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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSEIS 

 

Aos três dias do mês de novembro 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 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira 

Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

 

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

 

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

Vereador, Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 03.11.2016 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Intervenção dos Membros da Câmara; 

 

Resumo diário de tesouraria. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 - Diversos 

 

1.1 - Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 09.06.2016, 16.06.2016 e 23.06.2016; 

 

1.2 - Realização da Expoval 2017 - Mostra das Atividades Económicas do concelho de Valongo e 

celebração de protocolo de cooperação com a Cooperativa dos Produtores Agrícolas do concelho de 

Valongo. 

 

2 - DCTJ - Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

2.1 - Pedido de isenção do pagamento de taxas pela cedência do Centro Cultural de Alfena, pela Junta de 

Freguesia de Alfena - Ratificação. 

 

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

 

3.1 - 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; 

 

3.2 - Programa Escolhas 6.ª Geração - Ratificação do Acordo de Consorcio estabelecido com o Centro 

Social de Ermesinde; 

 

3.3 - Agrupamento de Escolas de Valongo - Pedido de isenção do pagamento de taxa. 

 

4 - DOTA - Divisão de Ordenamento do território e Ambiente 

 

4.1 - Processo n.º 159-OC/2011, em nome de Emanuel António Sousa Alves 

Local: Rua José Joaquim Ribeiro Teles, 499 - 569, 575 e 579 Ermesinde 

Declaração de caducidade da licença administrativa para a legalização de instalação de estabelecimento 

“Stand Auto”. 
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Valongo, 28 de novembro de 2016 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

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

 

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

Começou por dizer que recebeu uma carta em seu nome, não em nome do PSD ou como vereador, 

referente a um convite para fazer parte de uma Comissão de Honra para as Comemorações dos 180 anos 

do Concelho que decorrerão durante um ano, a partir do dia 29 de novembro de 2016. 

Sendo um período de Celebração a Autarquia preparou um vasto programa, desde Exposições, 

Conferencias, Recriações Históricas, Publicações, Artes Plásticas, Concertos, WorkShops, entre outros, ou 

seja, o Senhor Presidente preparou, não a Autarquia  

No que lhe diz respeito, para ele, os 180 anos são tão importantes como os 179, os 175, os 170, como os 

181. 

Por outro lado percebe a feliz coincidência, percebe interesse a par da Expoval, a Expoval é uma coisa que 

dá muito jeito em Ermesinde, mas cria um problema no resto do Concelho que se sente de certa maneira 

órfão, e de facto o Senhor Presidente conseguiu encontrar uma maneira de tentar agradar a todos, ou se 

vão entrar, outra vez, em ano de festas quando os recursos da Câmara são parcos. 

Disse de seguida que, na sua opinião a Autarquia não preparou nada, porque eles são os representantes da 

Autarquia, e não aprovaram absolutamente nada no que às Comemorações dos 180 anos diz respeito, bem 

como não aprovaram qualquer Comissão de Honra.  

Recebeu uma carta, não sabe o porquê do convite, não diz como é que alguém pode aceitar, portanto 

presume-se que toda a gente aceita, porque a única coisa que diz é “…e neste sentido convido para 

integrar a Comissão de Honra, com a primeira receção no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia 15 

de novembro pelas 18:30”. 

Outro assunto, na sua opinião muito mais importante para o Concelho de Valongo, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal no 11 de abril de 2016, está no site da RTP, disse: “Câmara de Valongo promete luta a 

violações do PDM e embarga Central de Betão em Alfena”. 

Continuou dizendo que não só houve comunicados, como houve televisão a filmar, o Senhor Presidente deu 

entrevistas, onde diz: “A Câmara de Valongo garantiu hoje que não permitirá violações do Plano Diretor 

Municipal, tendo decidido avançar com um embargo a uma obra em Alfena, que diz ter sido feita em 

segredo e de forma clandestina, em comunicado a Autarquia presidida pelo PS de, José Manuel Ribeiro, 

apontou que embargou, hoje uma Central de Betão construída em segredo e de forma clandestina em 

Alfena. Na mesma nota a Câmara afirma que as obras não licenciadas, foram concretizadas em total 

segredo numa área reservada florestal, violando o PDM que não permite para local aquele tipo de 
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instalações”, ou seja estão a falar de uma obra que a Câmara embargou em 11 de abril de 2016, a obra foi 

embargada porque não é licenciável, porque viola o PDM.  

