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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

DEZ DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSEIS 

 

Aos dez 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 

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 10.11.2016 

 

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 - DFRH - Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

1.1 - 6.ª Alteração do Orçamento e 6.ª alteração das Grandes Opções do Plano do ano 2016. 

 

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

 

2.1 - Atribuição de subsídio de transporte a alunas/os compulsivas/os - Ano letivo 2016 - 2017; 

 

2.2 - Ação Social Escolar - Atribuição de auxílios económicos a alunos/as carenciados/as do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico - 2.ª Fase - Ano letivo 2016-2017. 

 

3 - DOTA - Divisão de Ordenamento do território e Ambiente 

 

3.1 - Angariação de fundos para as festas em honra da N.ª Sr.ª das Necessidades - Isenção do pagamento 

da taxa pela emissão de licença especial de ruído. 

 

4 - DPOM - Divisão de Projetos e Obras Municipais 

 

4.1 - Licença de táxi n.º 12 - Táxis Rodoporto, Ld.ª - Substituição de viatura - Aprovação; 

 

4.2 - Contrato de Gestão de Eficiência Energética na Iluminação Pública 

- Pedido de prorrogação de prazo de entrega das propostas do procedimento 

- Delegação de competências no Júri do procedimento 

Aprovação 

 

5 - DMOT - Divisão de Manutenção, Oficinas e Transportes 

 

5.1 - Junta Freguesia de Alfena - Isenção da taxa pela cedência de palco. 

 

6 - DCTJ - Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

6.1 - Acordos de Cooperação - Formação prática em contexto de trabalho com a ADICE e o Município de 

Valongo - Técnico de Informática - Instalação e gestão de redes - ação 5 e 8 - retificação; 
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6.2 - Pedido de Isenção do Pagamento de taxas pela cedência da Sala das Artes, pelo Agrupamento de 

Escolas de Campo. 

 

 

 

 

Valongo, 7 de novembro de 2016 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 
 
 
 
 

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, Adriano Ribeiro, cumprimentando os presentes. 

Começou por perguntar qual o ponto de situação do Estádio de Ermesinde dado que no final do mês 

termina o prazo para o Ermesinde Sport Clube abandonar as instalações. 

Teve conhecimento que ia haver uma audição, na Assembleia da República, sobre a reposição das 

freguesias gostaria de saber se a Câmara iria estar presente nessa audição.  

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informou que recebeu o convite e que 

iria estar presente na audição, estando inscrito para fazer uma intervenção. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, informou que o Ermesinde Sport Clube tinha 

autorização por parte do Senhor Abílio de Sá para permanecer no campo até ao fim do mês de novembro. 

Quanto ao processo de expropriação estão a decorrer os prazos. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, disse que está a aguardar o processo que solicitou 

relativamente às instalações da Central de Betão em Alfena. 

Perguntou de seguida se a Câmara respondeu ao Presidente da Assembleia Geral do Agrupamento de 

Escolas Vallis Longus, e no caso de já ter respondido solicitava uma cópia sa resposta. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, informou que já tinha sido dada resposta.  

 

Interveio a Senhora Vereadora, Dra. Trindade do Vale, perguntando se relativamente às auxiliares de ação 

educativa os lugares se encontram todos preenchidos.  

Disse de seguida que na última Assembleia Municipal o Senhor Presidente da Câmara disse que Valongo 

era um dos concelhos onde tinha havido maior crescimento de crianças, gostaria que lhe fosses fornecidos 

esses dados.  

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, informou que relativamente às auxiliares de ação 

educativa o pessoal está salvaguardado em praticamente todos os agrupamentos, à exceção de dois que 

ainda não têm os CEI, três no Agrupamento de Escolas de Ermesinde e três no Agrupamento de Escolas 

Vallis Longus. 
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte euros e quinze cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - 6.ª ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO E 6.ª ALTERAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

ANO 2016 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da 6.ª Alteração 

do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, instruído com a informação técnica n.º 15/DFRH/GF/2016, 

datada de 07/11/2016, subscrita por Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo teor se transcreve: 

“Havendo necessidade de se proceder à inserção da dotação no Plano Plurianual de Investimentos, relativa 

ao Projeto ‘ Requalificação e modernização das instalações da Escola Básica e Secundária de Ermesinde’, 

bem como de efetuar o 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 receita, reforça-se a dotação da rubrica orçamental ‘Estado – Participação comunitária 

em projetos cofinanciados’, no montante de 78.713,00€, relativo à comparticipação comunitária associada 

ao projeto supra mencionado. 

