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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

DEZASSEIS DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL 

E DEZASSEIS 

 

Aos dezasseis 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 Maria da Glória Alves e Castro 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

 

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

 

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

Vereadora, Dr.ª Maria da Glória Alves e Castro. 

 

A senhora Vereadora, Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira, faltou e não apresentou substituto. 
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Reunião Ordinária de 16.11.2016 

 

 

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 - DCTJ - Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

1.1 - Proposta de atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de 

Sobrado - Festa em honra de Nossa Senhora das Necessidades. 

 

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

 

2.1 - V Torneio Hóquei em Patins - Eixo Atlântico - Cidade de A Coruña - Atribuição de Subsidio Pontual à 

Associação Desportiva de Valongo - ADV; 

 

2.2 - Trail Quinta das Arcas - 27 de novembro de 2016 - Proposta de Celebração do Protocolo de 

Coorganização; 

 

2.3 - 1.ª Manuaço Meia Maratona da Regueifa” - 01 de dezembro de 2016 - Proposta de Celebração de 

novo Protocolo de Coorganização. 

 

3 - DOTA - Divisão de Ordenamento do território e Ambiente 

 

3.1 - Dinamização de atividades alusivas ao Natal - Isenção do pagamento da taxa pela emissão de licença 

especial de ruído. 

 

4 - DPOM - Divisão de Projetos e Obras Municipais 

 

4.1 - Contrato de Gestão de Eficiência Energética na Iluminação Pública - Aprovação de erros e omissões. 

 

5 - DAJAC - Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadão 

 

5.1 - Alteração de Caminho Público - Permuta de Parcelas de terrenos com Hutchinson Porto Tubos 

Flexíveis, Soc. Unipessoal, Lda. 
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Valongo, 11 de novembro 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 

 

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

 

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

Começou por dizer que recebeu um email do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alfena onde 

colocava a seguinte questão: “No Orçamento Municipal para este ano está uma verba para a requalificação 

do Cruzamento de Cabeda da qual foi gasta uma pequena parte na reparação do passeio, disseram-nos 

que estavam a decorrer os prazos para o alargamento da ponte, somos questionados com frequência e não 

sabemos dizer, qual o ponto da situação, como é que está o concurso, quando começam as obras. 

Solicitamos pois informação relativamente a este assunto, bem como cópia do projeto posto a concurso, 

pedimos o favor de resposta urgente, pois ficamos de informar as pessoas que nos questionaram”. 

 

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

Informou que não sabia se já teria sido dada resposta, mas que ia verificar. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de seis milhões, oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove euros e seis cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE SOBRADO - FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS 

NECESSIDADES 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à com a informação técnica 

n.º 288/DCTJ-AC/2016, datada de 12.10.2016, subscrita pela Dr.ª Ilda Pinto Correia, técnica superior do 

Serviço da Ação Cultural, cujo teor se transcreve: 

“A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado, representada pelo Exmo. Sr. 

Padre Vicente Nunes, levou a efeito entre os dias 11 e 13 de Setembro do ano passado, as habituais 

festividades em honra de Nossa Senhora das Necessidades. Nesse sentido, oficiou esta Câmara Municipal 
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a solicitar um subsídio para fazer face aos encargos inerentes à animação cultural desta grande festa. É de 

salientar que a Paróquia enviou em 2015 este pedido (via mail) para um endereço errado do gabinete do 

munícipe, por esse motivo os serviços nunca o rececionaram. Lamentam o facto e referem que o apoio da 

Autarquia é muito importante atendendo às despesas com a referida festa, cujo programa foi o seguinte: 

- Dia 10 – quinta-feira: 

 - 21h00 – Trido de preparação na Capela Nossa Senhora das Necessidades 

- Dia11 – Sexta-feira: 

- 21h00 – Trido de preparação na Capela Nossa Senhora das Necessidades 

- 22h30 – Concerto de Maria Lisboa 

- 23h45 – Sessão de Fogo de Artifício 

- Dia 12 – Sábado 

- 8h00 – Entrada do Grupo de Bombos Santo Estevão de Vilela que percorrerão a Freguesia 

