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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO DO ANO 

DOIS MIL E DEZASSEIS 

 

Aos vinte e quatro 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 24.11.2016 

 

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 – 3.ª Revisão do Orçamento e 2.ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2016.  

 

2 – DAJAC – Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos  

 

2.1 – Projeto de alteração do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização;  

 

2.2 – Projeto de alteração do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais.  

 

 

 

 

Valongo, 16 de novembro de 2016  

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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Reunião Ordinária de 24.11.2016 

 

Adenda à Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 - DFRH - Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

1.1 – ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2 - Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a prestação de serviços de 

recolha de resíduos sólidos urbanos no Município de Valongo, por um período de 36 meses - Ratificação da 

decisão de aprovação de ata relativa a erros e omissões.  

 

2 – DAJAC – Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos  

 

2.1 – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.2 – ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3 – DOTA – Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente  

 

3.1 – Processo nº. 2016/750.20.600/7, em nome de Joana Raquel Alves Teixeira 

Celebração de Protocolo de Cooperação entre a Autarquia e a Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto para realização de estágio curricular na área de informação Geográfica e Ordenamento do Território;  

 

3.2 – Percurso Solidário – Passeio de cicloturismo, caminhada e cãominhada - Isenção do pagamento da 

taxa pela emissão de licença especial de ruído;  

 

3.3 – Realização da festa em honra a Santo André - isenção do pagamento da taxa pela emissão de licença 

especial de ruído.  

 

3.4 – Realização de eventos para angariação de fundos em honra de São Gonçalo - isenção do pagamento 

da taxa pela emissão de licença especial de ruído;  

 

3.5 – Corrida de São Silvestre – Isenção do pagamento da taxa pela emissão de licença especial de ruído.  

 

4 - DCTJ – Divisão de Cultura, Turismo e Juventude  

 

4.1 – Pedido de isenção pagamento de taxas da cedência do Centro Cultural de Alfena, pela J. F. Alfena;  
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4.2 – Pedido de Isenção do pagamento de Taxa pela utilização da casa de espetáculos do Fórum Cultural 

de Ermesinde - EB1/JI Gandra do Agrupamento de Escolas de Ermesinde;  

 

4.3 – Casa da Juventude – Proposta de realização de estágios ADICE 2016/17 - Andresa Filipa Teixeira 

Rodrigues e Michael Bruno Drnovsky Santos.  

 

5 – DEASD – Divisão de Educação, Ação Social e Desporto 

 

5.1 – Associação de Futebol do Porto - Isenção do pagamento da taxa pela utilização dos Pavilhões 

Municipais de Ermesinde e Sobrado;  

 

5.2 – Divisão Policial Maia - Esqª EIFP - Isenção do pagamento da taxa pela utilização do Estádio Municipal 

de Valongo;  

 

5.3 - União Desportiva, Cultural e Recreativa da Bela - Isenção do Pagamento da Taxa;  

 

5.4 - Atribuição de subsídios para aquisição de equipamentos às entidades do setor social e solidário, 

sediadas no Concelho de Valongo;  

 

6 - DPOM – Divisão de Projetos e Obras Municipais 

 

6.1 - Estudo de sinalização vertical e horizontal para as Ruas Vista Alegre e das Leiras – Ermesinde - 

Aprovação;  

 

6.2 - Atribuição/criação de dois lugares de estacionamento privativo à AVA – Associação Viver Alfena - 

Instituição Particular de Solidariedade Social, na Rua de S. Vicente em Alfena – Aprovação;  

 

6.3 - Alteração de sinalização - Implementação de sentido único na Praceta Vitorino Nemésio – Ermesinde – 

Aprovação.  

 

7 – Diversos  

 

7.1 – Autorização Prévia para lançamento de fogo e isenção do pagamento da taxa – Festas em honra de 

Santo André;  

 

7.2 - Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 30.06.2016 e 07.07.2016.  

 

Valongo, 21 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. 

Disse que a CDU juntamente com um grupo de deputados do Parlamento Europeu fizeram uma visita ao 

Empreendimento Social de Balselhas, onde constataram as dificuldades desse empreendimento. 

Os moradores do empreendimento, regra geral pessoas idosas ou doentes, sentem dificuldade na 

deslocação quando têm que ir a Valongo ou ao médico, pois os transportes públicos só passam na estrada 

principal que fica distante do empreendimento. 

De seguida apresentou uma Recomendação. 

Recomendação 

“Numa visita da CDU realizada a semana passada ao Bairro Social de Balselhas, com a presença de um 

Deputado ao Parlamento Europeu e na sequência de diversas  abordagens com vários habitantes daquele 

Bairro Social, constatamos que uma das grandes carências daqueles habitantes, é a falta de transportes 

públicos para as deslocações necessárias desde as idas ao médico, ao hospital, aos Correios para 

levantamento das suas reformas e outros serviços indispensáveis. 

É bastante significativa a percentagem de pessoas idosas e doentes, que pela falta desses transportes, vê 

aumentada a sua dificuldade para essas deslocações e por esse facto, vê aumentadas as já difíceis 

condições da sua vida. 

Face à necessidade de solução deste problema, a CDU recomenda que os serviços da Câmaras 

competentes, façam as abordagens necessárias, para indagar junto das Empresas de Transportes que 

operam naquela Zona, sobre a possibilidade da organização de um serviço que sirva minimamente os 

habitantes daquele Bairro, que a acontecer, acabará por servir toda a população daquela Zona.” 

No seguimento dessa visita verificaram que os jardins estão em muito mau estado bem como há falta de 

limpeza. 

De seguida apresentou uma Recomendação. 

Recomendação 

“Numa visita da CDU realizada a semana passada ao Bairro Social de Balselhas, com a presença de um 

Deputado ao Parlamento Europeu, durante a visita, a Delegação da CDU pôde constatar a enorme falta de 

limpeza no exterior daquele empreendimento de Habitação Social. 

Para pôr fim a tal situação, a CDU recomenda: que se aproveite a quadra natalícia que se avizinha, para 

como «prenda de Natal» se dar inicio a uma operação de limpeza no exterior daquele Bairro, mas que não 

se fique apenas pelo Natal e lhe seja dada a continuidade regular que aqueles moradores merecem e têm 

direito.” 
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Constataram, ainda, que existe lá um morador que de quem não é possível estar à beira dele dado o seu 

mau odor. 

De seguida apresentou uma Recomendação. 

Recomendação 

“Numa visita da CDU realizada a semana passada ao Bairro Social de Balselhas, com a presença de um 

Deputado ao Parlamento Europeu, durante a visita, a Delegação da CDU foi abordada por diversos 

moradores sobre a anormalidade de um habitante ali viver e por ali circular, em condições tão degradantes, 

que no nosso entender, são um perigo para a sua própria saúde, assim como a daqueles com quem por 

perto ele se cruza, situação que a delegação da CDU pôde confirmar. 

Por tal situação a que urge pôr fim, a CDU recomenda: que os serviços de acompanhamento social daquele 

Bairro, façam o que está ao seu alcance para resolver este assunto.” 

 

Interveio a Senhora Vereadora, Dra. Trindade do Vale, cumprimentando os presentes. 

Começou por questionar se já estavam colmatadas as falhas relativamente aos assistentes operacionais 

nas escolas, bem como se está prevista alguma ação de formação, para os mesmos, dado que não houve 

no início do ano letivo. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, cumprimentando os presentes. 

Disse que tinha informação por parte da Diretora do Centro de Emprego que a situação seria resolvida até 

ao final do mês.  

Quanto à formação não está prevista, mas poderá ser um assunto a ser analisado.  