 

Hoje, sete meses depois as instalações da empresa cuja obra está embargada trabalha todos os dias e de 

forma intensa, pelo que gostava que lhe fosse explicado como é que a empresa continua a trabalhar todos 

os dias, porque o Senhor Presidente disse que a empresa agiu de má-fé e não vão permitir violações ao 

PDM.  

 

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

Começou por dizer que recebeu um email da Associação das Coletividades do Concelho de Valongo sobre 

uma candidatura ao Prémio de Mérito Desportivo de Personalidade do Ano, indicada pela Federação. 

A Associação das Coletividades foi convidada a oficiar às suas associadas a possibilidade de se 

candidatarem à Personalidade do Ano, como ninguém o fez, a Associação das Coletividades foi 

aconselhada pela Federação a ser ela própria a apresentar uma candidatura. 

Trata-se de um processo que envolverá algum apoio e a Associação contatou a Câmara nesse sentido, e 

gostava de fazer um apelo para que a Câmara desse o apoio possível à iniciativa. 

Na última reunião apresentou uma saudação/recomendação sobre o octogésimo aniversário do Ermesinde 

Sport Clube, e tendo em conta as observações que foram feitas, passando de seguida a ler 

saudação/recomendação: 

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

Hoje, 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 condição de não proprietário de um espaço 

próprio onde 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 desporto e da Cidade de Ermesinde. 

Assim sendo, a Câmara Municipal de Valongo, em reunião realizada a 3 de Novembro de 2016, saúda a 

Direção do Ermesinde Sport Clube 1936, legítima herdeira do glorioso passado do Ermesinde Sport Club, 

pela passagem dos seus 80 anos de existência, assumindo o compromisso de que tudo fará, no seu apoio, 

a todos aqueles que trabalham para o Clube, aos seus Dirigentes e associados, para que se dê 

continuidade a um projeto de apoio que vise o engrandecimento do Ermesinde Sport Clube, assumindo 

também, o que a exemplo de outras situações equivalentes tem acontecido, seja atribuída a Medalha de 

Mérito Desportivo ao Clube.”  
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Interveio o Senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, cumprimentando os presentes. 

Disse que relativamente à questão que foi colocada pelo Senhor Vereador Adriano Ribeiro, a Associação 

das Coletividades solicitou à Autarquia um contributo para apresentar a Candidatura, e o que fizeram foi 

apoiar a elaboração da candidatura.  

A Associação foi desafiada a apresentar a candidatura e o prémio provavelmente será atribuído, porque foi 

a coletividade que mais atividades desenvolveu nos jogos tradicionais.  

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, começando por dizer que 

relativamente à Central de Betão, a Câmara tem atuado dentro daquilo que são as suas competências, a 

Empresa está a laborar abusivamente, e Câmara preparar-se para selar o espaço. 

A Empresa foi para lá, enganou a Câmara, o Senhor Vice-Presidente empenhou-se em encontrar um local 

alternativo.  

Disse de seguida que houve um contacto de uma Entidade que tinha de dar um parecer que ao ligar para a 

Câmara os serviços perceberam que havia alguma coisa que não batia certo, foi lá uma equipa que detetou 

que aquilo já estava praticamente concluído, imediatamente avançaram com o embargo.  

A empresa começou a laborar clandestinamente, abusivamente, fora da lei, a Câmara está a fazer tudo o 

que é possível, porque, infelizmente, os poderes que são dados às Câmaras não são suficientes para 

selarem imediatamente, todos os passos têm que ser dados de acordo com a lei sob a pena de irem para 

Tribunal e o Tribunal dar razão à Empresa.  

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que então a Empresa violou o embargo, 

mas isso foi há sete meses, requerendo uma cópia do processo.  

Disse de seguida que a estratégia da empresa é empurrar a situação até ao limite, pois entretanto vão 

rentabilizando o investimento que foi feito, porque a empresa continua a trabalhar, e a Câmara Municipal de 

Valongo tem que tomar uma atitude forte junto da Administração Central, Entidades da Justiça, agora o que 

se está a passar é inadmissível. 

O PDM não permite aquele tipo de construção, a obra foi embargada, a Empresa ignora totalmente uma 

decisão suportada legitimamente e legalmente pela Câmara Municipal, de embargo, a partir daqui espera 

que a Câmara tenha feito tudo o que é possível, agora há uma coisa que é incompreensível, como é que 

uma Câmara não tem instrumentos para impedir o que está a acontecer, pois são dezenas de camiões, 

todos os dias, a atravessar a cidade de Alfena a distribuir betão aos clientes.  