- 20h00 – Missa na Igreja Paroquial seguida da procissão de velas 

- 22h00 – Concerto do grupo Impakto 

- 23h45 – Grande sessão de fogo de artifício 

- 24h00 – Concerto de José Malhoa e sua Banda 

- Dia 13 – Domingo 

8h00 – Entrada da Banda Musical de S. Martinho de Campo 

11h00 – Missa solene na Capela em honra de Nossa Senhora 

15h30 – Entrada da _Fanfarra dos V. V. de Lordelo – Paredes 

17h00 – Majestosa procissão em honra de Nossa Senhora das Necessidades 

19h00 – Entrega do testemunho à Comissão para o ano 2016 

20h00 – Grande sessão de fogo de encerramento 

Pelo exposto, e após análise cuidadosa do programa cultural da festa e respetivo orçamento, julgamos estar 

perante uma programação que foi ao encontro de um público heterogéneo, apresentando por isso um leque 

de atividades diversificadas de relevante valor religioso e cultural. 

Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 1500€ (mil e quinhentos euros), à Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado, contribuinte n.º 501 708 936, com base no artigo 

7 do Regulamento para a concessão de apoios a entidades e organismos que prossigam no Concelho fins 

de interesse público, aprovado por Deliberação da Assembleia Municipal de 16 de Julho e 30 de Setembro 

de 1999, sob proposta da Câmara. 

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

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

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

em 02.11.2016 que se transcreve: 

“À consideração do Exmº Sr. Presidente: 

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

ano anterior, coloca-se à consideração superior a atribuição de subsídio à Fábrica Paroquial de Santo André 
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de Sobrado para as festas em honra de Nossa Senhora das Necessidades, nos moldes propostos na 

informação em anexo. 

Caso mereça a concordância de V. Exª propõe-se submeter o assunto à apreciação e 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 o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado – Festa em honra de Nossa Senhora das 

Necessidades, no valor de 1500€, com base na informação técnica prestada. 

 

2.1 - V TORNEIO HÓQUEI EM PATINS - EIXO ATLÂNTICO - CIDADE DE A CORUÑA - ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSIDIO PONTUAL À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VALONGO - ADV 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao V Torneio Hóquei em 

Patins – Eixo Atlântico – Cidade de A Coruña - Atribuição de Subsidio Pontual à Associação Desportiva de 

Valongo – ADV, instruído com a informação técnica n.º 13510/2016, datada de 11/11/2016, subscrita por 

Vítor Hugo Marques Vale Palácios, Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

“1. Em abril de 1992 foi criada a Associação de Municípios Urbanos, Portugueses e Espanhóis, intitulada - 

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, sendo uma singular rede transfronteiriça que tem vindo a 

manifestar um papel notável, no norte de Portugal e na Região da Galiza; 

2. Desde 1995 que esta Associação do Nordeste Peninsular, organiza eventos desportivos e jogos – “Jogos 

do Eixo Atlântico”, que visam o intercâmbio entre os vários concelhos, o convívio entre os jovens e a 

promoção do desporto; 

3. Sendo o Município de Valongo membro desta Associação, foi convidado a participar no V Torneio de 

Hóquei em Patins – Eixo Atlântico, a decorrer nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, na cidade de A Coruña, 

nas instalações do Palácio dos Desportos do Riazor e do Polidesportivo de Monte Alto, dirigido a atletas 

nascidos em 2001 e 2002, com o objetivo de envolver os jovens do Norte de Portugal e Galiza, dar-lhes a 

conhecer a grande riqueza artística, cultural e natural desta cidade; 

4. Este Torneio já é uma referência desportiva na modalidade do Hóquei em Patins e revela um papel 

importante na transmissão de conhecimentos e experiências entre equipas da euro-região, que nesta 5.ª 

edição contará com cerca de 15 equipas; 

5. Neste sentido e considerando que o Hóquei em Patins é um desporto que tem raízes muito vincadas no 

nosso concelho, especificamente na Freguesia de Valongo, através da Associação Desportiva de Valongo – 

ADV, pelo seu curriculum invejável (participação em Campeonatos Nacionais, Supertaça, Liga Europa, 

títulos de Campeões Nacionais nas camadas de formação, entre outros feitos), propõe-se que o Município 

de Valongo seja representado por esta Coletividade, com um grupo de atletas do escalão sub-15; 
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6. De salientar que a organização do Torneio assegura a alimentação (pequeno almoço, almoço e jantar) e 

a estadia de 10 jogadores, 1 treinador e 1 dirigente, mas para que o nosso Município consiga fazer um bom 

trabalho, em prol da conquista de um lugar no pódio, será necessário reforçar a comitiva com o treinador 

adjunto, o massagista, mais 1 atleta e 1 diretor desportivo, ou seja, 4 elementos extra em que a organização 

não suportará qualquer tipo de despesa; 

