembro de 

2011, tendo como principal objetivo criar sinergias com o movimento associativo que dinamiza a modalidade 

de natação no concelho. 

2 - Assim, considerando: 

- As atribuições dos Municípios nos domínios do desporto e tempos livres; 
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- A competência dos órgãos municipais no apoio a atividades desportivas e recreativas de interesse 

municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; 

- Que o movimento associativo tem um papel preponderante na promoção e acesso ao desporto a todos os 

utentes das piscinas municipais, contribuindo desta forma, para o desenvolvimento desportivo do concelho; 

- O reconhecimento da importância do papel do desporto na sociedade moderna, como fator de saúde, 

bem-estar e sociabilidade; 

- Considerando que o Clube de Propaganda de Natação é uma Associação de índole desportiva, que foca a 

sua atividade na formação desportiva, na modalidade de natação; 

- Considerando a linha orientadora que o Município de Valongo tem tido nos últimos anos neste âmbito, 

nomeadamente o fomento da promoção do desporto, apoiando as associações/clubes desportivos que 

desenvolvam a sua atividade no concelho; 

- A relevância da continuidade destas parcerias, com vista ao fomento do número de praticantes da 

modalidade, bem como a continuidade do trabalho desenvolvido e dos objetivos das escolas municipais de 

natação; 

Propõe-se, pois, a celebração do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo para o ano letivo 

2016/2017, associado à atribuição de um apoio anual de 121.500,00€, prevendo-se para o ano de 2016 o 

valor de 40.500,00€ e para 2017 o valor de 81.000,00€, em cumprimento do disposto nos artigos 46.º e 47.º 

da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e Do Desporto), no que se refere ao 

apoio financeiro ao associativismo desportivo e do regime dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, de acordo com a minuta em anexo. 

Os encargos com estes contratos, associados à comparticipação pelas aulas lecionadas pelos técnicos de 

natação e pelos serviços dos nadadores salvadores, já se encontram previstos no Plano e Orçamento 

vigente. 

Competência 

Tem competência para autorizar a celebração dos Contratos-Programa, a Câmara Municipal, nos termos 

dos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, em conjugação com o disposto na alínea f), do n.º 2 do artigo 23.º 

e na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

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

em 2016/10/21, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a proposta de Celebração do contrato programa com o CPN, para o ano letivo 2016/2017. 

Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre os requisitos 

legais e regulamentares para ser deferido o processo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/10/21, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/10/24, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/10/24, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos dos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, em 

conjugação com o disposto na alínea f), do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a celebração do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para o ano letivo 2016/2017, cuja minuta se anexa, com base na 

informação técnica prestada. 

 

4.5 - PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO - ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a Proposta para Celebração 

de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Época desportiva 2016/2017, instruído com a 

informação técnica n.º 12718/2016, datada de 21/10/2016, subscrita por Susana Ceu Sousa Moreira Leão, 

Chefe da Unidade Orgânica do Desporto cujo teor se transcreve: 

“Ao longo dos anos o Município de Valongo tem vindo a apoiar os Clubes/Associações Desportivas, através 

da Celebração de Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo de apoio às camadas de formação, 

no sentido de minimizar as despesas inerentes a este importante processo, para o desenvolvimento integral 

das crianças e os jovens. 

O Município revê no apoio às camadas de formação, o futuro de uma sociedade melhor, que contribuirá 

para o bem-estar das crianças e jovens, através da prática desportiva na importância que esta manifesta na 

transmissão de valores. 

Atualmente é notória uma maior aproximação com os agentes desportivos para um crescente 

desenvolvimento de sinergias, em prol da diminuição das desigualdades, e sobretudo na construção de um 

relacionamento entre as Autarquias, os Clubes e as Associações Desportivas. 

A melhoria dos serviços e práticas que os Clubes/Associações Desportivas colocam ao dispor dos atletas e 

da comunidade desportiva em geral, têm muitas vezes como um dos principais alicerces o apoio conseguido 

junto das Autarquias. 