 

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 três mil, novecentos e cinquenta e nove euros e sete cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - 3ª REVISÃO DO ORÇAMENTO E 2ª REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2016 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da 3ª Revisão do 

Orçamento e 2ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2016, instruído com a informação técnica 

n.º 16/GF/DFRH//2016, datada de 11/11/2016, subscrita por Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo teor se 

transcreve: 

“Em 29/09/2016, a Assembleia Municipal aprovou a venda das 2.100 ações representativas do capital social 

da EDP Gás Distribuição, SA, que o Município detinha, à empresa EDP Gás SGPS, SA, pelo preço unitário 
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de 110,40€, representando um preço global de 231.840,00€, que constitui uma receita extraordinária para o 

Município, não prevista no Orçamento inicial. 

Para que seja possível registar o produto desta venda no Orçamento, torna-se necessário incluir na receita 

a rubrica ‘Ativos financeiros – Ações e outras participações – Sociedades e quase sociedades não 

financeiras’, pelo que se propõe a elaboração da presente Revisão ao Orçamento. 

Por outro lado e atendendo à execução já decorrida do Orçamento da Receita e à previsão de cobrança até 

ao final do ano, procede-se ao ajustamento das dotações de algumas rubricas orçamentais, a saber: 

- Dividendos – Empresas privadas: 20.000,00€; 

- Rendas – Habitações: 28.840,00€; 

- Transferências correntes – Estado – Outras: 66.500,00€. 

No Orçamento da Despesa e de forma a registar o contributo do Município, relativo ao ano 2016, para a 

Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, procede-se à inserção da rubrica ‘Administração 

local – Continente – Associações de Municípios’, pelo montante de 12.000,00€. Esta despesa encontrava-

se prevista na rubrica ‘Administração local – Continente – Outras’, sendo esta a contrapartida. 

No Plano Plurianual de Investimentos, procede-se à criação do projeto ‘ Escultura Comemorativa dos 180 

Anos do Concelho’, pelo montante de 6.500,00€ e ainda ao reforço da dotação da rubrica ‘Remodelação e 

conservação de edifícios’, no valor de 110.000,00€. 

Do exposto, resulta que estas modificações produzem um aumento, quer no Orçamento da Despesa bem 

como no Orçamento da Receita, no montante de 116.500,00€. 

Mais se informa que, com a elaboração da presente Revisão, continua a ser dado cumprimento à regra de 

equilíbrio orçamental preconizada no n.º 2 do art.º 40º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. 

Compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de 

Revisão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 33º, ambos do Anexo I 

da Lei n.º 75/20 13, de 12 de setembro.” 

Em 14/11/2016, a Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, 

emitiu a seguinte informação: “Exmo. Senhor Presidente. Concordo com a elaboração da presente Revisão, 

pelo que se propõe que a mesma seja remetida à aprovação da Câmara Municipal, para posterior 

aprovação pelo Órgão Deliberativo.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 15/11/2016, o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, aprovar a proposta da 3ª Revisão do 

Orçamento e 2ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2016 e submetê-la à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 33º, 

ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

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. 

 



9 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

1.2 - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE 

VALONGO, POR UM PERÍODO DE 36 MESES - RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO DE ATA 

RELATIVA A ERROS E OMISSÕES 

 

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

supramencionada, instruído com a informação n.º 324/DFRH.ACGS/16, datada de 18 de novembro de 

2016, subscrita por João Pedro Catarino M. Ferreira, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

“Por deliberação de câmara datada de 22 de setembro de 2016 foi autorizada a abertura de um concurso 

público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para Prestação de Serviços de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, Varredura e Outros Serviços de Higiene Urbana no Concelho de Valongo, 

concurso esse que se encontra a decorrer e cujo prazo de entrega de propostas terminaria a 19.11.2016. 

Durante o prazo estabelecido na lei para o efeito, diversos interessados apresentaram pedidos de erros e 

omissões sobre o conteúdo das peças procedimentais, tendo resultado de tal facto a necessidade de se 

proceder a algumas retificações a erros e omissões ao caderno de encargos. 

De acordo com o previsto no n.º 3 do art.º 61 do Código dos Contratos Públicos, a apresentação de lista de 

erros e omissões por qualquer interessado suspende o prazo fixado para a presentação de propostas, 

desde o termo do quinto sexto daquele prazo até a publicitação da decisão, sendo que a responsabilidade 

por esse ato é da entidade competente para contratar, conforme estabelece o n.º 5 do mesmo artigo. 

O prazo para apresentação de erros e omissões por parte dos interessados terminou no passado dia 11 de 

novembro pelas 23.59h, o Júri do procedimento reuniu no primeiro dia útil após o prazo mencionado, tendo 

de imediato elaborado a Ata N.º 2 relativa aos erros e omissões para ser aprovada pela Câmara Municipal. 

Atendendo à data de agendamento da reunião de Câmara não foi possível levar o assunto à reunião de 

Câmara de 16 de novembro. 

Pela atrás exposto e dada a urgência na pronúncia sobre os erros e omissões para que a alteração à data 

limite para a entrega de propostas, prevista no n.º 3 do art.º 61 do C.C.P., fosse a mínima possível, o Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara, ao abrigo da faculdade prevista no n.º 3 do art.º 35.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovou a referida ata e propôs a sua submissão à próxima reunião de 

Camara para ratificação. 

Assim, por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara datado de 15.11.2016, exarado na 

informação nº 314/DFRH.ACGS/16, foram aprovadas as retificações que foram aceites pelo Júri do 

procedimento, de acordo com o estipulado no n.º 5 do art.º 61.º do Código dos Contratos Públicos, e que 

constam do documento em anexo denominado “Ata N.º 2”, documento esse que, nos termos do n.º 7 do já 

citado artigo foi disponibilizado na plataforma eletrónica de contratação pública utilizada por este Município 

no passado dia 15.11.2016, suspendendo o prazo para entrega de propostas em 4 dias seguidos. 

A competência para decidir sobre a aprovação de erros e omissões é da Câmara Municipal ao abrigo do 

disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em 
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articulação com a alínea b) do nº 1 do art.º 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicado por força 

do estatuído na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, juntamente com o 

mencionado no art.º 36º e n.º 5 e 6 do art.º 61.º do Código dos Contratos Públicos, pelo que se apresenta o 

processo para ratificação da decisão do Exmo. Sr. Presidente da Câmara.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Sra. Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, 

Dra. Ana Maria Moura dos Santos, em 21/11/2016, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto na presente informação, sendo a competência para decidir sobre este assunto 

da Câmara Municipal.” 

À consideração do Exmo. Sr. Vice Presidente da Câmara.” 

O Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara emitiu, em 21/11/2016, o seguinte despacho: 

“Concordo. Propõe-se a submissão do presente processo a reunião de Câmara, uma vez que a 

competência para decidir sobre este assunto é deste órgão municipal. 

À consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 21/11/2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do nº 1 do art.º 18º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicado por força do estatuído na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-

Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, juntamente com o mencionado no art.º 36º e n.º 5 e 6 do art.º 61.º do 

Código dos Contratos Públicos por maioria, com base na informação prestada, ratificar a decisão do Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara de aprovação do documento em anexo denominado “Ata N.º 2” relativo a erros e 

omissões, conforme o estipulado no n.º 3 do art.º 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

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. 

Votou contra o senhor Vereador eleito pela CDU, Adriano Ribeiro. 