7. Face ao exposto, coloca-se à consideração da Câmara Municipal a atribuição de um apoio pontual de 

2.760,00€ à Associação Desportiva de Valongo, sita Av. Dos Desportos, apartado 152, Valongo, NIF 

502458313, para fazer face às despesas inerentes à representação do Município de Valongo no V 

Torneio de Hóquei de Patins – Eixo Atlântico, nomeadamente para o transporte, lanches dos atletas 

após os jogos, estadia/refeições dos 4 elementos extra, conforme estimativa de custos em anexo. 

Caso esta informação mereça parecer favorável, deverá seguir para a DFRH, para cabimentação e 

respetiva tramitação. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 

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

Concelho Fins de Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à  Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

À consideração superior.” 

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

em 2016/11/11, que igualmente se transcreve: 

“A participação do Município de Valongo no V Torneio de Hóquei em Patins – Eixo Atlântico, a decorrer nos 

dias 2, 3, e 4 de dezembro 2016, em Coruña – Espanha, irá enaltecer o valor desportivo do Hóquei no 

Concelho de Valongo. 

Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumprem todos os 

requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido. À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/11/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

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

“Concordo. 

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

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

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 artigo 7.º do 

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

Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 

unanimidade, autorizar atribuição de um apoio pontual de 2.760,00€ à Associação Desportiva de Valongo, 

sita Av. Dos Desportos, apartado 152, Valongo, NIF 502458313, para fazer face às despesas inerentes à 
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representação do Município de Valongo no V Torneio de Hóquei de Patins – Eixo Atlântico, com base na 

informação técnica prestada. 

 

2.2 - TRAIL QUINTA DAS ARCAS - 27 DE NOVEMBRO DE 2016 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO 

PROTOCOLO DE COORGANIZAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Trail Quinta das Arcas - 

27 de novembro de 2016 - Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização, instruído com a 

informação técnica n.º 13508/2016, datada de 11/11/2016, subscrita por Hélder Filipe Silva Rocha, 

Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

“1. A Candibyke – Associação de Ciclismo, sediada em Sobrado, tem vindo a realizar vários eventos, 

nomeadamente ao nível de Provas de XCO, Provas de BTT, Free Trail, Trail, Caminhadas, contribuindo 

para o desenvolvimento desportivo local, nomeadamente na Vila de Sobrado; 

2. Neste sentido, a Candibyke – Associação de Ciclismo, em parceria com a União de Freguesias de 

Campo e Sobrado, pretende levar a efeito a realização da 1.ª edição do evento intitulado “Trail Quinta das 

Arcas”, a decorrer no próximo dia 27 de novembro, na freguesia de Sobrado, pelo que solicita que o 

Município de Valongo se associe ao evento, na qualidade de coorganizador; 

3. A coorganização entre as 3 entidades, será uma mais valia para o êxito do evento, em que se prevê 

envolver cerca de 1000 atletas oriundos de todo o país e 2 crianças paraplégicas, na qualidade de 

convidados especiais, com idades entre os 8 e os 12 anos, residentes no Concelho, para participarem 

gratuitamente no Trail, em cadeiras de rodas adaptadas para o efeito, sob acompanhamento técnico da 

organização; 

4. O Trail, terá partida e chegada no Largo do Passal, junto ao Campo de Futebol de Praia e consiste numa 

prova de corrida a pé, por trilhos e caminhos das Serras de Sobrado, Quinta Rei e Quinta das Arcas, de 

acordo com o mapa anexo, envolvendo 3 provas: 

 Trail longo- 30 km; 

 Trail curto- 15 km; 

 Caminhada - 10 km, sem fins competitivos; 

5. De acordo com o caderno de encargos, este evento tem um orçamento previsional de 7.500,00€, sendo 

de salientar que no âmbito da Cláusula Segunda da proposta do protocolo de coorganização em anexo, e 

de uma forma sucinta, a Candibyke – Associação de Ciclismo e a União de Freguesias de Campo e 

Sobrado, assumirão o compromisso de realizar o evento tecnicamente, de acordo com a proposta de 

regulamento, contratar serviços de promoção e imagem para a realização de um vídeo promocional do 

evento, solicitar o apoio dos Bombeiros Voluntários de Valongo, articular o serviço de policiamento e 

cronometragem, assegurar os centros de abastecimento, oferecer brindes de presença para todos os 

participantes; 
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6. O Município e de acordo com a Cláusula Primeira da proposta do Protocolo será responsável por aprovar 

os percursos, isentar o pagamento das taxas devidas, ativar a apólice do seguro de eventos para todos os 

participantes, colaborar a nível logístico, oferecer a gravação das classificações em 66 ardósias e convidar 

as 2 crianças com NEE. 