Assim, através da celebração de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, ao abrigo dos artigos 

46.º e 47.º da Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro, da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto e de 

acordo com o regime jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, aprovado pelo 

Decreto-lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, o Município pretende dar continuidade às parcerias de sucesso 

estabelecidas com o movimento associativo desportivo do Concelho de Valongo, para o trabalho de 

formação desportiva e contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento da sua qualidade com benefícios 

diretos para as crianças e jovens atletas. 

Para a época desportiva 2016/2017, apresentaram candidatura 29 Associações/Clubes, respetivamente: 
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- Atlético Clube Alfenense; 

- Associação Desportiva Valongo; 

- Clube Desportivo Palmilheira; 

- Clube Desportivo de Sobrado; 

- Clube de Natação de Valongo; 

- Clube de Atletismo " Os 5 à Hora"; 

- Clube Propaganda de Natação; 

- Clube de Ténis de Mesa de Campo; 

- Associação Clube Zupper; 

- Ermesinde Sport Clube 1936; 

- Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo; 

- União Desportiva Recreativa e Cultural da Bela; 

- União Desportiva Valonguense; 

- Núcleo Desportivo do Colégio Ermesinde; 

- Grupo Dramático e Recreativo de Retorta; 

- Associação Tradicional Hanguk Moo Sool; 

- Clube de Ténis de Ermesinde; 

- Futebol Clube Estrelas Susanenses; 

- Associação Desportiva e Recreativa da Gandra; 

- Clube Karaté de Alfena; 

- CKBD - Clube de Karaté Budo Dojo; 

- Associação Social Cultural de Sobrado; 

- Associação Centro Social Figure Skating (CSPA); 

 - Clube de Karaté de Valongo; 

- Centro Social e Paroquial de Alfena – Hóquei; 

- Associação de Ténis de Valongo; 

- Associação de Taekwondo de Valongo; 

- Inteligência Corajosa – associação de Desportos de Combate; 

- Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo e Campo. 

Após analisadas as candidaturas, verificamos que relativamente ao ano transato foram elegíveis mais 5 

candidaturas novas (o Centro Social e Paroquial de Alfena que no ano anterior apresentou uma 

candidatura, este ano está subdividido em 2 clubes), sendo de reconhecer o crescente esforço do 

movimento associativo no investimento na formação, abrangendo uma grande franja da população infantil e 

juvenil. 

No seguimento do exposto, e com vista a apurar os montantes de comparticipação para a próxima época 

desportiva, foram aplicadas, as seguintes variáveis: 

a) Modalidades Coletivas 

Por cada equipa: 
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- Desportos de Pavilhão ou equiparados (ex.: basquetebol, andebol, futsal, futebol 5/7, hóquei subaquático) 

– 1.500€; 

- Futebol 11 - 2.000€; 

- Hóquei em Patins – 2.500€; 

- Atletas “Escolinhas” – não federados – 5€/Atleta, até ao máximo de 50 Atletas. 

b) Modalidades Individuais: 

Número de atletas de formação federados; 

- De 1 a 50 atletas – 50€/atleta; 

- A partir de 51 – 35€/atleta; 

- Número de atletas de formação não federados (escolinhas) - 5€/Atleta, até ao máximo de 50 Atletas. 

Majoração 

(apenas para clubes/associações que dinamizam só modalidades individuais): 

- ≤ 50 Atletas – 400,00€; 

- ≥ 51 Atletas – 800,00€; 

c) Instalações Desportivas Municipais 

- Por cada hora de utilização de Espaços Desportivos Municipais – -5€ (valor descontado ao total a receber) 

d) Instalações Desportivas próprias da Associação/Clube 

- Para a prática de várias modalidades – +3000€; 

- Para a prática de apenas uma modalidade – +1500€; 

f) Participação em competições nacionais 2015/2016 

- Equipas - +500€/equipa, até ao máximo de 4 equipas; 

- Atletas Individuais - +60€/atleta, até ao máximo de 30 atletas; 

Ressalva-se ainda que aos montantes apurados, serão deduzidos os valores relativos à inscrição de atletas 

de formação assumidos por esta autarquia com as respetivas associações/federações regionais de acordo 

com os protocolos vigentes, no valor global estimado de 54.386,73€. 