Trata-se de um assunto demasiado sério e a Câmara está a ser desautorizada, a Empresa está a trabalhar, 

continua a ter uma relação normal com fornecedores e clientes, como se tudo estivesse corretamente. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que, infelizmente, é a 

legislação que existe, e não podem dar passos que os enfraqueçam, estão a atuar dentro da legalidade,  
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Disse de seguida que relativamente às Comemorações dos 180 anos do Concelho, no dia 29 de novembro 

de 1936 foi publicado o diploma, é uma data importante que também está a ser celebrada no âmbito da 

reforma do Passos Manuel, que foi uma reforma de descentralização. 

Quanto aos critérios foi constituída uma equipa, fizeram um conjunto de desafios, iniciativas muito lowcost, 

algumas não tem praticamente custos, mas que possam celebrar a data por todo o Concelho. 

Relativamente à Comissão de Honra, o critério adotado foi o de convidar todos os ex-Presidentes e todos os 

Presidentes de Órgãos Autárquicos. 

Seguidamente disse que a proposta da saudação/recomendação, o Ermesinde Sport Clube, segundo 

informação é um Clube que existe, tem problemas na Segurança social e nas Finanças, formalmente a 

proposta pode ser admitida. 

 

Colocou de seguida à votação a proposta de Saudação/Recomendação apresentada pelo Senhor Vereador 

Adriano Ribeiro, sendo aprovada por unanimidade. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que relativamente ao convite para a Comissão de 

Honra, que também recebeu, quem dirigiu o convite deveria ter tido o cuidado de manifestar a intenção do 

mesmo, em que qualidade era feito o convite.  

Em relação à questão da Central de Betão, em Alfena, se fosse Presidente de Câmara, e se me visse 

incapacitado chamava novamente as televisões, e denunciava a situação da ilegalidade em que se encontra 

a laborara a empresa.  

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que relativamente às Comemorações dos 

180 anos o Senhor Presidente já convidou algumas pessoas para lhe atribuir uma medalha.  

Disse de seguida que na carta que lhe foi enviada não tinha a forma de confirmar ou recusar, assim 

comunicou que não faria parte da Comissão de Honra. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo não ter convidado ninguém 

par receber medalhas, no entanto gostava que o Município homenageasse pessoas que devam ser 

homenageadas. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, colocando à consideração a provação de um Voto 

de Pesar pelo falecimento do Dr. João Bastos, uma pessoa à qual a Cidade de Ermesinde e o Concelho de 

Valongo, devem muito do seu altruísmo do seu combate político estivessem ou não em concordância. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, colocando à votação um Voto de Pesar 

pelo falecimento do Dr. João Bastos. 

 

O Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. João Bastos foi aprovado por unanimidade.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e dezassete euros e vinte e três cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 09.06.2016, 16.06.2016 E 

23.06.2016 

 

Aprovadas por unanimidade. 

Não participou na votação da ata de 09.06.2016, o senhor Vereador eleito pela CDU, Adriano Ribeiro, por 

não ter estado presente na reunião. 

Não participou na votação da ata de 16.06.2016, o senhor Vereador eleito pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo 

Baltazar, por não ter estado presente na reunião. 

 

1.2 - EXPOVAL 2017 - MOSTRA DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS DO CONCELHO DE VALONGO, 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A COOPERATIVA DOS PRODUTORES 

AGRÍCOLAS DO CONCELHO DE VALONGO 

 

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

protocolo de cooperação com a Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Concelho de Valongo no âmbito 

da realização da Expoval 2017 – Mostra das Atividades Económicas do concelho de Valongo, instruído com 

a informação técnica n.º 1/GMIME/EXPOVAL/2016, datada de 28.10.2016, subscrita por Vítor Sá, Arquiteto 

cujo teor se transcreve: 

“O município de Valongo, conhecedor dos recursos singulares existentes na sua área geográfica, direciona-

se hoje estrategicamente para a construção de um território qualificado, equilibrado e catalisador, preparado 

para acolher investimento e promover a fixação de pessoas. 

Este é um processo ambicioso, exigente e transversal, voltado para a melhoria da qualidade de vida e 

gerador de desenvolvimento sustentado, de atratividade e competitividade, para o qual a Expoval – Mostra 

das Atividades Económicas do concelho de Valongo, evento de realização bianual, pode contribuir. 