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

- Material de transporte - Peças: 4.000,00 €; 

- Estudos, pareceres, projetos e consultadoria: 23.650,00 €; 

- Outros trabalhos especializados: 6.150,00 €; 

- Outros serviços: 20.000,00 €; 

- Instituições sem fins lucrativos: 3.760,00 €; 

- Transferências correntes - Famílias: 4.500,00 €; 

- AMR: Estudo para reabertura das piscinas de Campo e Sobrado: 4.815,00 €. 

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

- Outras despesas correntes: 32.260,00 €; 

- AMR: Plano Municipal de Acessibilidade para Todos: 6.150,00 €; 

- AMR: Plano Mobilidade Urbana Sustentável: 28.465,00 €. 

No Plano Plurianual de Investimentos, foi reforçada a dotação do projeto relativo à ‘Requalificação e 

modernização das instalações da Escola Básica e Secundária de Ermesinde’, na rubrica ‘Requalificação do 

parque escolar do Concelho’, no montante 88.413,00 €, cuja contrapartida provém do reforço efetuado no 

Orçamento da receita, assim como da redução da dotação das seguintes rubricas: 

- Escola Profissional de Valongo – Reabilitação estrutural: 3.000,00 €; 

- Requalificação de passeios e arruamentos no Lugar de Sonhos: 4.500,00 €; 
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- Construção, conservação e reparação de redes de águas pluviais: 2.500,00 €. 

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 07/11/2016, 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 07/11/2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea 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 6.ª Alteração do Orçamento e 6.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 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTE A ALUNAS/OS COMPULSIVAS/OS - ANO LETIVO 

2016 - 2017 

 

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

subsídio de transporte a alunas/os compulsivas/os – Ano letivo 2016 - 2017, instruído com a informação 

técnica n.º 13144/2016, datada de 03/11/2016, subscrita por Maria José Gomes Nogueira Almeida, Técnica 

Superior cujo teor se transcreve: 

“Código Orçamental: 02.04.08.02 

1. Constitui competência dos municípios o processo de organização, financiamento e controlo dos 

transportes escolares, conforme estipulado no Decreto-lei n.º 299/84, de 5 de setembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto. 

2. A nível municipal, foram elaborados documentos orientadores no âmbito desta matéria, nomeadamente, 

o Plano de Transporte Escolar, ano letivo 2016/2017, e o Regulamento do Serviço dos Transportes 

Escolares, contemplando as condições de acesso e de atribuição dos apoios municipais, neste âmbito. 

3. Assim, consideram-se alunas/os compulsivas/os, matriculadas/os em estabelecimentos de ensino 

situados fora da área das suas residências, por falta de vaga ou inexistência do curso pretendido. 

4. A Câmara Municipal de Valongo assegura 50% do custo do valor do transporte aos alunos do ensino 

secundário e 100% aos alunos que frequentam até ao final do 3.º ciclo do ensino básico, desde que não 

usufruam de outro apoio destinado a transporte. 

5. O período de candidatura para o subsídio de transporte alunas/os compulsivas/os decorreu entre 1 e 30 

de setembro/16, tendo sido rececionados 6 Boletins de Candidatura. 
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6. Da análise efetuada propõe-se: 

6.1. A atribuição do subsídio de transporte às alunas e alunos constantes no quadro 1 em anexo, por 

reunirem as condições exigidas; 

7. Que o pagamento do subsídio seja efetuado por tranches, no final de cada período letivo, mediante a 

apresentação no DEASD dos comprovativos da despesa efetuada, dentro dos prazos indicados, sob pena 

de não serem considerados: 

- Comprovativos do 1.º Período – até 5 de dezembro de 2016; 

- Comprovativos do 2.º Período – até 3 de março de 2017; 

- Comprovativos do 3.º Período – até 5 de junho de 2017. 