 

2.1 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Projeto de alteração do 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização, instruído com a Informação n.º 215/AJNC/2016, 

datada de 11 de novembro, subscrita pelo técnico superior Fernando Pedroso cujo teor se transcreve: 

“Considerando que: 

Por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, datado de 27 de 

abril de 2016 teve início o procedimento de alteração do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização, tendo sido publicitado o competente Aviso nos locais de estilo e no sítio da internet do 

Município, em cumprimento do disposto no art.º 98.º do Código do Procedimento Administrativo; 
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Em reunião ordinária realizada a 04 de agosto de 2016, a câmara municipal aprovou e deliberou submeter a 

discussão pública o “Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização”, tendo 

esta decisão sido publicada em Diário da República, através do Aviso n.º 11018/2016, de 16 de agosto de 

2016 e publicitada através do Edital n.º 106/2016, afixado nos locais de estilo e no sítio da Internet do 

Município em www.cm-valongo.pt; 

Tendo-se verificado que o projeto disponibilizado para consulta no sítio do município não correspondia ao 

aprovado em reunião ordinária de 04 de agosto de 2016, foi publicitado através do Aviso n.º 10984/2016, 

publicado no Diário da República n.º 170, 2.ª série, de 5 de setembro, bem como pelo Edital n.º 115/2016, 

datado de 26 de agosto afixado na mesma data, nos locais de estilo e no sítio da Internet do Município em 

www.cm-valongo.pt, o projeto de alteração do regulamento aprovado pela Câmara e concedido novo prazo 

para discussão pública; 

A consulta pública decorreu de 6 de setembro a 18 de outubro de 2016, tendo apenas a Divisão de Projetos 

e Obras Municipais apresentado contributos, tendo sugerido aperfeiçoamentos técnicos ao Anexo 1 - 

Normas de Dimensionamento de Intervenção na Via Pública, os quais foram analisados e acolhidos na 

proposta que ora se anexa e que, por se tratar de meros ajustamentos a nível técnico, não implicam nova 

submissão a discussão pública. 

Como compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar os Regulamentos 

Municipais de Urbanização e Edificação, conforme resulta do n.º 1 do artigo 3.º do Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação, submete-se o presente «Projeto de Alteração do Regulamento Municipal de 

Edificação e Urbanização», à Câmara Municipal, para posterior submissão à Assembleia Municipal, para 

aprovação, nos termos das competências previstas nos artigos 33.º, n.º 1, alínea k), e 25.º n.º 1 alínea g), 

respetivamente, ambos do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Salvo melhor opinião, deixo o assunto à V/consideração.” 

A 15.11.2016, o Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoios aos Cidadãos, Dr. José Paiva, proferiu o 

seguinte despacho: «Exmo. Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, 

Concordo com os termos e fundamentos da presente Informação que coloco à consideração de V. Ex.a. 

para, se assim o entender, submeter à aprovação da câmara municipal». 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 16.11.2016 o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que se trata de um 

instrumento que vai dar mais competitividade ao território do Município, pois vai tornar muitos investimentos 

mais baratos, e criar um incentivo às pessoas que têm situações irregulares. 

 

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

Disse que são dois documentos que se encaixam um no outro, concordam com a maior parte das propostas 

feitas, bem como foram introduzidas alterações propostas por eles e que foram aceites. 

http://www.cm-valongo.pt/
http://www.cm-valongo.pt/
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Trata-se de uma medida positiva para o concelho de Valongo, para os munícipes, no que diz respeito de 

eliminar à eliminação de algumas barreiras processuais e financeiras. 

 

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

No que respeita ao regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, solicitou informação relativamente 

à JCDecaux, dado ser a empresa que explora o mobiliário urbano e publicitário no concelho de Valongo, e 

que diz-se ser lesada no âmbito das alterações que foram feitas. 

Gostariam de saber qual o estado atual do contrato existente com a JCDecaux.  

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea g) do 

n.º 1 do art.º 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, submeter o presente 

Projeto de Regulamento à Assembleia Municipal para aprovação. 

 

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

 

2.2 – PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Projeto de alteração do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, instruído com a Informação n.º 219/AJNC/2016, 

datada de 11 de novembro, subscrita pelo técnico superior Fernando Pedroso cujo teor se transcreve: 

“Considerando que: 

No dia 27 de abril de 2016, através de Aviso, publicitado nos locais de estilo e no site da internet do 

Município, teve início o procedimento de alteração do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Outras Receitas Municipais e o Regulamento de Taxas Relativas à Realização de Operações Urbanísticas; 

O Projeto de Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais foi disponibilizado e publicitado, através 

do Aviso n.º 101418/2016, publicado no Diário da República n.º 156, 2.ª série, de 16 de agosto de 2016 e 

por Edital com o n.º 107, datado de 11 de agosto de 2016, afixado, na mesma data, nos locais de estilo e no 

sítio da Internet do Município, em www.cm-valongo.pt.; 

A consulta pública decorreu de 17 de agosto a 27 de setembro de 2016, tendo sido apresentados os 

contributos e sugestões que se seguem: 

a) JC DECAUX, Portugal – Mobiliário Urbano e Publicidade, Lda. 

Entendem que o aumento das taxas gera um desequilíbrio económico do contrato celebrado a 07.05.1997, 

entre o Município e esta empresa. 

Analisado o caderno de encargos e o contrato respeitante ao fornecimento, em regime de comodato, 

instalação, manutenção e concessão de exploração de mobiliário urbano de interesse público para o 

concelho de Valongo, verifica-se que ficou a firma obrigada ao pagamento das taxas de publicidade 

previstas no regulamento e tabela de taxas em vigor no município, nos termos da cláusula 16.3. isto é, nos 

http://www.cm-valongo.pt/
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termos do artigo 2.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas pela Concessão de Licenças e 

Prestação de Serviços Municipais. 

Esta norma estatui nos seus n.ºs 3 e 4, que as taxas podem ser objeto de atualização e que 

independentemente da atualização ordinária, pode a Câmara, sempre que o achar justificável, propor à 

Assembleia Municipal, a atualização extraordinária e/ou alteração da tabela. 

Assim, o referido contributo não foi acolhido, porquanto estamos perante uma questão contratual, que deve 

ser tratada em sede própria e não apresenta qualquer sugestão ao projeto de regulamento. 

b) Joana Leite - 3h Arquitetos – Reabilitação Urbana - Vistoria para Verificação do Estado de 

Conservação de Imóvel. 

A requerente entende que deveria ser previsto em sede de regulamento de taxas e outras receitas 

municipais a isenção do pagamento da unidade de conta no caso das vistorias a imóveis inseridos em áreas 

de requalificação urbana sempre que tais vistorias se reportem a situações diretamente relacionadas com a 

aplicação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. 

Analisado o referido contributo, concluiu-se pelo seguinte: 

O artigo 7.º n.º 1 do DL n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, diploma que estabelece o regime de 

determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou não, 

para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de conservação do 

edificado, que são devidas taxas pela determinação do nível de conservação e pela definição das obras 

necessárias para a obtenção de nível de conservação superior. 

Estatui o nº 3 que, salvo se a assembleia municipal fixar valores distintos, as taxas previstas no n.º 1 do 

artigo 7.º, têm os seguintes valores: 

 a) 1 Unidade de conta processual (UC), atualmente fixada em 102€, calculada nos termos do n.º 2 do artigo 

5.º do Regulamento das Custas Processuais, pela determinação do nível de conservação; 

 b) 0,5 UC pela definição das obras necessárias para a obtenção de nível de conservação superior. 