Nesse sentido, propõe-se a aprovação das minutas dos contratos programa de desenvolvimento desportivo, 

nos termos propostos com as associações/clubes desportivos a seguir discriminados, num valor global de 

177.000,00€, conforme quadros anexos. 

A despesa que a celebração dos referidos contratos programa de desenvolvimento desportivo propicia, 

reflete-se em dois anos económicos, pelo período de 8 meses, de novembro de 2016 a junho 2017, sendo 

considerada despesa plurianual, nos termos do artigo 3 da Lei n.º 8/2012 de 21 de Fevereiro. No entanto 

não carece de autorização prévia da assembleia municipal, conforme artigo 6.º n.º 1 alínea c) da mesma lei, 

em virtude de já constar nas GOP aprovadas com o orçamento de 2016. 

Em anexo: 

Quadro I - Valor mensal por Associação/Clube; 

Quadro II – Valores por Associação/Clube pelas variáveis. 
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Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei 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 2016/10/21, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo, o processo encontra-se devidamente instruído e as entidades cumprem todos os requisitos 

legais e regulamentares para a celebração dos Contratos-Programa. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/10/24, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/10/24, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que, desde o início do mandato, houve sempre 

uma preocupação de mexer nas fórmulas para trazer os valores para a verba que era cabimentada no 

orçamento, e apesar dos alertas constantes dos eleitos pelo PSD/PPM, atendendo a que no mandato 

anterior estava em fase de desenvolvimento e agora já se encontrava aperfeiçoado, era necessário um 

regulamento de suporte para a atribuição dos Contratos-Programa para o apoio à formação desportiva, ou 

seja, estavam a atribuir € 177.000, era necessário haver critérios de seleção, e os valores deviam ser 

enquadrados de acordo com o que estava cabimentado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, concordando que era necessário criar um 

regulamento, mas estavam a trabalhar no sentido de no próximo ano poderem alterar e começar a atribuir 

os montantes mais cedo, porque era no âmbito dos Contratos-Programa e a distribuição de verbas e os 

apoios com base nas estimativas do próprio ano, mas gostariam de atribuir com base no ano anterior, de 

uma forma em que fosse possível saber exatamente os valores sem haver acertos ao longo do ano. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 

de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a celebração de Contratos-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo - Época desportiva 2016/2017 em anexo, com base na informação técnica prestada. 

 

Não participou na votação o senhor Vereador eleito pelo PSD/PPM, Eng.º Hélio Rebelo, por fazer parte dos 

órgãos sociais de uma das Associações. 

 

4.6 - PROGRAMA ESCOLHAS 6.ª GERAÇÃO - PEDIDO DE PARCERIA DA ADICE 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a Programa escolhas 6.ª 

Geração - pedido de parceria da ADICE, instruído com a informação técnica n.º 12687/2016, datada de 

21/10/2016, subscrita por Ilda Maria Lopes Teixeira Soares, Técnica Superior cujo teor se transcreve: 

“No seguimento da Resolução de Conselho de Ministros n.º 101/2015, de 23 de dezembro, que procede à 

renovação do Programa Escolhas para o período de 2016 a 2018, prevê o n.º 14 que “(…) para além dos 

projetos referidos na línea b) do número anterior, o Alto-Comissário para as Migrações pode lançar dois 

novos períodos de candidaturas para intervenções de natureza experimental e inovadora, com a duração de 

dois e um ano, em condições por si definidas.” 