A Divisão de Educação, Ação Social e Desporto prestará informação à Divisão de Finanças e Recursos 

Humanos no final de cada período letivo, relativa ao valor do subsídio a atribuir a cada beneficiária/o. 

8. O valor global do subsídio a atribuir é de €1.271,00 abrangendo os meses de setembro de 2016 a junho 

de 2017, de acordo com o calendário escolar definido no Despacho n.º 8294-A de 24 de junho de 2016. 

Desagregando o valor global, €508,40 corresponde a subsídios a atribuir no período entre setembro a 

dezembro de 2016 e €762,60 no período entre janeiro a junho de 2016, salvaguardando-se eventuais 

variações nos custos dos títulos de transporte, bem como na taxa do IVA a aplicar. 

Mais se informa que a diferença dos valores dos subsídios a atribuir por aluno e aluna relacionam-se com 

as operadoras de transporte utilizadas, locais de residência e localização dos estabelecimentos de ensino. 

9. Após submissão e autorização do órgão competente, remeter-se-á ofício aos encarregados de educação, 

informando os procedimentos a adotar, salientando-se os prazos fixados. 

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

33 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 2016/11/04, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/11/04, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/11/07, 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 hh), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a atribuição de subsídio de transporte a alunas/os 

compulsivas/os - Ano letivo 2016 - 2017, com base na informação técnica prestada. 

 

2.2 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS/AS 

CARENCIADOS/AS DO 1 º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 2.ª FASE - ANO LETIVO 2016-2017 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a Ação Social Escolar - 

Atribuição de auxílios económicos a alunos/as carenciados/as do 1.º Ciclo do Ensino Básico - 2.ª Fase - Ano 

letivo 2016-2017, instruído com a informação técnica n.º 13308/2016, datada de 07/11/2016, subscrita por 

Angelina Ramalho, Helena Gonçalves, Maria José Almeida e Sandra Figueiredo, Técnicas Superiores cujo 

teor se transcreve: 

“Código Orçamental: 02/04.08.02 

1. À Câmara Municipal compete deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que 

respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes, decorrente da 

publicação da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alínea hh), n.º 1 do artigo 33.º. 

2. Para o presente ano letivo não foi publicado o despacho que regula as condições de aplicação das 

medidas da Ação Social Escolar, pelo que foi tomada como referência a legislação em vigor nessa matéria, 

nomeadamente o Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho, do Ministério de Educação e Ciência. Ora, 

tendo o arranque do ano letivo 2016/2017 ocorrido, para o ensino básico, entre os dias 9 e 15 de setembro 

de 2016 (no cumprimento do Despacho n.º 8294-A/2016, de 27 de junho de 2016), afigurou-se como 

pertinente disponibilizar os auxílios económicos destinados à aquisição de livros e material escolar aos/às 

alunos/as carenciados/as do 1.º Ciclo do Ensino Básico aquando do início do ano letivo. 

3. Neste sentido, a 1.ª fase deste processo (ASE/ 1.º CEB) foi instruída através da Informação n.º 

10834/2016, de 29 de agosto/16, tendo sido presente a reunião de câmara no dia 1 de setembro/16, 

tomando como referência a legislação em vigor nessa matéria, nomeadamente o n.º 7 do artigo 8.º do 

Despacho n.º 8452-A/2015, tendo sido aumentados os valores de comparticipação em relação aos 

atribuídos no ano letivo transato. 

4. Atendendo à receção de inúmeros Boletins de Candidatura, assim como pedidos de reavaliação de ação 

social escolar após 24 de agosto/16, cuja população se enquadra em agregados familiares integrados nos 

escalões de rendimentos que dão lugar aos apoios no âmbito das medidas de ação social escolar, 

nomeadamente para livros e material escolar, propõe-se a instrução de um novo processo referente a 

auxílios económicos (2.ª fase) que contemple todos os processos rececionados até ao dia 30 de setembro, 

inclusive. 