Pretende-se um espaço físico de excelência onde os vários stakeholders partilhem informação, 

experiências, analisem tendências, exponham ideias e estabeleçam pontes de interseção entre projetos, 

promovendo e facilitando contactos de cooperação interempresarial. 
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Esta mostra empresarial pretende divulgar atividades e oportunidades de negócio, promover as 

potencialidades da nossa região, atrair investimento, dinamizar o tecido empresarial, partilhar informação, 

experiências, expor ideias, fomentar a cooperação entre empresas e promover a inovação e a ecoeficiência. 

Importando assim, desencadear os procedimentos para preparação da décima terceira edição da Mostra, 

propõe-se que: 

- o evento se realize no Parque Urbano Dr. Fernando Melo; 

- a mostra decorra entre 13 e 17 de setembro; 

- se celebre o Protocolo de Cooperação, anexo à presente informação, com a Cooperativa dos Produtores 

Agrícolas do Concelho de Valongo, que tradicionalmente assegura a coorganização do evento com o 

Município e à qual caberá a angariação de patrocinadores, a contratação dos fornecedores de stands de 

exposição, segurança e limpeza, a comercialização dos stands de exposição e a gestão do fundo maneio. 

Mais se informa que o montante de 25.000€ que o Município de Valongo se compromete a suportar com o 

pagamento de despesas realizadas com o evento, calculado que seja o diferencial entre receitas e custos, 

tal como determina o art.º 2.º n.º 2 alínea c) do Protocolo de Cooperação a celebrar com a Cooperativa dos 

Produtores Agrícolas do Concelho de Valongo, encontra-se já devidamente previsto e inscrito no Orçamento 

Municipal para o ano de 2017. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas, u) e ff) do 

n.º1 do art.º 33.º da lei n.º75/2013, de 12 de setembro.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 28.10.2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo das alíneas u) e ff) do n.º 1 do art.º 33.º da lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo de cooperação com a 

Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Concelho de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

2.1 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS PELA CEDÊNCIA DO CENTRO CULTURAL 

DE ALFENA, PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ALFENA - RATIFICAÇÃO 

 

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

pagamento de taxas da cedência do Centro Cultural de Alfena, pela Junta Freguesia Alfena, instruído com a 

informação técnica n.º 294/ DCTJ- AA/15, datada de 20.10.2016, subscrita pela Patrícia Lamas, assistente 

técnica do Serviço de Apoio Administrativo cujo teor se transcreve: 

“A Junta de Freguesia de Alfena no próximo dia 25 de outubro, das 20h às 24h, pretende proceder no 

Centro Cultural de Alfena, à Apresentação do Plano de Cooperação da Junta de Freguesia Alfena e o 

Atlético Clube Alfenense. 

Para realização desta apresentação, a Junta de Freguesia de Alfena solicita o apoio do município na 

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

autorizado as taxas devidas importam no valor de 226.32€. 
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Salvo melhor entendimento, este iniciativa é importante para a colaboração entre as referidas entidades e 

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

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

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

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

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

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

setembro. 

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

referida isenção. 

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

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

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

próxima reunião de Câmara.” 

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

Agostinho Rocha, em 21.10.2016 que igualmente se transcreve: 

“Á consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Tendo sido solicitado pela Junta de Freguesia de Alfena, a cedência do Centro Cultural de Alfena, no 

próximo dia 25 de outubro, das 20h às 24h, para a apresentação do Plano de Cooperação da Junta de 

Freguesia de Alfena e o Atlético Clube Alfenense. 

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

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 Câmara, caso mereça a 

concordância de V. Exa.ª propõe-se submeter para ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 24.10.2016 o seguinte despacho: 

“Autorizo. Submeter o assunto à próxima reunião de Câmara para ratificação.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 3 do artigo 35, n.º3, da Lei nº 75/2013 de 

12 de Setembro, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, com base 

na informação técnica prestada. 

 

3.1 - 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 

Desportivos, Transportes e Publicidade – época desportiva 2016/2017, instruído com a informação técnica 
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n.º 13018/2016, datada de 28/10/2016, 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, entre 

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

população sénior, a solicitarem à Câmara Municipal, a cedência dos seus equipamentos desportivos, 

autorização para colocação de publicidade, bem como disponibilização 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, coloca-se à consideração superior a celebração de 35 

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 212.626,76€, 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, Transporte e Publicidade, 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 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 2016/10/28, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo e confirmo que o processo se encontra devidamente instruído. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/10/28, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/10/28, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

conjugado com o disposto 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, por unanimidade, 

autorizar a celebração de Protocolos de Colaboração para a isenção do pagamento da taxa de utilização de 

Equipamentos Desportivos, Transportes e Publicidade – época desportiva 2016/2017 em anexo, com base 

na informação técnica prestada. 