Para este evento o Município prevê um apoio indireto no valor de 397,90€. 

Considerando que o Concelho de Valongo reúne condições naturais fabulosas para a realização de provas 

de Trail e que este desporto é acessível a todos, tendo tido uma grande adesão nos últimos tempos, coloca-

se à consideração da Câmara Municipal deliberar sobre a celebração do protocolo de coorganização em 

anexo. 

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

33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto na alínea c) do n.º 2 e n.º 4 

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

no município. 

À consideração superior.” 

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

em 2016/11/11, que igualmente se transcreve: 

“Na área geográfica da “Quinta das Arcas” tem sido bastante apelativa à realização de provas de BTT, free 

trail, ciclocrosse, caminhadas e, pela primeira vez congratula-se a realização da iniciativa “Trail Quinta das 

Arcas”, em coorganização com o Município de Valongo. Mais se informa que, o processo se encontra 

devidamente instruído e a entidade cumprem todos os requisitos legais e regulamentares para ser deferido 

o pedido. À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/11/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

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

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/11/11, 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 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto na alínea c) do n.º 2 e n.º 4 do artigo 5.º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no município, por 

unanimidade, autorizar a celebração do Protocolo de Coorganização do Trail Quinta das Arcas em anexo, 

com base na informação técnica prestada. 

 

2.3 - “1.ª MANUAÇO MEIA MARATONA DA REGUEIFA” - 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - PROPOSTA DE 

CELEBRAÇÃO DE NOVO PROTOCOLO DE COORGANIZAÇÃO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à 1.ª Manuaço Meia 

Maratona da Regueifa” – 01 de dezembro de 2016 - Proposta de Celebração de novo Protocolo de 

Coorganização., instruído com a informação técnica n.º 13530/2016, datada de 11/11/2016, subscrita por 

Mário Luis Santos Martins, Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

“1. Por deliberação da Câmara Municipal de 25 de maio de 2016 foi aprovado o Protocolo de 

Coorganização do evento “1.ª Manuaço Meia Maratona da Regueifa”, planeada para o dia 10 de junho de 

2016; 

2. Entretanto, através do email datado de 29 de maio de 2016, o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta, 

informou o Município que devido ao número reduzido de inscrições registadas, não estavam reunidas as 

condições para a realização do evento, tendo sido suspenso; 

3. De acordo com a Associação, a pouca adesão teve a ver com o percurso estabelecido que envolvia um 

grau de dificuldade elevado, com um desnível superior ao que é pretendido pelos praticantes de maratonas; 

4. Assim, entende o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta, responsável pela parte técnica, realizar o 

evento no dia 1 de dezembro, alterando o percurso, de acordo com croquis em anexo e que se passa a 

descrever: 

Meia Maratona – três voltas ao percurso (totalizando 21Km): Parte na Avenida Emídio Navarro em 

direção à Rua Eduardo Joaquim Reis Figueira, onde vira à direita em direção à estação da CP, vira à direita 

para a Rua da Queimada e à esquerda para a Rua do Solgidro e dá a volta antes da entrada para o parque 

da Estação de Comboios, regressando pelo mesmo percurso até à Rotunda frente à Câmara Municipal, 

onde entra na Rua José Seara, em frente para a Avenida 1.º de Maio até á Rotunda, entrando para a 

Avenida dos Desportos, virando á direita para a Rua Dr. Mário Cal Brandão, virando á esquerda para entrar 

na Avenida Dr. Fernando Melo, que percorre até ao final, regressando pelo mesmo percurso até à Avenida 

1.º de Maio, onde vira à esquerda para a Rua das Olaias e direita para a Av. 5 de Outubro até à Rotunda 

frente à Câmara Municipal para entrar novamente na Avenida Emídio Navarro, terminando – Meta; 