5. Numa lógica de continuidade do que ocorreu na 1.ª fase deste processo, propõe-se que as famílias 

beneficiárias da ASE usufruam da respetiva comparticipação financeira por transferência direta, via 

transferência bancária ou levantamento em numerário, mediante apresentação do recibo comprovativo da 

aquisição efetuada no Gabinete de Apoio a Munícipes, de acordo com os valores abaixo discriminados e até 

ao final do ano económico, já que as ordens de pagamento caducam a 31 de dezembro, conforme 

indicação da Divisão de Finanças e Recursos Humanos: 

Escalão A 

1.º ano – 40.00€ (27.00€ para livros de fichas + 13.00€ para material escolar); 

2.º ano – 40,00€ (27.00€ para livros + 13.00€ para material escolar); 

3.º e 4.º anos – 47.00€ (34.00€ para livros + 13.00€ para material escolar); 



10 
 

Escalão B 

1.º ano – 21.00€ (14.00€ para livros de fichas + 7.00€ para material escolar); 

2.º ano – 21.00€ (14.00€ para livros + 7.00€ para material escolar); 

3.º e 4.º anos – 24.00€ (17.00€ para livros + 7.00€ para material escolar); 

6. Apresentam-se em anexo as listagens respeitantes ao número de alunos beneficiários e alunas 

beneficiárias, por Agrupamento de Escolas, estabelecimento de ensino, ano de escolaridade e escalão de 

apoio, propondo-se manter a metodologia descrita no ponto 5 e devendo ser remetidos ofícios aos 

encarregados e encarregadas de educação, com as orientações necessárias. 

7. O montante global a transferir é de 6.274,00€. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara, ao abrigo da alínea hh), 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. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2016/11/07, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/11/07, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/11/07, o seguinte despacho: 

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

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

75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a atribuição de auxílios económicos a alunos/as 

carenciados/as do 1.º Ciclo do Ensino Básico - 2.ª Fase Ação Social Escolar - Ano letivo 2016-2017, com 

base na informação técnica prestada. 

 

3.1 - ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA AS FESTAS EM HONRA DA N.ª SR.ª DAS NECESSIDADES - 

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 da Freguesia de Santo André de Sobrado, para a realização de 

eventos para angariação de fundos para a festa em honra da N.ª Sr.ª das Necessidades, instruído com a 

informação técnica n.º 13022/2016, subscrita pela Técnica Superior, Engª. Gisela Martins, cujo teor se 

transcreve: 

«Deu entrada em 27 de Novembro de 2016 um pedido da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Santo André de Sobrado, com sede no Largo do Passal, em Sobrado, requerendo a emissão de licença 

especial de ruído para a realização de eventos para angariação de fundos em honra da N.ª Sr.ª das 

Necessidades, a realizar na Rua do Penido, em Sobrado, entre os dias 04 e 25 de Novembro de 2016, nos 

seguintes termos: 
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 Sextas (dias 04, 11, 18, 25 de Novembro de 2016) – das 20.00h às 24.00h; 

 Sábados (dias 05, 12, 19, 26 de Novembro de 2016) – das 00.00h às 02.00h e das 14.00h às 

24.00h; 

 Domingos (dias 06, 13, 20, 27 de Novembro de 2016) – das 00.00h às 02.00h e das 14.00h às 

22.00h. 

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 da N.ª Sr.ª das 

Necessidades, 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. 

Dado que o pedido não deu entrada com a antecedência mínima exigida para a melhor tramitação do 

mesmo (15 dias), entende-se que não devem ser considerados os dias 04, 05 e 06 de Novembro na licença 

em apreço. 

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 

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 do requerente ser uma entidade religiosa isenta de IRC no 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, 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, cuja 

competência está atribuída à Câmara Municipal.» 

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

02.11.2016 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 do 

executivo.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 04.11.2016, o seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara». 
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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 da N.ª Sr.ª das Necessidades, verificadas as condições e os fundamentos constantes no 

referido regulamento. 