Ora considerando que o município pretende incentivar a reabilitação urbana, e que a taxa de 102€ se revela 

manifestamente desproporcionada aos interesses em causa, a taxa a aplicar será de € 5,72, que 

corresponde a uma redução de 80% da taxa prevista para a vistoria para verificação das condições de 

utilização dos edifícios ou suas frações, que tem um valor de € 28,60, pelo que o contributo apresentado foi 

parcialmente acolhido. 

c) Serviços Municipais - Ocupações do espaço público com Tubos, condutas, cabos condutores e 

semelhantes; 

A Divisão dos Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos prestou a Informação n.º 188/DAJAC.AJNC/2016, 

de 23 de setembro, através da qual propõe uma alteração ao Projeto de Regulamento de Taxas e outras 

Receitas Municipais relativamente à taxa prevista no capítulo III – Utilização Pública - Quadro 21 – 

Ocupações do espaço público quando sujeitas a licenciamento – no que respeita à ocupação com tubos, 

condutas, cabos condutores e semelhantes. 
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Ora da análise da referida taxa verifica-se que a sua aplicação seria, nos termos em que se apresenta, 

geradora de desigualdades, podendo, inclusive, levar a uma errónea interpretação: 

Senão vejamos: 

A sua quantificação, relativamente a ocupação do espaço público com tubos, condutas, cabos condutores e 

semelhantes – por metro linear ou fração e por ano, é apurada pelo número de metros a ocupar com tais 

infraestruturas, sendo reduzida a taxa a aplicar conforme a sua ocupação vai aumentando, por metro linear 

ou fração e até infraestruturas com 20 cm de diâmetro. 

Todavia, as ditas infraestruturas que sejam compostas por um diâmetro superior a 20 cm, a sua taxação é 

efetuada de modo diverso, o que não se percebe, 

Ou seja, aquelas infraestruturas que ocupam uma maior área, nos moldes em que as taxas se apresentam 

são beneficiadas em relação aquelas que ocupam menos área e não são diferenciados os metros ou fração 

que venham a ser ocupados, pelo que se procedeu à uniformização da referida taxa, por forma a acautelar 

eventuais conflitos de interpretação e desigualdades derivadas da sua aplicação, fixando-se uma taxa 

unitária de 1,60 euros, para a ocupação do espaço público com tubos, condutas, cabos condutores e 

semelhantes – por metro linear ou fração e por ano, conforme consta da fundamentação económico 

financeira anexa ao projeto de regulamento, alterando-se consequentemente a tabela de taxas. 

Assim, nos termos do disposto na alínea k) do n° 1 do artigo 33.° e alíneas b) e g) do n° 1 do artigo 25.° do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 4.°, 

5.° e 8.° do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 53-E/2006, de 29 de 

dezembro e dos artigos 15.° e 16.° do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais, estabelecido pela Lei n° 73/2013, de 3 de setembro, propõe-se que a Câmara Municipal 

submeta o presente projeto de Regulamento à Assembleia Municipal, para aprovação. 

Salvo melhor opinião, deixo o assunto à V/consideração”. 

A 15.11.2016, o Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoios aos Cidadãos, Dr. José Paiva, proferiu o 

seguinte despacho: «Exmo. Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, 

Concordo com os termos e fundamentos da presente Informação que coloco à consideração de V. Ex.a 

para, se assim o entender, submeter à aprovação da Câmara Municipal e posterior submissão à Assembleia 

Municipal». 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 16.11.2016 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, submeter o presente Projeto de Regulamento à 

Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do disposto na alínea k) do n° 1 do artigo 33.° e alíneas b) e 

g) do n° 1 do artigo 25.° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, 

dos artigos 4.°, 5.° e 8.° do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 53-E/2006, de 29 de 

dezembro e dos artigos 15.° e 16.° do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, 

estabelecido pela Lei n° 73/2013, de 3 de setembro. 

 

Absteve-se o senhor Vereador eleito pela CDU, Adriano Ribeiro. 
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3.1 – PROCESSO Nº. 2016/750.20.600/7, EM NOME DE JOANA RAQUEL ALVES TEIXEIRA 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A AUTARQUIA E A FACULDADE DE 

LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR NA ÁREA 

DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

 

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

n.º 13095/2016, de 02/11/2016, subscrita pelo Técnico Superior, Arquiteto Eduardo Paupério, cujo teor se 

transcreve: 

«Considerando o teor do despacho do Sr. Chefe de Divisão da DOTA, Eng. Luis Monteiro, de 13 de 

Setembro de 2016, face ao pedido de estágio apresentado por Joana Raquel Alves Teixeira, na qualidade 

de estudante do 2.º ciclo de estudos em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi preparada a seguinte informação: 

1. A realização de estágios, de natureza curricular, visa desenvolver a formação académica dos 

estudantes, como complemento da formação obtida por estes nas unidades curriculares de ensino, 

através da aquisição de experiência profissional em contexto real; 

2. Os estágios, de natureza curricular, não se encontram sujeitos ao enquadramento legal do Decreto-

Lei n.º 66/2011, de 1 de Julho, conforme preceitua o disposto do seu artigo 1.º, n.º 2, alínea a), 

ficando também excluída qualquer possibilidade de vínculo laboral entre a entidade de acolhimento 

e o/a candidato/a. 

3. A candidatura apresentada, sob o tema «O património geocultural como estratégia para o 

desenvolvimento do geoturismo no concelho de Valongo», afigura-se compatível com os objetivos 

estratégicos delineados pelo executivo municipal e representa seguramente uma mais-valia para o 

conhecimento científico dos valores patrimoniais de natureza municipal; 

4. A duração que a candidata propõe para a realização do referido estágio é de quinhentas horas, em 

horário a definir pela entidade de acolhimento, com previsibilidade de conclusão deste até 31 de 

Março de 2017; 

5. Dada a natureza curricular da proposta de estágio, verifica-se que a mesma não acarretará qualquer 

custo para o município, comprometendo-se a instituição de ensino (FLUP) a assegurar um seguro 

de acidentes pessoais bem como as condições necessárias ao bom acompanhamento do estagiário 

por parte do supervisor e realização da apresentação final do relatório de estágio, conforme 

estabelecido na minuta de protocolo de cooperação apresentada, anexa; 

6. Perspetiva-se existir também capacidade de acolhimento da candidatura no âmbito da Unidade de 

Informação Geográfica, Topografia e Cadastro, podendo, caso seja esse o entendimento superior, 

ser designado o Arquiteto Eduardo Paupério Silva, como orientador do referido estágio curricular; 

Tem competência para decidir sobre o assunto a câmara municipal, ao abrigo da alínea u), do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 21 de Setembro.» 
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Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da DOTA, Engº. Luís Monteiro, em 

02.11.2016 que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe a celebração do Protocolo de Cooperação para a realização de estágio 

curricular. Tem competência para decidir sobre o assunto a câmara municipal, ao abrigo da alínea u), do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 21 de Setembro.» 

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, por unanimidade, aprovar a celebração do Protocolo de 

Cooperação entre a Autarquia e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto para realização de estágio 

curricular na área de informação Geográfica e Ordenamento do Território, nos termos da alínea u), do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 21 de Setembro, e com base na informação técnica prestada. 

Da presente deliberação faz parte integrante o Protocolo acima mencionado. 

 

3.2 – PERCURSO SOLIDÁRIO – PASSEIO DE CICLOTURISMO, CAMINHADA E CÃOMINHADA - 

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 realização de Percurso Solidário – Passeio de 

cicloturismo, caminhada e cãominhada, instruído com a informação técnica n.º 13343/2016, subscrita pela 

Técnica Superior, Engª. Gisela Martins, cujo teor se transcreve: 

«Foi recebido a 07 de Novembro de 2016 um requerimento da Junta de Freguesia de Ermesinde, 

solicitando a emissão de uma licença especial, e respetiva isenção de taxa, para a realização de percurso 

solidário – passeio de cicloturismo, caminhada e cãominhada, a realizar em Ermesinde, dia 18 de 

Dezembro de 2016 (Domingo), das 08.00h às 13.00h. 

Pretende-se que o percurso seja pelas Rua D. António Ferreira Gomes, Rua José Joaquim Ribeiro Teles, 

Avenida Primavera, Rua 5 de Outubro, Rua D. António Castro Meireles, Rua Rodrigues de Freitas, Rua 

Manuel Ferreira Ribeiro, Avenida João de Deus, Rua de Ermesinde, Travessa Filipa de Vilhena, Rua Filipa 

de Vilhena, Rua Drª Luís Soares, Rua do Carvalhal, Rua das Piscinas, Rua da Palmilheira,  Rua da Aldeia, 

Rua D. António Ferreira Gomes. 