Mini Maratona - 6Km - fará apenas uma volta ao percurso descrito acima; 

Caminhada - 5Km – A caminhada fará aquilo a que se designará por “Volta das Padarias”, uma caminhada, 

sempre pelos passeios, que contemplará a visita a várias padarias e cujo percurso se anexa; 

5. Mais se informa que a realização do novo percurso implicando um acrescento ao apoio indireto do 

município já aprovado na deliberação mencionada no ponto um de 1.500,00€, referente à disponibilização 

de 450 barreiras de segurança, ao abrigo do concurso anual existente e subsequente logística para a 

montagem/desmontagem das mesmas. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração da Câmara Municipal autorizar a Celebração da nova proposta 

de Protocolo de Coorganização em anexo, para a realização da “1.ª Manuaço Meia Maratona da 

Regueifa”, a decorrer dia 1 de dezembro de 2016. 

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

em 2016/11/11, que igualmente se transcreve: 

“Considerando que o adiamento da prova foi inevitável, dado ao fraco registo de inscrição, concordo que a 

mesma se realize na data proposta – 1 de dezembro 2016. Mais se informa que, o processo se encontra 

devidamente instruído e a entidade cumprem todos os requisitos legais e regulamentares para ser deferido 

o pedido. À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/11/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

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

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/11/11, 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 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a celebração do Protocolo de Coorganização da 

1.ª Manuaço Meia Maratona da Regueifa em anexo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.1 - DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL - 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 Junta de Freguesia de Ermesinde, para a dinamização de atividades alusivas ao Natal, 

instruído com a informação técnica n.º 13233/2016, subscrita pela Técnica Superior, Engª. Gisela Martins, 

cujo teor se transcreve: 

«A Junta de Freguesia de Ermesinde, com sede Rua D. António Ferreira Gomes, n.º 365, em Ermesinde, 

solicita a emissão de uma licença especial de ruído e respetiva isenção da taxa, para a dinamização de 

atividades alusivas ao Natal, a decorrer no Largo da Estação, em Ermesinde, entre os dias 08 de Dezembro 

e 23 de Dezembro de 2016 das 09.00h às 24.00h. 

Cumpre informar que, de acordo com os artigos 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, o exercício 

de atividades ruidosas temporárias é proibido, logo que praticado junto a edifícios de habitação, aos 

Sábados, Domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20.00 horas as 8.00 horas, e praticado na 

proximidade de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento, assim como de hospitais ou 

estabelecimentos similares. 

Perante o artigo 15.º do mesmo diploma, o Município pode considerar a emissão de uma licença especial de 

ruído, em casos excecionais e devidamente justificados, devendo no entanto os promotores acautelarem as 

emissões de ruído excessivo e despropositado, devendo zelar pela tranquilidade e sossego da vizinhança. 
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Assim, na medida em que a atividade a desenvolver é uma promoção do comércio local harmonizada com 

os festejos da quadra natalícia, que muito agrada à comunidade local e em geral, no entender da signatária, 

a pretensão do requerente é legítima, pelo que propõe-se a emissão da Licença Especial de Ruído. 

Mais se informa que, neste serviço, não se registam reclamações de eventos similares promovidos pelo 

mesmo requerente no mesmo local. 

Propõe-se informar a PSP de Ermesinde da emissão da licença em causa. 

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 na sua redação atual, e com o decreto-lei n.º 

9/2007 de 17 de Janeiro. 

Uma vez que a Junta de Freguesia de Ermesinde é uma entidade pública, poderá ser atribuída a isenção de 

taxas, nos termos da al. a) do n.º 2 do art.º 5º 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 

04.11.2016 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 11.11.2016 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 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 ruído para a dinamização de atividades alusivas ao Natal, verificadas as condições e 

os fundamentos constantes no referido regulamento. 

 

4.1 - CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 

APROVAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES 

 

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

título, instruído com a informação n.º 149/DPOM.CP/2016, datada de 11 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. 

1 – De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, até ao termo do 

quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados devem apresentar ao 
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órgão competente para a decisão de contratar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, 

os erros e as omissões do caderno de encargos detetados e que digam respeito a: 

“a)… 

i) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; 

ii) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do 

contrato a celebrar; 

ou 

iii)  Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado não considere 

exequíveis. 

b) Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam na alínea anterior.” 