 

4.1 - LICENÇA DE TÁXI N.º 12 - TÁXIS RODOPORTO, LD.ª - SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA - 

APROVAÇÃO 

 

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

de viatura a afetar à Licença de Táxi n.º 012, instruído com a informação n.º 7147, datada de 26 de outubro 

último, subscrita por Ana Paula Ribeiro, coordenadora técnica na Divisão de Projetos e Obras Municipais, 

cujo teor se transcreve: 

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

1. Foi apresentado um pedido, registado com a entrada n.º 16713-mydoc, nesta data, em nome de Serafim 

Pinto Nogueira, na qualidade de sócio gerente da empresa Táxis Rodoporto, Ld.ª, com o alvará n.º 

101220, relativo ao exercício da atividade de transporte de táxi, e detentora da licença n.º 12, no qual 

solicita a substituição do veículo atualmente afeto à referida licença, de marca Mercedes-Benz, com a 

matrícula 10-HS-15, pelo veículo de igual marca, com a matrícula 75-PH-10, anexando, para o efeito, 

cópia dos seguintes documentos, em consonância com o exigido no art.º 22.º do Regulamento Municipal 

do Transporte Público de Aluguer de Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros: 

- Comprovativo do pedido de registo de propriedade do veículo, com vista à emissão do Documento 

Único Automóvel, pelo IMT, com validade até 18.12.2016; 

- Apólice do Seguro Automóvel, emitido pela Lusitana, Companhia de Seguros, S.A, válido até 

23.10.2017; 

- Comprovativo da inspeção técnica periódica do veículo, com a menção “aprovado”, válida até 

15.12.2016. 

2. Da análise dos documentos anexos ao pedido, conclui-se estarem reunidas as condições definidas no 

citado regulamento. 

3. Face ao exposto, propõe-se seja autorizada a substituição do veículo, atualmente afeto à licença de 

táxi em referência, pelo veículo, de marca Mercedes, modelo E220, com a matrícula 75-PH-10, 

procedendo-se à respetiva substituição da licença de táxi. 

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

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

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

C. Pereira Marques, em 2016.10.27, que igualmente se transcreve: 

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

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.10.28 o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara - Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.10.28, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 5 do art.º 22.º e o art.º 25.º ambos do 

Regulamento Municipal do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros, 

por unanimidade, autorizar a substituição da anterior viatura pela nova, da marca Mercedes-Benz, modelo 

E 220, matricula 75-PH-10, a afetar à Licença de Táxi n.º 12, em nome da empresa Táxis Rodoporto, 

Ld.ª, nos termos propostos na supracitada informação. 

 

4.2 - CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS DO PROCEDIMENTO 

- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO JÚRI DO PROCEDIMENTO 

APROVAÇÃO 

 

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

título, instruído com a informação n.º 146/DPOM.CP/2016, datada de 4 do corrente mês, subscrita pelos 

membros do Júri do procedimento referido em epígrafe, cujo teor se transcreve: 

«Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar: 

Foi autorizada a abertura do presente procedimento por deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal, de 2016-09-22 e de 2016-09-29, respetivamente. 

No decurso do procedimento, foi apresentado, em 03-11-2016, pelo interessado CME - Construção e 

Manutenção Eletromecânica, S.A., um pedido de prorrogação do prazo fixado para apresentação das 

propostas, de mais duas semanas, que se anexa, apresentando como fundamentação a necessidade de 

mais tempo para realizar a apresentação de uma proposta com melhor qualidade técnica e comercial, e 

tendo em conta a dimensão e complexidade do processo a concurso. 

Da primeira nota de evidência na análise do pedido em apreço, retira-se a circunstância do interessado não 

ter explicado e justificado devidamente a necessidade de prorrogar o prazo por um período de 2 semanas 

(14 dias), quando o prazo estipulado para entrega das propostas é de 24 dias, apresentando apenas 

argumentos vagos e desprovidos de sustentação. 

Tendo em consideração o disposto no n.º 3 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), o 

pedido de prorrogação deverá ser devidamente fundamentado, considerando o Júri que tal não sucede no 
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pedido em apreço, pelo que o mesmo não deverá ser deferido, cabendo à Câmara Municipal tal decisão nos 

termos do disposto no n.º 4 do mesmo artigo. 

No sentido de evitar atrasos no desenvolvimento do procedimento em questão cujo prazo para entrega das 

propostas termina no dia 12-11-2016, e havendo possibilidade de serem apresentados pelos outros 

interessados pedidos similares ao em apreço, o Júri propõe que lhe seja delegada a competência, nos 

termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, relativamente à análise e decisão de pedidos similares ao ora em 

apreço. 

Assim, nestes termos, propõe-se: 

1. O indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para entrega das propostas por falta de 

fundamentação, realizado pelo CME - Construção e Manutenção Eletromecânica, S.A. 