Analisada a pretensão e a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 

(RGR) cumpre informar que, nos termos do artigo 14º desse diploma, as atividades ruidosas temporárias 

são proibidas logo que praticadas junto a edifícios de habitação aos sábados e Domingos, ou em dias úteis, 

das 20.00h às 08.00h, e ainda se praticadas junto a escolas durante o horário do seu funcionamento, ou 

junto a hospitais ou estabelecimentos similares. O artigo 15º do mesmo diploma prevê a autorização deste 

tipo de atividades em casos excecionais e devidamente justificados. 

Considerando o interesse da iniciativa, visando a angariação de fundos para tratamento da doença de um 

cidadão, afetado por Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, propõe-se a emissão da licença especial de 
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ruído nos termos solicitados, com a salvaguarda de que os promotores devem acautelar as emissões de 

ruído excessivo e despropositado, no sentido de zelar pela tranquilidade e sossego da vizinhança. 

Propõe-se a comunicação à PSP de Ermesinde sobre a emissão da licença em apreço. 

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 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em articulação 

com a alínea b) do n.º1 do art. 32º 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 de utilidade 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 

08.11.2016 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 artº. 5º. 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 realização de Percurso Solidário – Passeio de cicloturismo, caminhada e 

cãominhada, verificadas as condições e os fundamentos constantes no referido regulamento. 

 

3.3 – REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA A SANTO ANDRÉ - 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 da 

festa em honra a Santo André, instruído com a informação técnica n.º 13747/2016, subscrita pela Técnica 

Superior, Engª. Gisela Martins, cujo teor se transcreve: 

«Deu entrada em 14.11.2016 um requerimento da Fábrica Igreja Paroquial Freguesia de Santo André De 

Sobrado com sede no Largo do Passal, em Sobrado, solicitando a emissão de licença especial de ruído e 

isenção da respetiva taxa para a realização da festa em honra a Santo André, nos seguintes dias e horários: 

 Dia 25 de novembro de 2016 – Das 07.00h às 24.00h; 

 Dia 26 de novembro de 2016 – Das 07.00h às 24.00h; 

 Dia 27 de novembro de 2016 – Das 07.00h às 24.00h. 
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Sobre o pedido, cumpre informar que, nos termos do artigo 14º 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 15º 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 a Santo André, 

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

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

Propõe-se também que seja remetido o ofício em anexo ao 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 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em articulação 

com a alínea b) do n.º1 do art. 32º do Decreto-Lei n.º 310/2002 na sua redação atual e com lo 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 26º da 

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

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

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

município, cuja competência está atribuída à Câmara Municipal.» 

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

16.11.2016 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 17.11.2016, 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 da alínea c), do nº. 2, do art.º 5º 

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 da festa em honra a Santo André, 

verificadas as condições e os fundamentos constantes no referido regulamento. 

 

3.4 – REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS EM HONRA DE SÃO GONÇALO - 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

 

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

submetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado, para a realização de 
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eventos para angariação de fundos em honra de São Gonçalo, instruído com a informação técnica n.º 

13645/2016, subscrita pela Técnica Superior, Engª. Gisela Martins, cujo teor se transcreve: 

« A Fábrica Igreja Paroquial Freguesia de Santo André De Sobrado com sede no Largo do Passal, em 

Sobrado, solicita a emissão de licença especial de ruído e isenção da respetiva taxa, para a realização de 

eventos para angariação de fundos em honra de São Gonçalo, a realizar na Rua de São João de Sobrado e 

envolvente à Capela São Gonçalo, em Sobrado, nas sextas, sábados e domingos, entre os dias 01 e 30 de 

Dezembro de 2016. 

 Sextas (dias 2, 9, 16, 23 e 30 de dezembro de 2016) – das 20.00h às 24.00h; 

 Sábados (dias 3, 10, 17, 24, 31 de dezembro de 2016) – das 00.00h às 02.00h e das 14.00h às 

24.00h; 

 Domingos (dias 4, 11, 18, 25 de dezembro de 2016) – das 00.00h às 02.00h. 

Sobre o pedido, cumpre informar que, nos termos do artigo 14º 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 15º do mesmo diploma prevê a autorização deste tipo de atividades em casos excecionais e 

devidamente justificados. 

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

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

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

Propõe-se também que seja remetido o ofício em anexo ao 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 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em articulação 

com a alínea b) do n.º1 do art. 32º do Decreto-Lei n.º 310/2002 na sua redação atual e com lo 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 26º da 

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

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

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

município, cuja competência está atribuída à Câmara Municipal.» 

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

15.11.2016 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 17.11.2016, o seguinte despacho: 
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«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara». 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade nos termos da alínea c), do nº. 2, do art.º 5º 

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 em 

honra de São Gonçalo, verificadas as condições e os fundamentos constantes no referido regulamento. 

 

3.5 – CORRIDA DE SÃO SILVESTRE – 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 Corrida de São Silvestre, instruído com a 

informação técnica n.º 13764/2016, 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 da 

Corrida S. Silvestre – Ermesinde, que inclui também uma Caminhada, por diversos arruamentos de 

Ermesinde, nos próximos dias e horários: 

 Dia 30 de dezembro de 2016, das 19.00h às 24.00h; 

 Dia 31 de Dezembro de 2016, das 00.00h às 02.00h. 

A corrida decorrerá por diversos arruamentos urbanos e residenciais, entre os quais Rua Dom António 

Ferreira Gomes, Praceta Dom António Ferreira Gomes, Rua José Joaquim Ribeiro Teles, Avenida 

Primavera, Rua Fontes Pereira de Melo, Travessa Comandante Capas Peneda, Rua Comandante Capas 

Peneda, Rua 5 de Outubro, Rua Dom António Castro Meireles, Rua Rodrigues de Freitas, Largo da 

Estação, Rua Manuel Ferreira Ribeiro, Avenida João de Deus, Rua Vasco da Gama, Rua Aldeia dos 

Lavradores, Rua Alberto Ribeiro. 

Analisada a pretensão e a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 

(RGR), cumpre informar que, nos termos do artigo 14º desse diploma, as atividades ruidosas temporárias 

são proibidas logo que praticadas junto a edifícios de habitação aos sábados e Domingos, ou em dias úteis, 

das 20.00h às 08.00h, e ainda se praticadas junto a escolas durante o horário do seu funcionamento, ou 

junto a hospitais ou estabelecimentos similares. O artigo 15º do mesmo diploma prevê a autorização deste 

tipo de atividades em casos excecionais e devidamente justificados. 

Os arruamentos definidos inserem-se numa área essencialmente habitacional. As atividades a desenvolver 

costumam ser do agrado geral e contam habitualmente com forte adesão da população local. 

Considerando o valor simbólico e o interesse popular e coletivo desta iniciativa, uma vez que promove uma 

das freguesias do concelho e o bem-estar e a saúde física e mental, e atendendo a que a mesma já ocorreu 

sem que se tenham registado reclamações de ruído, propõe-se a emissão da licença especial. 

Propõe-se informar a PSP de Ermesinde da emissão da licença em causa. 
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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 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro conjugado com a 

alínea b) do n.º1 do art. 32º 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 

16.11.2016 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 17.11.2016 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 artº. 5º. 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 da Corrida de São Silvestre, verificadas as condições e os 

fundamentos constantes no referido regulamento. 