 

3.2 - PROGRAMA ESCOLHAS 6.ª GERAÇÃO - RATIFICAÇÃO DO ACORDO DE CONSORCIO 

ESTABELECIDO COM O CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a Programa Escolhas 6.ª 

Geração – Ratificação do Acordo de Consorcio estabelecido com o Centro Social de Ermesinde, instruído 

com a informação técnica n.º 13011/2016, datada de 28/10/2016, 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.” 
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O programa visa promover a inclusão social de crianças e jovens entre os 6 e os 30 anos provenientes de 

contextos socioeconómicos mais vulneráveis, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da 

coesão social. 

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,veio o Centro 

Social de Ermesinde apresentar um projeto designado “PAPALAGUI”, com a duração de 24 meses. 

O projeto “PAPALAGUI”, pretende responder aos principais problemas identificados em sede de diagnóstico 

social 2015 e PEM/projeto educativo municipal, designadamente: 

- Desemprego jovem; 

- Baixos níveis de qualificação escolar e profissional. 

Associa as potencialidades dos jovens à exploração das potencialidades das Serras de Valongo. 

Os participantes diretos do projeto são jovens entre os 18 e os 30 anos de idade, provenientes de contextos 

socioeconómicos mais vulneráveis, e que se encontrem numa ou mais das seguintes situações: 

desemprego, detentores de baixas qualificações escolares, sem qualificações ou experiencias profissionais 

e em desocupação – jovens NEET. 

Tem como objetivos específicos: 

- Envolver os jovens em percursos formativos para a aquisição e desenvolvimento de competências ao nível 

pessoal, comunicacional, expressivas e culturais (linguística, escrita, calculo, língua estrangeira, historia 

local, TIC); 

- Promover a aquisição de competências de empreendedorismo (marketing, ideias e oportunidades de 

negocio, planos de negocio), e posterior integração numa incubadora com vista a criação do próprio 

emprego e atividades de acompanhamento técnico na procura de emprego; 

 - Fomentar a participação dos jovens e público indireto em processos de formação holística, através de 

sessões de sensibilização sobre as potencialidades do património natural (Serras de Valongo como 

património a preservar e como recurso económico a explorar); 

 - Ativar estratégias de intervenção inovadoras como: 

- Promover Assembleias de jovens na discussão sobre as atividades para as Serras após conhecimento dos 

trilhos, da geologia, paleologia, fauna, flora e historia local; 

- Promover a realização de um evento cultural na Aldeia de Couce, com recurso ao teatro; 

- Desenvolvimento de projetos de empreendedorismo, direcionados ao turismo e às atividades de outdoor 

nas serras de Valongo. 

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 comtempla ainda um consórcio composto por 4 

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. 
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De acordo com o definido no art.º 8.º da citada Resolução de Conselho de Ministros, 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. 

Nesse sentido o Centro Social de Ermesinde solicitou à Câmara a parceria para: 

- Disponibilização de um espaço para a realização das formações; 

 - Cedência de equipamentos desportivos e culturais municipais, de forma articulada com outra atividades 

agendadas; 

- Apoio técnico de recursos humanos da área do ambiente; 

- Sinalização dos jovens para o projeto; 

 - Publicitação do projeto; 

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. 

Por não ter sido possível em tempo útil propor à Câmara que delibere autorizar a parceria entre o Município 

e o Centro Social de Ermesinde, o Sr. Presidente de Câmara assinou o Acordo de Consórcio em anexo. 

Assim propõe-se que, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovada 

pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o Acordo de Consorcio seja levado a ratificação na reunião de 

Câmara seguinte à prática do ato.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Dr. Torcato Ferreira em 

2016/10/28, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

A Exma. Sra. Vereadora, Dra. Luísa Oliveira, emitiu em 2016/10/28, o seguinte despacho: 

“Concordo com a parceria proposta. 

Coloco à consideração do Sr. Presidente, apresentar o Acordo de Consorcio à Câmara para efeito de 

ratificação.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/10/28, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovada pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, ratificar o ato 

administrativo praticado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara, com base na informação técnica prestada. 