Encontrando-se aberto o processo de candidaturas ao Programa Escolhas a projetos de cariz experimental 

e inovador, estando o respetivo Regulamento disponível no link https://npoh3q.s.cld.pt.,cujo período de 

candidaturas decorre durante o mês de outubro e terminará no dia 31 de outubro de 2016,vem a ADICE 

manifestar intenção de apresentar candidatura com um projeto designado “Projeta-te – E6G”, com a 

duração de 36 meses. 

O programa visa promover a inclusão social de crianças e jovens entre os 6 e os 30 anos provenientes de 

contextos socioeconómicos mais vulneráveis, designadamente Empreendimento Social de Balselhas em 

Campo, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. 

Pretende responder aos principais problemas identificados em sede de diagnóstico social 2015 e 

PEM/projeto educativo municipal, designadamente: 

- Taxa de abandono escolar (5,15%); 

- Taxa de retenção/ desistência (9,9% ensino básico, 22,5% ensino secundário); 

- Baixos níveis de qualificação escolar e profissional; 

- Pobreza/fragilidade económica/Exclusão social/infoexclusão. 

Tem como principal objetivo: promover o desenvolvimento das crianças e jovens ao nível da cidadania ativa 

e reflexiva e visa ainda em termos específicos e de forma estruturada em três áreas de atuação, 

desenvolver atividades de orientação vocacional e de apoio psicopedagógico, atividades de educação 

parental e atividades de educação para a cidadania. Todas estas atividades serão apoiadas de forma 

transversal por ações de inclusão digital. 

O projeto irá assim contribuir para o sucesso educativo, aprendizagem ao longo da vida e empregabilidade, 

bem como atuar com força no âmbito das áreas de intervenção das crianças e jovens em perigo e família e 

comunidade. 

Ativando estratégias de intervenção inovadoras como oficinas de experienciação de profissões/ofícios, o 

contacto privilegiado com individualidades locais, o recurso ao teatro, ao cinema, as TIC e ao património 

cultural da comunidade, espera-se produzir Mudança Social sustentada no tempo, pela superação de um 

conjunto de resistências e obstáculos que se traduzem em ciclos de exclusão social. 

Para a prossecução dos objetivos traçados o projeto contempla ainda um consórcio composto por 7 

entidades, que articularão recursos e sinergias para o desenvolvimento de uma intervenção concertada e 

integrada, assente numa perspetiva global do individuo e numa matriz concetual contextual e sistémica. 

https://npoh3q.s.cld.pt/
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De acordo com o definido no art.º 8.º do citado regulamento, a candidatura deverá ser acompanhada de um 

Acordo de Consórcio, no qual são identificadas as instituições promotoras e parceiras, a duração do projeto, 

as responsabilidades e os contributos de cada uma destas instituições, no que se refere aos recursos 

financeiros, humanos e materiais indispensáveis à execução do projeto, as funções que lhe sejam 

atribuídas, bem como os mecanismos de decisão do consórcio. 

No sentido de preparar o Consorcio, a ADICE - Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de 

Ermesinde solicita à Câmara a parceria para: 

Cedência de salas de atendimento no empreendimento de habitação Social e de equipamentos desportivos 

e culturais municipais, de forma articulada com outra atividades agendadas e apoio técnico de recursos 

humanos da Divisão da Ação Social com intervenção no espaço habitacional alvo. 

Assim propõe-se que a Camara Municipal de Valongo delibere autorizar a subscrição da declaração de 

parceria em anexo e consequente assinatura do Consorcio pelo Sr. Presidente da Câmara. 

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. 