2 – Atendendo a que foram apresentadas listas de erros e omissões por quatro interessados, as mesmas 

foram objeto de análise pelo presente Júri. 

3 – Verificados os erros e omissões apresentados, conclui o Júri que as questões colocadas pelos 

interessados tanto são erros e omissões do caderno de encargos, como meros pedidos de esclarecimentos 

que deveriam ter sido remetidos até ao 1.º terço do prazo estabelecido para entrega das propostas. 

A apresentação de pedidos de esclarecimento à data da apresentação das listas de erros e omissões é 

extemporânea. 

Contudo, e atendendo a que a competência para a prestação dos esclarecimentos necessários à boa 

compreensão e interpretação das peças do procedimento, bem como, para a condução do procedimento é 

do presente Júri, o mesmo elaborou a Ata n.º 2 anexa, na qual identifica, o que foi considerado erros ou 

omissões e esclarecimentos, tendo prestado os esclarecimentos que considerou pertinentes. 

4 – Tendo por base o teor da Ata n.º 2 do presente Júri, propõe-se a aprovação pela Câmara Municipal dos 

erros e omissões, que se agora se elencam, apresentados pelos interessados: 

1 - Ferrovial Serviços S.A. 

a) “Programa de Procedimento: 

Artigo 12.º 

Conteúdo das propostas 

i) Documento que contenha o quadro Matriz de Risco Responsabilidade e Performance elaborado em 

conformidade com o disposto no Anexo III ao presente Programa de Procedimento, devidamente 

preenchidos. 

No entanto o Anexo III é omisso na apresentação de qualquer matriz de risco responsabilidade e 

performance. 

O erro/omissão identificado, é aceite pelo Júri propondo-se a aprovação do seguinte suprimento: 

Não é necessário o preenchimento de qualquer matriz de risco, tratando-se de um lapso a referência que 

surge no Programa do Procedimento ao preenchimento desta matriz, pelo que é dispensada a 

apresentação do documento a que se refere a alínea i) do n.º 1 do artigo 12.º do Programa do 

Procedimento. 

b) “Anexo I, 
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Modelo de avaliação das propostas 

i) Para efeitos de cálculo da pontuação da proposta de cada Concorrente é considerada a seguinte 

fórmula geral: 

 

em que, 

 Pontuação do Concorrente 

 Valor atualizado líquido da Poupança Mínima Garantida para a adjudicante, proposta 

pelo Concorrente 

 

 Valor atualizado líquido da Poupança Mínima Garantida para a adjudicante admitida 

no concurso 

 Duração do projeto proposta pelo Concorrente, em anos. 

 

 

em que, 

 Percentagem Mínima de Poupança Garantida para a Adjudicante, em percentagem 

das economias de energia contratualizadas, aplicável ao ano t, proposta pelo 

Concorrente [mínimo exigido de 0,5%] 

 Desempenho energético mínimo proposto pelo Concorrente, em kWh, em relação à 

baseline de consumo, aplicável ao ano t [mínimo exigido de 60%] 

 

 

em que, 

 Percentagem Mínima de Poupança Garantida para a Adjudicante, em percentagem 

das economias de energia contratualizadas, aplicável ao ano t [0,5%] 

 Desempenho Energético Mínimo em kWh, em relação à baseline de consumo, 

aplicável ao ano t [60%] 

A fórmula de cálculo para o VAL e VALmin é omissa de componente financeira: 

Tbl it = Tarifa energética de base da fonte de energia i utilizada na instalação, em euros por kWh, sem 

IVA, aplicável ao ano t, a preços constantes 1. Nos casos em que, na sequência de uma alteração, 

ocorra uma redução ou um aumento efetivos dos consumos de energia, as economias de energia têm 

por base os consumos definidos “ 

O erro/omissão identificado, é aceite pelo Júri propondo-se a aprovação do seguinte suprimento: 
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Efetivamente a expressão apresentada para cálculo do VAL não inclui a tarifa de energia. Assim, e para 

efeitos do cálculo da pontuação da proposta de cada Concorrente devem ser consideradas as seguintes 

expressões para cálculo do VAL e VALmin: 

 

em que, 

PGt = 

Poupança mínima garantida proposta pelo Concorrente para o Contraente Público, 

em percentagem das economias de energia contratualizadas, aplicável ao ano t 

[mínimo exigido de 10%]; 

Een it = 
Economia da fonte de energia i contratualizada, imputável à intervenção da ESE, no 

ano t, em kWh; 