2. A delegação no Júri do procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, da competência 

relativamente à análise e decisão sobre os pedidos de prorrogação do prazo de entrega das 

propostas, estabelecida n.º 4 do artigo 64.º do CCP, apenas e só para os pedidos realizados ao 

abrigo do n.º 3 do mesmo artigo. 

Tem competência para decidir sobre este assunto, a Câmara Municipal, nos termos do disposto da alínea f), 

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

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

C. Pereira Marques, em 2016.11.04, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Exmo. Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o proposto. 

Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara Municipal.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.11.04 o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara - Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.11.04, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 4, do art.º 64.º e n.º 2, do art.º 69.º, ambos do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, por unanimidade: 

1- Indeferir o pedido de prorrogação de prazo para entrega das propostas, apresentado pelo interessado 

CME - Construção e Manutenção Eletromecânica, S.A., dado que, o mesmo é desprovido de argumentos 

que sustentem uma fundamentação legal. 

2- Delegar no Júri do procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, da competência 

relativamente à análise e decisão sobre os pedidos de prorrogação do prazo de entrega das propostas, 

estabelecida n.º 4 do artigo 64.º do CCP, apenas e só para os pedidos realizados ao abrigo do n.º 3 do 

mesmo artigo. 
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5.1 - JUNTA FREGUESIA DE ALFENA - ISENÇÃO DA TAXA PELA CEDÊNCIA DE PALCO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, instruído com a informação técnica n.º 

0097/DMOT.SAA/2016, datada de 27.10.2016, subscrita pela Dra. Carla Gomes, da DMOT, cujo teor se 

transcreve: 

«A Junta de Freguesia de Alfena solicitou a cedência de um palco com cobertura e colunas de iluminação 

para uma iniciativa da edilidade a decorrer no dia 13 de novembro no Espaço Multiusos. 

Analisado o pedido por parte dos serviços de Apoio Logístico da UOL e havendo disponibilidade para 

prestar o apoio solicitado, por despacho do Sr. Vice-presidente de 26/10/2016, foi na mesma data 

comunicado à requerente o deferimento do pedido e respetivo valor a pagar. 

De acordo com o Quadro III (Taxas pela utilização de outros bens de utilização pública) do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais este apoio, que incluiu transporte, 

montagem e desmontagem do equipamento, terá um custo global de 163,50 (cento e sessenta e três euros 

e cinquenta cêntimos), acrescido do valor do IVA. 

No mesmo pedido a Junta de Freguesia solicita a isenção do pagamento de taxas, pela cedência do 

equipamento anteriormente referido, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do regulamento supra 

mencionado, que refere estarem isentos de taxas “As pessoas coletivas de direito público ou de utilidade 

pública administrativa.” 

Tendo a Junta de Freguesia de Alfena, procedido de acordo com o previsto no artigo 6.º do regulamento, 

que refere que “as isenções de taxas são precedidas de requerimento fundamentado a apresentar pelo 

interessado, acompanhado dos documentos comprovativos da situação em que se enquadre e, ainda, 

quando aplicável”, estando o processo devidamente instruído e cumprindo a entidade todos os requisitos 

legais e regulamentares para ser deferido o pedido, propõe-se solicitar à Câmara Municipal autorização 

para isentar de taxas o apoio a prestar. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 4 do artigo 5.º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação em 31.10.2016, pelo Chefe da DMOT, Eng.º Delfim Cruz, que 

igualmente se transcreve: 

«À consideração do Exmo. Sr. Vice-presidente, Eng.º Sobral Pires. Concordo com o proposto.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Vice-presidente, Eng.º Sobral Pires, emitiu em 31.10.2016, o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentação à Câmara.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 03.11.2016, o 

seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, por unanimidade, isentar o pagamento 

da taxa pela cedência do palco, à Junta de Freguesia de Alfena, nos termos propostos na informação 

técnica. 