Á consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Dr. Torcato Ferreira em 

2016/10/21, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

A Exma. Sra. Vereadora, Dra. Luísa Oliveira, emitiu em 2016/10/24, o seguinte despacho: 

“Sr. Presidente, concordo com o estabelecimento da parceria nos termos propostos. Coloco à sua 

consideração a apresentação da declaração de parceria ao Órgão Executivo para deliberação.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/10/24, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente a 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, autorizar a subscrição da declaração de parceria em anexo 

e consequente assinatura do Consórcio pelo Sr. Presidente da Câmara, com base na informação técnica 

prestada. 

 

Não participou na votação a senhora Vereadora eleita pelo PSD/PPM, Dr.ª Maria da Trindade Vale, por 

fazer parte dos órgãos sociais da ADICE. 

 

5.1 - INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VALONGO - 

ADENDA À DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04 DE AGOSTO DE 2016 

 

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

deliberação de câmara de 04 de agosto de 2016, que determinou o início de procedimento de alteração ao 

Plano Diretor Municipal de Valongo, inserida na informação técnica, n.º 21/GMIME/2016 datada de 20 do 
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mês de outubro, subscrita pelos técnicos superiores, licenciados em Arquitetura Vítor Manuel Santos de Sá 

e António de Jesus Costa, afetos ao Gabinete Mais Investimento Mais Emprego, cujo teor se transcreve: 

«Na informação técnica 07/GMIME/2016 de 27 de julho foi proposto o início do procedimento de alteração 

ao Plano Diretor Municipal de Valongo cujo teor foi vertido para deliberação de câmara de 04 de agosto que 

aprovou o início do procedimento supra referido. 

Da informação e da deliberação consta que “(…) de acordo com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 

120.º do RJIGT, não se afigura necessário proceder à respetiva avaliação ambiental, dado considerar-se 

que não são agravados os efeitos sobre o ambiente relativamente à versão do Plano em vigor.” 

Contudo o facto de este procedimento não ser objeto de avaliação ambiental estratégica não ficou 

formalmente explicita nos pontos sobre os quais esta câmara deliberou. 

Assim considera-se prudente e necessário proceder a uma adenda à citada deliberação no sentido de se 

incluir na decisão final sobre o procedimento um número 4, com a seguinte redação: 

1. (…); 

2. (…); 

3. (…); 

4. O presente procedimento não é objeto de avaliação ambiental, ao abrigo dos números 1 e 2 do artigo 

120.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 24.10.2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria a introdução do número 4 em adenda à 

deliberação de Câmara de 04 de agosto de 2016, com a seguinte redação: 

1. (…); 

2. (…); 

3. (…); 

4. O presente procedimento não é objeto de avaliação ambiental, ao abrigo dos números 1 e 2 do artigo 

120.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

 

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

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio a senhora Munícipe, Ana Sofia Almeida da Costa, representada pelo senhor Fernando Santos, 

cumprimentando os presentes. 

Disse que pretendiam criar uma associação cultural sem fins lucrativos, que iria ter a denominação de 

“Associação Cultural Encosta Poética”, e solicitava que a Câmara procedesse à isenção dos encargos 

inerentes, nomeadamente do registo da associação. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que compreendia e 

saudava a iniciativa de criação de uma associação, mas a Câmara Municipal não tinha competência para 

isentar os encargos inerentes a esse procedimento, que eram da responsabilidade do IRN. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Marco Alexandre Machado Lima Ferreira Marinho, cumprimentando os 

presentes. 

Leu o seguinte documento: 

“Exmos. Senhores, 

Dirijo-me a V. Ex.ªs na qualidade de Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 

2/3 de Valongo, atual Escola Básica Vallis Longus. 

Como é do conhecimento público, o despacho n.º 10805/2016 não fazia alusão ao Município de Valongo 

para a celebração de acordos de colaboração para intervenções de requalificação e modernização das 

instalações das escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 

O facto de o Município de Valongo não aparecer referenciado e, na prática, não exercer qualquer acordo 

com a o Ministério da Educação causou um sentimento de profunda indignação perante a realidade do 

parque escolar do Município, em geral, e da Escola Básica Vallis Longus, em particular. 