 

4.1 – PEDIDO DE ISENÇÃO PAGAMENTO DE TAXAS DA CEDÊNCIA DO CENTRO CULTURAL DE 

ALFENA, PELA J. F. ALFENA 

 

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 318/DCTJ-AA/2016, datada de 09.11.2016, subscrita por Patricia Lamas, assistente 

técnico, do Serviço do Apoio Administrativo, cujo teor se transcreve: 

“A Junta de Freguesia de Alfena no dia 17 de dezembro, das 9h às 24h, pretende realizar no auditório 

Centro Cultural de Alfena, uma sessão de cinema alusivo ao Natal. 

Para realização desta sessão, 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 1320.10€. 

Salvo melhor entendimento, este iniciativa é importante para celebrar o espirito Natalício 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) 
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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. 

Tem competência para decidir o assunto, a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea u), do n.º1 

do art.º 33 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 15.11.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração de Exmo Sr. Presidente: 

Foi solicitado pela Junta de Freguesia de Alfena o Auditório do Centro Cultural de Alfena, no dia 17 de 

dezembro, durante todo o dia, para a realização de uma sessão de cinema destinada à comunidade. 

Analisando o processo, verificou-se que o mesmo está devidamente instruído e junta de freguesia reúne os 

requisitos legais para a obtenção da referida cedência. 

Caso mereça a concordância de V.Exª, propõe-se colocar à consideração e aprovação da Câmara 

Municipal.” 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 17.11.2016, 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.º1 do art.º 33.º da lei 

nº 75/2013 de 12 de Setembro e alínea a) do n.º 2 e 4 do art.º 5º do Regulamento de Liquidação e 

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

da cedência do Centro Cultural de Alfena, pela Junta Freguesia Alfena, com base na informação técnica 

prestada. 

 

4.2 – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA PELA UTILIZAÇÃO DA CASA DE 

ESPETÁCULOS DO FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE - EB1/JI GANDRA DO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE ERMESINDE  

 

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

Espetáculo de teatro no Fórum Cultural de Ermesinde, instruído com a informação técnica n.º 316/DCTJ-

FCE/2016, datada de 07.11.2016, subscrita pela Maria João Cruz, Assistente Técnica afeta ao Fórum 

Cultural de Ermesinde, cujo teor se transcreve: 

A EB1/ JI da Gandra, pertença do Agrupamento de Escola de Ermesinde, solicita o apoio do município, na 

cedência gratuita da Casa de Espetáculos do Fórum Cultural de Ermesinde, para a representação da peça 

de teatro " O Principezinho" apresentada pelo grupo de teatro Etecetera, no dia 14 de dezembro das 9h30m 

às 12h30m. 

 Este apoio importará no montante de €226,20. 
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Este Agrupamento de Escolas, de acordo com o previsto no Regulamento para Concessão de Apoio às 

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

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

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

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

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

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

n.º 1 do art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o disposto no n.º 4, do Art.º 5.º e n.ºs 1 e 

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

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

Agostinho Rocha, em 10.11.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exm.º Sr. Presidente: 

Foi solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Ermesinde a cedência da Casa de Espetáculos do Fórum de 

Ermesinde, para a realização de uma peça de teatro dirigida ao público escolar, dia 14 de dezembro das 

9h30 às 12h30. 

Analisado o processo, verificou-se que o mesmo está devidamente instruído e o Agrupamento de Escolas 

reúne os requisitos legais e obrigatórios para a obtenção da referida isenção. 

Face ao exposto, caso mereça a concordância de V. Ex.ª propõe-se remeter o processo à aprovação da 

Câmara Municipal. 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 17.11.2016 emitiu o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u) do n.º1 do art.º 33.º da lei nº 75/2013 

de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas pela cedência da sala de 

espetáculo de teatro no Fórum Cultural de Ermesinde, com base na informação técnica prestada. 

 

4.3 – CASA DA JUVENTUDE – PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS ADICE 2016/17 - 

ANDRESA FILIPA TEIXEIRA RODRIGUES E MICHAEL BRUNO DRNOVSKY SANTOS 

 

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

estágios com a ADICE para o ano de 2016/2017, instruído com a informação técnica n.º 238/DCTJ-CJ/2016, 

datada de 31.10.2016, subscrita pela técnica superior Gisela Barbosa, ao serviço na Casa da Juventude, 

cujo teor se transcreve: 

“1. A ADICE – entidade formadora deste concelho, solicitou a esta Câmara o acolhimento de 2 

alunos/formandos que se encontram a frequentar o Curso Técnico de Informática – Instalação e Gestão de 

Redes - ação 8 no âmbito da componente de formação em contexto de trabalho, adiante designada por 

FPCT; 
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2. Estes estágios são complementar de outros já realizados nestas instalações em anos anteriores e têm 

como objetivos a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais 

relevantes para o perfil profissional visado pelo curso frequentado bem como a qualificação profissional a 

adquirir para a inserção no mundo do trabalho e para a formação ao longo da vida, 05/09/2016 a 

24/02/2017; 

3. Após análise do pedido, tendo em conta a data proposta para início dos estágios, foi verificado pelo 

serviço que por lapso este processo não foi tratado no “timing” adequado e não foi submetido a reunião de 

Câmara em tempo útil. 

Refira-se que o Município, através dos vários serviços realiza uma enorme quantidade de Acordos de 

Cooperação com diversas entidades para estágios de Formação Prática em contexto de Trabalho, tendo 

esta circunstância contribuído também para esta falha do serviço. 

Pelo exposto, caso Vª Exa autorize o acolhimento destes estágios, propõe-se submeter o processo a 

reunião de Câmara para aprovação dos referidos protocolos, com efeitos retroativos, a partir de 

05.09.2016.” 

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

Agostinho Rocha, em 17.11.2016 que igualmente se transcreve: 

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

Concordo com o proposto, a exemplo de outros apoios que a Autarquia tem vindo a dar na integração 

destes alunos no mercado de trabalho, considerando ainda que é uma mais-valia para ambas as partes 

estes estágios, coloco à consideração superior autorizar o acolhimento destes estagiários. 

Dado a excessiva quantidade de acordos de cooperação realizados, constatou-se que por lapso estes 

pedidos não foram alvo de tratamento em tempo útil. 

Caso o assunto mereça a concordância de V. Ex.ª, propõe-se submeter o processo a reunião de Câmara 

Municipal, para aprovação com efeitos retroativos, a partir de 05.09.2016.” 

O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues, em 18.11.2016 emitiu o seguinte despacho: 

“Concordo. Ao Exmo. Sr. Presidente para ser presente a reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 18.11.2016 emitiu o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u) do n.º1 do art.º 33.º da lei nº 75/2013 

de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a proposta de realização de estágios com a ADICE 

2016/2017 na Casa da Juventude, 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. 

 

5.1 – ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA 

UTILIZAÇÃO DOS PAVILHÕES MUNICIPAIS DE ERMESINDE E SOBRADO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Associação de Futebol do 

Porto - Isenção do pagamento da taxa pela utilização dos Pavilhões Municipais de Ermesinde e Sobrado, 

instruído com a informação técnica n.º 13706/2016, datada de 15/11/2016, subscrita por Maria Manuela 

Almeida Santos Ribeiro, Coordenadora Técnica cujo teor se transcreve: 

“A Associação de Futebol do Porto - AFP é uma Instituição Desportiva de Utilidade Pública que coordena e 

fomenta a propaganda e o desenvolvimento do futebol, em todas as suas variantes, no Distrito do Porto. 

Neste âmbito, a AFP pretende realizar no dia 11 de dezembro, o 1º Torneio de Futsal Inter Distrital de 

Valongo, no escalão SUB17, com a participação das seleções dos Distritos do Porto, Braga, Coimbra e 

Viana do Castelo, de acordo com o seguinte programa: 

Equipamento Desportivo Data Horário 

Pavilhão Municipal Ermesinde 
11/dez 

 10h00 / 13h00 

Pavilhão Municipal Sobrado  15h30 / 18h30 
 

Para o efeito e de acordo com o e-mail anexo, a AFP solicita o apoio do Município, para a realização do 

supracitado Torneio, que irá promover o Concelho de Valongo, através da cedência gratuita dos Pavilhões 

Municipais de Ermesinde e de Sobrado, que se encontram disponíveis. 