 

6.1 - ACORDOS DE COOPERAÇÃO - FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO COM A ADICE 

E O MUNICÍPIO DE VALONGO - TÉCNICO DE INFORMÁTICA - INSTALAÇÃO E GESTÃO DE REDES - AÇÃO 

5 E 8 - RETIFICAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante aos Acordos de cooperação – 

Formação prática em contexto de trabalho com a ADICE e o Município de Valongo – Técnico de Informática – 

Instalação e gestão de redes – ação 5 e 8 – retificação, instruído com a informação técnica n.º 

237/DCTJ/JV.ES/2016, datada de 03.11.2016, subscrita pela Técnica Superior Gisela Barbosa, ao serviço 

da Casa da Juventude, cujo teor se transcreve: 

“Foi apresentada em Reunião de Câmara de 14.04.2016, a informação 105/DCTJ/JV.ES/2016, datada de 

30.03.2016, solicitando autorização para a realização de quatro estágios profissionais na Casa da 

Juventude. 

Estes quatro alunos frequentam o Curso de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes (dois 

alunos da ação 5 e dois alunos da ação 8). 

Por lapso, na realização da informação e respetiva minuta e na redação do protocolo foram trocadas as 

informações constantes na cláusula 5, nomeadamente no que ao fim do curso diz respeito e consecutivo 

número de horas (foram trocadas as informações dos dois cursos, uma vez que a ação 5 tem 500 horas e 

terminou a 27-10-2016 e a ação 8 terá apenas 200 horas e terminou a 27-10-2016). 

Pelo exposto propõem-se à Câmara os novos protocolos devidamente retificados para serem assinados e 

produzirem os efeitos desejados. 

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

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

À Consideração Superior.” 

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

em 04.11.2016 que igualmente se transcreve: 

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

Conforme o exposto na presente informação, coloca-se à consideração de V. Exa. as propostas de 

protocolo de cooperação com as devidas correções. 

Caso mereça a sua concordância, propõe-se remeter novamente à Câmara Municipal. 

Em 07.11.2016, o Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu o seguinte despacho: 

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

O Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 07.11.2016 emitiu o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a retificação dos Acordos de Cooperação – 

Formação prática em contexto de trabalho com a ADICE e o Município de Valongo – Técnico de Informática – 

Instalação e gestão de redes - ação 5 e 8, 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 Associação. 

 

6.2 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS PELA CEDÊNCIA DA SALA DAS ARTES, 

PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CAMPO 

 

O Agrupamento de Escolas de Campo, com sede na Travessa Padre Américo, n.º 156 - 4440-201 Campo, 

Valongo, contribuinte n.º 600 077 489, pretende levar a efeito na Sala das Artes, um espetáculo contributivo 

na realização do “Passeio Escolar Final” (partida de Lisboa por avião). 

A atividade em causa é apontada para o dia 12 de novembro/2016, entre as 21.00h e as 24.00h. 

Para a concretização do espetáculo, o Agrupamento de Escolas de Campo solicita o apoio do município na 

cedência gratuita da Sala das Artes, sendo de salientar que o espaço está disponível e caso seja autorizado 

as taxas importam no valor de 340.00€. 

Salvo melhor entendimento, este evento considera-se importante, na medida em que os educandos irão 

finalizar o ano escolar com o convívio e partilha de iniciativas que contribuirão para a aquisição de novos 

conhecimentos, perspetivando um enriquecimento válido quer para os alunos, quer para o estabelecimento 

de ensino, pelo que se coloca à aprovação superior, a cedência gratuita da Sala das Artes 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 o Agrupamento de Escolas de Campo está devidamente constituído e reúne os 

requisitos obrigatórios para a autorização da referida isenção. 
 

Tem competência para decidir o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1 

do art.º 33.º da lei 75/2013, de 12 de setembro.” 

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

Agostinho Rocha, em 25.08.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Foi solicitado pelo agrupamento de Escolas de Campo, a cedência da Sala das Artes, na data de 12 de 

novembro de 2016, no horário compreendido entre as 21.00h e as 00.00h, para a realização de um 

espetáculo. 
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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. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 07.11.2016, o seguinte despacho: 

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

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

lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e alínea a) do n.º 2 e 4 do art.º 5.º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do 

pagamento de taxas pela cedência de Espaço Cultural Municipal – Sala das Artes ao Agrupamento de 

Escolas de Campo, com base na informação técnica prestada. 

 

ENCERRAMENTO 

 

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