De imediato, no mesmo dia 2 de setembro, o Presidente do Conselho Geral do Agrupamento Vallis Longus, 

Professor Adriano Silva, questionou, por correio eletrónico, o senhor Vereador Orlando Rodrigues sobre 

qual a razão para tal exclusão e quais as diligências que a autarquia iria encetar para corrigir tamanha 

injustiça, afirmando que a questão tinha como principal objetivo evitar juízos de valor precipitados, bem 

como formas de atuação desgarradas e que possam colidir na defesa da Comunidade Educativa. 

Como não obteve resposta, em 13 de setembro, reencaminhou, por carta entregue em mão própria, o 

pedido de esclarecimentos para o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, não obtendo também qualquer 

resposta. 

A grande surpresa chega através dos meios de comunicação social, no dia 6 de outubro, informando que no 

dia 2 desse mesmo mês, o senhor Presidente da Câmara de Valongo tinha reunido com o Exmo. Senhor 

Ministro da Educação e que as escolas secundárias de Ermesinde e de Valongo tinham sido incluídas e 

iriam beneficiar de obras de requalificação, num investimento de 4 milhões de euros, financiado pelos 

fundos comunitários provenientes do Portugal 2020. 

Questionado sobre o assunto, o senhor Vereador Orlando Rodrigues, enquanto Conselheiro no Conselho 

Geral do Agrupamento Vallis Longus, no passado dia 11 de outubro, afirmou que a Câmara Municipal de 

Valongo iria responder ao senhor Presidente do Conselho Geral, o que até à data de hoje não aconteceu. 

É nossa opinião, refiro nossa, porque toda a Comunidade Escolar: Pais, Professores, Funcionários, Direção 

da Escola e Alunos partilhamos da mesma preocupação e revolta face aos condicionalismos com que se 

trabalha diariamente neste estabelecimento de ensino e que duram há mais de 20 anos sem um fim que se 

vislumbre. 

Desde 1995, que se concluiu pela necessidade extrema e inequívoca de um edifício capaz de responder às 

necessidades. Ao longo deste período, a resolução deste problema já teve, no ano de 2009, publicação em 
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Diário da República n.º 3670/2009, e com a garantia formal dada pelos responsáveis da DREN, da 

irreversibilidade da ampliação e requalificação do atual espaço. 

Em fevereiro de 2010, fomos informados da inexistência de verbas em sede de orçamento de Estado e da 

necessidade de repensar o plano de intervenção. Já que o Estado insiste em ser injusto, desigual nas 

oportunidades que confere às crianças do ensino obrigatório e negligente quanto aos elementares requisitos 

de segurança e pedagógicos, entendemos que o órgão máximo da representatividade local deveria tomar 

medidas concertadas com os demais intervenientes e não de forma isolada, pelo menos no que diz respeito 

à escola básica Vallis Longus. 

Face ao exposto, facilmente se compreenderá que a circunstância é para nós uma derrota, se não maior, 

pelo menos tão sentida quanto pelos demais membros desta Comunidade Escolar. Desta forma, vimos 

pedir informação sustentável sobre quais as razões efetivas que conduzem a tal distanciamento, bem como 

das diligências efetuadas e a efetuar, a curto prazo, pelo Município para superar esta situação. 

Sem outro assunto de momento, e na certeza que nos darão um esclarecimento cabal e fundamentado de 

todo o processo, despedimo-nos cordialmente.” 

Atenciosamente. 

Marco Marinho 

Presidente da Associação de Pais da Escola Básica Vallis Longus 

 

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

Orlando Rodrigues, o informou que no último Conselho Geral, como representante do Município, deu os 

esclarecimentos necessários sobre o assunto. 

Disse que conheciam bem a escola básica e em que estado se encontrava, estando solidários com isso. 