 

3.3 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 

TAXA 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Agrupamento de Escolas 

de Valongo - Pedido de isenção do pagamento de taxa, instruído com a informação técnica n.º 

08/DEASD/2016, datada de 28/10/2016, subscrita por Torcato Fernando Carvalho Ferreira, Chefe da 

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

“O Agrupamento de Escolas de Valongo solicita colaboração do Município para transporte de um forno de 

1.200Kg, desde a zona industrial de Cete até à Escola Secundária de Valongo que lhes foi cedido para 

utilização nos trabalhos práticos dos alunos dos cursos da área da restauração e afins da Escola 

Secundária de Valongo. 

Face ao exposto, propõe-se a isenção do pagamento da taxa do transporte de um forno, com o peso de 

1.200Kg, desde Cete até à Escola Secundária de Valongo, no valor de 88,72€. 

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

legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

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

artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que 

Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público, conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 2 e n.º 4 do 

art.º 5.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no 

Município e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 2016/10/28, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/10/28, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos 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, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

de taxa, ao Agrupamento de Escolas de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - PROCESSO N.º 159-OC/2011, EM NOME DE EMANUEL ANTÓNIO SOUSA ALVES 

LOCAL: RUA JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO TELES, 499 - 569, 575 E 579 ERMESINDE 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA PARA A LEGALIZAÇÃO DE 

INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO “STAND AUTO” 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Emanuel António Sousa 

Alves, respeitante à proposta de declaração de caducidade da licença administrativa, instruída com a 
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informação n.º 74/DOTA-SAA/2016, datada de 26-08-2016, cujo teor se transcreve, subscrita pela 

Assistente Técnica, Elisete Moreira: 

«O presente pedido de licenciamento, refere-se à legalização de obras de alteração de um edifício com 

alteração do uso de parte do piso coberto do r/c e logradouro para stand de automóveis, tendo o mesmo 

sido aprovado por despacho de 2012/09/06. 

Pelo ofício n.º 1005/DEU, de 14/09/2012, foi o requerente notificado de que deveria requerer a emissão do 

alvará de obras de construção no prazo de um ano, a contar da data da receção do ofício, mediante prévio 

pagamento das taxas devidas e igualmente notificadas quanto ao valor, prazo este prorrogado por aplicação 

do regime excecional da extensão dos prazos, ao abrigo do DL 120/2013, de 21/08, e prorrogado por mais 1 

ano nos termos do n.º 2 do art.º 76.º, do D.L.555/99, na redação vigente. 

Até à presente data o requerente não deu cumprimento ao teor da referida notificação. 

Em 2016/03/07, através do ofício n.º 1916/DOTA, foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada 

a caducidade do processo, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na sua redação atual e que dispunha do prazo de 10 dias para, querendo, se pronunciar, nos 

termos do n.º 5 do art.º 71.º do mesmo diploma legal. 

Esgotado o prazo de audiência, o requerente nada alegou. 

Face ao exposto, propõe-se que seja declarada a caducidade do pedido da licença administrativa para a 

realização da operação urbanística, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, 

na redação em vigor. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na redação em vigor. 

À consideração superior.» 

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

26.08.2016 que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que, atendendo a que até à presente data não foi solicitada a emissão do título nem pagas 

as respetivas taxas, propõe-se seja declarada a caducidade da licença devendo a proposta ser submetida 

ao executivo municipal.» 

Em 01.09.2016, o Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, emitiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 25.10.2016, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 conjugado com o n.º 5 do artigo 71.º do 

Decreto-Lei nº 555/99 de 16/12, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 

09/09, por unanimidade, declarar a caducidade da licença administrativa, com base na informação 

prestada. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio o Senhor Munícipe José Ferreira Carvalho, cumprimentando os presentes. 

Começou por questionar se a Câmara Municipal tem conhecimento dos eventos que são feitos no centro de 

Ermesinde. 

Disse de seguida que recebeu da Be Water uma fatura para pagar no valor de €5,88 relativamente a 2008, 

gostaria de saber a que diz respeito. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que relativamente à questão 

dos eventos a Câmara Municipal colabora com as juntas de freguesia ao longo do ano de acordo com a sua 

disponibilidade. 

Quanto á questão da Be Water solicitou que lhe entregasse o documento a fim de perguntar aos serviços o 

que está a ser cobrado.  

 

ENCERRAMENTO 

 

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