Assim, e salvo melhor entendimento, considera-se que o facto de o município associar-se à realização 

destas iniciativas, é uma mais-valia para o crescimento desportivo e socioeconómico do concelho, pelo que 

se coloca à consideração da Câmara Municipal autorizar a isenção do pagamento da taxa devida, no valor 

270,00 €, à Associação de Futebol do Porto. 

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

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

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

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

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

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Exma. Sra. Dirigente de 3.º Grau, Susana Leão, em 

2016/11/16, que igualmente se transcreve: 

“A Associação de Futebol do Porto elegeu o Município de Valongo, para realizar o 1.º Torneio de Futsal 

Inter Distrital de Valongo, sendo uma mais-valia para a formação do concelho e da modalidade de futsal, 

que envolve um elevado número praticantes e adeptos. 

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

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

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/11/16, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/11/17, o seguinte despacho: 



26 
 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/11/18, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

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

e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, por unanimidade, autorizar a 

isenção do pagamento de taxa, à Associação de Futebol do Porto, com base na informação técnica 

prestada. 

 

5.2 – DIVISÃO POLICIAL MAIA - ESQª EIFP - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA 

UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VALONGO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Divisão Policial Maia - 

Esqª EIFP - Isenção do pagamento da taxa pela utilização do Estádio Municipal de Valongo, instruído com a 

informação técnica n.º 13692/2016, datada de 15/11/2016, subscrita por Maria Manuela Almeida Santos 

Ribeiro, Coordenadora Técnica cujo teor se transcreve: 

“A Divisão Policial Maia - Esqª EIFP, à semelhança de anos anteriores, pretendem levar a efeito, no próximo 

dia 13 dezembro, entre as 15h00 e as 17h00, a realização de um jogo convívio de futebol 11, entre equipas 

das Forças de Segurança. 

Para o efeito e de acordo com o e-mail anexo, solicita ao nosso Município, a cedência gratuita do Estádio 

Municipal de Valongo, que após análise da sua disponibilidade, se verifica a possibilidade de satisfazer o 

pedido e deste facto estão previamente informados. A esta cedência está associada uma isenção do 

pagamento da taxa devida, no valor de 142,44€. 

Salvo melhor entendimento e considerando que se trata de uma entidade de direito público, que revê no 

Desporto um papel preponderante no desenvolvimento do convívio, da amizade, da cooperação, entre os/as 

agentes, sendo uma mais-valia para o serviço e para o bem-estar, dos/as mesmos/as, coloca à 

consideração da Câmara Municipal autorizar a isenção do pagamento da taxa devida, no valor 142,44 €, à 

Divisão Policial da Maia. 

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, conjugado com o disposto na alínea a) 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 Exma. Sra. Dirigente de 3.º Grau, Susana Leão, em 

2016/11/15, que igualmente se transcreve: 
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“Concordo com o teor da presente informação. Mais se informa que, o processo se encontra devidamente 

instruído e a entidade cumpre todos os requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido. À 

consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/11/16, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/11/17, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/11/18, 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, conjugado com o disposto na alínea a) 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 isenção do pagamento de taxa, como apoio à Divisão Policial Maia - Esqª EIFP, 

com base na informação técnica prestada. 

 

5.3 - UNIÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DA BELA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 

TAXA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à União Desportiva, Cultural 

e Recreativa da Bela - Isenção do Pagamento da Taxa de um palco, instruído com a informação técnica n.º 

13835/2016, datada de 17/11/2016, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente Técnica cujo 

teor se transcreve: 

“A União Desportiva, Cultural e Recreativa da Bela é uma associação sem fins lucrativos, com 

personalidade jurídica, sediada na Rua Ilha Graciosa n.º 2, 4445-461 Ermesinde, que tem vindo a 

desenvolver um conjunto de atividades desportivas, culturais, recreativas e lúdicas, dirigidas aos seus 

atletas, associados e respetivos familiares. 

No sentido de comemorar a época festiva do Natal, esta associação pretende levar a efeito a realização de 

uma festa, no seu pavilhão, no dia 18 de dezembro, com uma atuação de um cantor de música popular 

portuguesa e também de um grupo de cavaquinhos. 

Para o efeito, a associação solicita o apoio do município na montagem de um palco 8 x 7mts, no interior do 

referido pavilhão e a isenção do pagamento da taxa, no valor de 201,11€, com IVA incluído, valor este que 

já incluí o transporte, montagem e desmontagem do equipamento. 

Face ao exposto e considerando o trabalho meritório que esta associação desenvolve, coloca-se à 

consideração superior autorizar o pedido de apoio supracitado, através da isenção do pagamento da taxa a 

aplicar ao palco, à União Desportiva, Cultural e Recreativa da Bela, no valor de 201,11€. 



28 
 

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

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

Concelho Fins de Interesse Público. 

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

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

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

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

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

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Exma. Sra. Dirigente de 3.º Grau, Susana Leão, em 

2016/11/17, que igualmente se transcreve: 

“Tendo em consideração o empenhamento que a direção da União Desportiva e Recreativa da Bela tem 

demonstrado na formação desta coletividade em prol da comunidade, nomeadamente da área geográfica 

da Bela/Ermesinde, propõe-se superiormente o apoio solicitado. Mais se informa que, o processo se 

encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos os requisitos legais e regulamentares para ser 

deferido o pedido. À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/11/17, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/11/18, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/11/18, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

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

e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, por unanimidade, autorizar a 

isenção do pagamento de taxa, à União Desportiva, Cultural e Recreativa da Bela, com base na informação 

técnica prestada. 

 

5.4 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÀS ENTIDADES DO 

SETOR SOCIAL E SOLIDÁRIO, SEDIADAS NO CONCELHO DE VALONGO 

 

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

para aquisição de equipamentos às entidades do setor social e solidário, sediadas no Concelho de 
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Valongo., instruído com a informação técnica n.º 13888/2016, datada de 18/11/2016, subscrita por Ilda 

Maria Lopes Teixeira Soares, Técnica Superior cujo teor se transcreve: 

“1 - Por deliberação de Câmara de 2016/09/01, foram aprovadas as variáveis que pretendem concretizar a 

atribuição de apoios financeiros para aquisição de equipamentos às entidades do terceiro setor social e 

solidário, sediadas no Concelho de Valongo, com base no ponto 4 do art.º 5º do REGULAMENTO PARA A 

CONCESSÃO DE APOIOS ÀS ENTIDADES E ORGANISMOS, QUE PROSSIGAM NO CONCELHO FINS 

DE INTERESSE PÚBLICO. 

2 - Seguiu-se a divulgação pelas entidades do setor social e solidário, em que as candidaturas deveriam ser 

entregues impreterivelmente até ao dia 21 de outubro, no GAM/Gabinete de Apoio a Munícipes, da Câmara 

Municipal de Valongo. 

3 - Apresentaram candidatura as seguintes entidades: 

- ADICE-Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde; 

- AVA – Associação Viver Alfena; 

- CASA DO POVO DE ERMESINDE; 

- ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO SOCIAL CULTURAL DE ERMESINDE; 

- INSTITUTO DO BOM PASTOR “HAURIETIS AQUAS”; 

- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL ST.ANDRE DE SOBRADO; 

- ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇAO SOCIAL DO CALVARIO; 

- EDUCASOM – Associação de artes e cultura; 

- CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – delegação de Valongo. 

Analisadas devidamente as candidaturas no sentido da confirmação dos requisitos e das variáveis 

aprovadas, verifica-se que todas entregaram os documentos obrigatórios solicitados. 