Tbl it = 
Tarifa energética de base da fonte de energia i utilizada no edifício, em euros por 

kWh, sem IVA, aplicável ao ano t, a preços constantes; 

 

em que, 

PGmint = Poupança mínima garantida exigida para o Contraente Público, em percentagem 

das economias de energia contratualizadas, aplicável ao ano t [considerando uma 

partilha de 10%]; 

Een 

mint 

= Economia mínima exigida de energia, em kWh, em relação ao consumo do ano de 

referência, aplicável ao ano t; 

Tbl it = Tarifa energética de base da fonte de energia i utilizada no edifício, em euros por 

kWh, sem IVA, aplicável ao ano 0, a preços constantes; 

2 - I-SETE Inovação Soluções Económicas e Tecnologias Ecológicas 

a) “3.º) Omissão 3 – Não é disponibilizada o modelo da matriz de responsabilidade, Anexo III do Programa 

de Procedimento.” 

O erro/omissão identificado, é igual ao apresentado pelo concorrente Ferrovial, logo aceite pelo Júri 

propondo-se a aprovação do mesmo suprimento: 

Não é necessário o preenchimento de qualquer matriz de risco, tratando-se de um lapso a referência que 

surge no Programa do Procedimento ao preenchimento desta matriz, pelo que é dispensada a 

apresentação do documento a que se refere a alínea i) do n.º 1 do artigo 12.º do Programa do 

Procedimento. 

b) “5.º) Erro 2. – No Anexo III ao CE é apresentado que “n” é a duração da fase de serviço, na legenda do 

modelo de avaliação “n” é igual à duração do projeto proposto pelo concorrente. 

As peças do procedimento apresentam um erro no entendimento no significado de “n”. 

O erro/omissão identificado, é aceite pelo Júri propondo-se a aprovação do seguinte suprimento: 
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Na tabela presente no ponto 1 do Anexo III do Programa do Procedimento, onde se lê “n - Duração da 

fase de serviço” deve ler-se “ns – Duração da fase de serviço”, clarificando-se que n corresponde ao 

prazo contratual (ou como consta no modelo de avaliação das propostas à “Duração do projeto”). 

5 – A apresentação da lista, por qualquer interessado, suspende o prazo fixado para a apresentação das 

propostas desde o termo do quinto sexto daquele prazo até à publicitação da decisão do órgão competente 

para a decisão de contratar, considerando-se rejeitados todos os que não sejam por ele expressamente 

aceites. 

6 – Face ao exposto, propõe-se: 

 A aceitação dos erros e omissões identificados e os suprimentos propostos. 

 A sua publicitação no portal www.anogov.com, e a notificação a todos os interessados. 

 A sua anexação às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta. 

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 2016.11.11, 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 2016.11.11 o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.11.11, 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 os n.ºs 5 e 6 do art.º 61.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, por unanimidade, aprovar os erros e 

omissões descritos na informação supracitada, em conformidade com o descritivo inserto na ata elaborada 

pelo Júri do Procedimento em título, que se anexa. 

 

5.1 - ALTERAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO - PERMUTA DE PARCELAS DE TERRENOS COM 

HUTCHINSON PORTO TUBOS FLEXÍVEIS, SOC. UNIPESSOAL, LDA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo n.º 105-OC/2012, relativo ao assunto versado em epígrafe, 

instruído com a informação n.º 218/AJNC/2016, de 2016.11.11, subscrita pelo Técnico Superior da DAJAC, 

Hilário Coelho, cujo teor se transcreve: 

http://www.anogov.com/


18 
 

“A Assembleia Municipal em reunião de 29.09.2016, deliberou a desafetação do domínio público municipal, 

de parte do caminho público, com a área de 587,27 m2, sito no Lugar da Ribeira, a confrontar a Norte com 

Caminho Público, do Sul com Caminho Público, Nascente com Hutchinson Porto Tubos Flexíveis, Soc. 

Unipessoal, Lda e Poente com José Martins Moreira Dias e Maria de Lurdes da Silva Sousa Duarte, da 

união de freguesias de Campo e Sobrado e concelho de Valongo, para a integrar no domínio privado 

municipal e posterior permuta, inscrita na respetiva matriz predial urbana sob o Artigo Provisório P10133 e 

descrita na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4860/20161004, da união de freguesias de Campo e 

Sobrado. 