Referiu, no entanto, que a escola não era propriedade da Câmara Municipal de Valongo. Disse que houve 

um processo de mapeamento conduzido pela DGEstE que definiu prioridades e foram transmitidas à 

CCDR-N, sendo prioritária a Escola Secundária de Ermesinde, e em segundo lugar, ex aequo com a Escola 

Secundária de Valongo a Escola EB 2/3 Vallis Longus, seguidamente de outras escolas. Referiu que, numa 

primeira fase, apareceu definida como prioritária para a Escola Secundária de Ermesinde com uma verba 

de 4 milhões de euros, houve contestação e a DGEstE entendeu colocar a Escola Secundária de Valongo 

com uma verba simbólica de 100 mil euros, retirada dos 4 milhões de euros que estavam afetos à Escola 

Secundária de Ermesinde, e entendeu não incluir a Escola EB 2/3 Vallis Longus. 

Disse que a Câmara de Valongo sempre referiu a Escola EB 2/3, as duas de Valongo e a de Ermesinde, 

para além das secundárias, e não foi incluído, o processo avançou e foram incluídas escolas de outros 

concelhos que nem sequer mereciam a intervenção, acrescentando que durante o Governo anterior foram 

contempladas duas intervenções, uma simbólica de 100 mil euros para a Escola Secundária de Valongo e 

3,9 milhões de euros afetos à Escola Secundária de Ermesinde. Posteriormente, houve uma mudança de 

Governo que, por dificuldades financeiras, lançou um desafio às câmaras no sentido destas 
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comparticiparam com 7,5% na execução das obras nas escolas, acrescentando que não era justo esse 

esforço, tendo solicitado uma reunião ao Ministro para avaliar a situação. 

Disse que no próximo despacho estariam contempladas as verbas para as escolas secundárias de 

Ermesinde e de Valongo, bem como de escolas de outros municípios que também não estavam 

contempladas, porque o Ministro aceitou considerar que essas escolas iam ser intervencionadas numa 

primeira fase. 

Referiu que já foi votado na Câmara os acórdãos e esperavam avançar com a obra para o próximo ano, 

numa primeira fase a Escola Secundária de Ermesinde e na reprogramação dos fundos comunitários havia 

o compromisso de mobilizar verbas para intervencionar a parte final da Escola Secundária de Ermesinde, e 

ia ser solicitado à DGEstE que incluísse também a EB 2/3 Vallis Longus. 

Disse que se verificava uma grande injustiça porque havia concelhos limítrofes que receberam milhões de 

euros do Estado e atualmente tinham o seu parque escolar recuperado. Referiu que o problema das escolas 

era muito antigo, mas a Câmara de Valongo estava a fazer o possível e estava solidária com a Associação 

de Pais. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Manuel António Ferreira Padilha, cumprimentando os presentes. 

Disse que havia uma ponte acima do hotel de Santa Rita e perguntou quem a construiu, atendendo a que 

se encontrava num sítio privado, e se esta pagava IMI. 

Pretendia, ainda, que o senhor Presidente intercedesse junto da entidade competente para que em Valongo 

existisse uma unidade de saúde a funcionar até às 22h00. 

Referiu que as instalações municipais criadas para dar assistência aos animais não aceitavam gatos vadios, 

estando ele a suportar as despesas com a alimentação dos que se fixavam perto da sua habitação. 

Solicitou que essa situação fosse analisada e solucionada. 

Disse que junto ao Museu havia um contentor cheio de lixo que provocava o aparecimento de ratazanas, e 

nesse local também havia uns canos que entupiam quando chovia, obrigando os transeuntes a desviarem-

se para a estrada. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que as situações reportadas 

iam ser resolvidas. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram dezassete horas e trinta minutos. Para 

constar lavrou-se a presente ata que, depois de devidamente lida e aprovada, será por mim assinada, José 

Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos, do Município de 

Valongo.___________________________--------------------------------------------------------------------------------------- 