Em 28.10.2015, a Hutchinson Porto Tubos Flexíveis, Soc. Unipessoal, Lda veio solicitar a mudança do dito 

caminho para o novo traçado, informando que, para o efeito, adquiriu duas parcelas de terreno, uma ao Sr. 

José Martins Moreira Dias, sita no Lugar da Ribeira, da união de freguesias de Campo e Sobrado, concelho 

de Valongo com a área de 1243 m2, a confrontar de Norte e poente com José Martins Moreira Dias, de Sul 

com caminho e de Nascente com o requerente, e a outra parcela, à Sr.ª Maria de Lurdes da Silva Sousa 

Duarte, sita no mesmo Lugar da Ribeira, da união de freguesias de Campo e Sobrado, com a área de 495 

m2, a confrontar de Norte com caminho, de Nascente com o requerente, de Sul com José António Jorge 

Pinto e de Poente com Maria de Lurdes da Silva Sousa Duarte. 

Considerando que só esta permuta permitirá viabilizar a ampliação das instalações industriais que a 

requerente possui, criando com isso 41 novos postos de trabalho, é de interesse do Município aceitar a 

permuta da referida parte do caminho público integrada no domínio privado do município de Valongo que se 

encontra inscrita na matriz predial urbana da união de freguesias de Campo e Sobrado sob o Artigo 

Provisório P10133 e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4860/20161004, da mesma 

união de freguesias, propondo-se assim que, a Câmara Municipal delibere autorizar a mudança do caminho 

público identificado que coincide com esta parcela em nome do Município de Valongo, a alienar, com a área 

de 587,27 m2, para o local definido em planta anexa, em terreno também com a área de 587,27 m2, a 

adquirir da Hutchinson Porto Tubos Flexíveis, Soc. Unipessoal, Lda, nos limites do prédio urbano contíguo, 

registado a seu favor, descrito na Conservatória do Registo Predial de Valongo sob o n.º 904/19910131, da 

freguesia de Campo e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 6746, da união de freguesias 

de Campo e Sobrado, que corresponde ao artigo 2511, da extinta freguesia de Campo, depois da ampliação 

deste prédio com as referidas parcelas adquiridas a José Martins Moreira Dias e Maria de Lurdes da Silva 

Sousa Duarte. 

Tem competência para autorizar a permuta, a Câmara Municipal, ao abrigo da competência conferida pela 

alínea g) 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 Senhor Chefe de Divisão da DAJAC, Dr. José Paiva, em 11 

de novembro de 2016, que se transcreve: 

“Exmo. Senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o parecer antecedente, que levo à consideração de V. Ex.ª.” 



19 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

O Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara emitiu em 11 de novembro de 2016, o seguinte despacho: 

“Concordo. Ao Senhor Presidente para apresentar à Câmara.” 

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara emitiu em 11 de novembro de 2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1, do 

artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, estabelecido pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

por, unanimidade, autorizar a permuta das referidas parcelas de terreno nos termos da informação que 

antecede. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio a Senhora Munícipe, Marta Andreia Inácio da Silva, cumprimentando os presentes. 

Disse que já foi à reunião de Câmara uma primeira vez, mas que nada tinha sido resolvido, e neste 

momento encontrasse numa situação pior. 

Vive numa barraca, em pano, sem água e sem luz, sem o mínimo de condições, com três filhos. 

Informou que está inscrita há um ano para ser colocada em habitação social, e nada é resolvido.  

 

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Luisa Oliveira, informando que a Câmara está a par da situação, mas 

existem regras na atribuição de habitação. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, disse que existem quase mil famílias a 

aguardar por habitação, algumas delas em situação muito grave, e há regaras que têm que ser cumpridas. 

 

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

Disse que no cruzamento da Rua do Penido, n.º 209, existe um espelho que se encontra danificado, o que 

constitui perigo para os automobilistas que circulam naquele local.  

Tem em seu poder uma certidão de divida das Finanças, do Sobrado no valor de €150,85, no entanto 

recorda que lhe foi dito que o assunto já estava resolvido.  

Questionou de seguida qual o ponto de situação da remodelação dos balneários e do arranjo do relvado, na 

época passada foram feitas promessas e até à data nada foi feito. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informou que iriam analisar as 

questões colocadas e lhe seria remetida resposta posteriormente. 
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ENCERRAMENTO 

 

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