4 - Analisados os documentos pormenorizadamente constatamos: 

4. 1 – A candidatura da entidade EDUCASOM foi excluída, pelo facto da mesma não observar o preceito 

constante nas variáveis de atribuição de apoios financeiros, aprovadas na deliberação mencionada no 

Ponto1, nomeadamente por não deter equipamentos sociais (…) com equipamentos sociais (estruturas 

físicas onde se desenvolvem as respostas sociais) nas seguintes áreas de intervenção (…) conforme Ponto 

1.1 das variáveis; 

4.2. - A Candidatura da Cruz Vermelha Portuguesa também foi excluída, pelo facto da mesma não observar 

o preceito constante nas variáveis de atribuição de apoios financeiros, aprovadas na deliberação 

mencionada no Ponto 1, visto que a candidatura assenta em apoios para pessoal e os apoios a conceder 

destinam-se à aquisição de equipamento como referido no Ponto 3.1 das variáveis. 

5 – Atendendo a que o montante global das candidaturas a financiar (18.198,67€) é inferior à dotação 

orçamental (20.000,00€), o valor remanescente (1.801,33€) foi adicionado a cada uma das candidaturas em 

função do peso percentual, cumprindo o definido no ponto 4 das variáveis aprovadas na deliberação de 

Câmara de 2016/09/01. 
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6 - Considerando o valor disponível em orçamento no valor global de 20.000,00€ e aplicando as variáveis 

aprovadas e os respetivos coeficientes de ponderação, propõe-se atribuir os seguintes valores às 

candidaturas aprovadas, de acordo com a grelha em anexo: 

- ADICE-Associação para o desenvolvimento integrado da cidade de Ermesinde - 1.236,00€; 

- AVA – Associação Viver Alfena - 286,00€; 

- CASO DO POVO DE ERMESINDE - 994,00€; 

- ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO SOCIAL CULTURAL DE ERMESINDE - 3.684,00€; 

- INSTITUTO DO BOM PASTOR “HAURIETIS AQUAS” - 2.794,00€; 

- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL ST.ANDRE DE SOBRADO - 10.192,00€; 

- ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO SOCIAL DO CALVARIO - 814,00€. 

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

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

Á consideração superior.” 

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

2016/11/21, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

A Exma. Sra. Vereadora, Dra. Luísa Oliveira, emitiu em 2016/11/21, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

Submeto ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara, para caso entenda, apresentar o presente processo, à 

próxima reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/11/21, 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 o) e u) 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 subsídios para aquisição de 

equipamentos às entidades do setor social e solidário, sediadas no Concelho de Valongo, 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 de uma Associação. 

 

6.1 - ESTUDO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL PARA AS RUAS VISTA ALEGRE E DAS 

LEIRAS– ERMESINDE - APROVAÇÃO  

 

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

sinalização vertical e horizontal nas Ruas Vista Alegre e Leiras – Ermesinde, instruído com as informações 

n.ºs 12374 e 13458/2016, datadas, respetivamente, de 13 de outubro e 10 de novembro do corrente ano, 
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subscritas, respetivamente, pelos Técnicos Superiores, Eng.º Miguel Vidal e Eng.º Julio Martins Pinto, 

ambos da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujos teores se transcrevem: 

Informação n.º 12374/2016 

«Sobre o assunto em epígrafe, cumpre-me informar o seguinte: 

Deu entrada nos nossos serviços uma exposição do munícipe Nuno Henriques, residente na Rua 

Monsenhor Miguel Sampaio, nº 140, 4º Ap. 3, Ermesinde, em que comunica que os condutores que entram 

na Rua das Leiras provenientes da Rua Vista Alegre necessitam de um sinal de STOP e que se coloque 

sinalização de cedência de passagem por estreitamento de via entre a Rua Vila Brasil e a Rua das Leiras. 

Solicita ainda a pintura de uma passadeira na Rua Vista Alegre, paralela à Rua das Leiras e a repintura das 

passadeiras na Rua Monsenhor Miguel Sampaio e na Rua do Juncal, ambas em Ermesinde. 

Em deslocação ao local, verificou-se a pertinência dos pedidos e elaborou-se o estudo anexo. 

Deste modo e em conclusão, propõe-se que seja enviado o ofício anexo, com a respetiva planta, à Junta de 

Freguesia de Ermesinde, para que se pronuncie sobre a proposta elaborada e que seja enviado um ofício 

sobre o ponto de situação do processo ao requerente. 

Propõe-se ainda que seja enviada cópia desta informação à DMOT para que proceda em conformidade com 

o exposto no ponto 2, em relação à repintura das passadeiras na Rua Monsenhor Miguel Sampaio e na Rua 

do Juncal, ambas em Ermesinde. 

Tem competência para decidir sobre este assunto o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, nos termos 

dos poderes que lhe foram conferidos pelo despacho n.º 66/GP/2013, de 20 de novembro.» 

Informação n.º 13458/2016 

«Através da mensagem anexa, enviada por mail datado do dia 20-10-2016, a Junta de Freguesia de 

Ermesinde apresentou parecer favorável para a implantação da sinalética vertical proposta através da 

informação nº12374/2016 do dia 13 de outubro do corrente ano. 

Face ao exposto, proponho a aprovação do estudo de sinalização vertical, em conformidade com as plantas 

que se anexam. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 32.º do Capitulo VI 

do Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada desta Câmara Municipal, aprovado 

por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 2 de agosto de 2007.» 

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

C. Pereira Marques, em 2016.11.10, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter à 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 2016.11.17, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto no artigo 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 de 

agosto de 2007, conjugado com o n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua 

atual redação, por unanimidade: 

1. - Aprovar a implementação de um sinal de STOP, uma passadeira e respetiva sinalização vertical na Rua 

Vista Alegre, bem como, de sinalização vertical de cedência de passagem na Rua das Leiras, na 

freguesia de Ermesinde, nos termos propostos nas supracitadas informações e plantas anexas. 

2. - Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação da sinalização de acordo 

com o proposto no ponto anterior. 

 

6.2 - ATRIBUIÇÃO/CRIAÇÃO DE DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO À AVA – 

ASSOCIAÇÃO VIVER ALFENA - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, NA RUA 

DE S. VICENTE EM ALFENA - APROVAÇÃO 

 

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

dois lugares de estacionamento reservado à Instituição Particular de Solidariedade Social - AVA – 

Associação Viver Alfena, instruído com a informação n.º 13315/2016, datada de 07 do corrente mês, 

subscrita pelo técnico superior Eng.º Júlio Martins Pinto, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo 

teor se transcreve: 

«Através do requerimento registado sob o n.º 13957/2016, com data de 2016-06-09, documento em anexo, 

a entidade, AVA – Associação Viver Alfena, solicita a concessão de três lugares de estacionamento 

privativo, em seu nome, perto do n.º 1921, da Rua S. Vicente, freguesia de Alfena, para parqueamento dos 

veículos. 

Analisado o pedido constata-se que o mesmo se enquadra no âmbito do Regulamento de Trânsito e de 

Estacionamento de Duração Limitada (RTEDUL) e se encontra instruído de acordo com o legalmente 

estabelecido, no entanto, de acordo com o art.º 26.º haverá isenção de taxas até ao limite de dois lugares 

privativos destinados a Instituições particulares de solidariedade social. 

Contactada esta associação, no sentido de os informar de que, segundo o nosso Regulamento de Trânsito 

e de Estacionamento de Duração Limitada, um terceiro lugar de estacionamento não estaria abrangido pela 

isenção prevista no RTEDUL, com os inerentes custos anuais, a mesma demonstrou somente interesse nos 

dois lugares isentos de taxas. 

Face ao exposto e após visita ao local, confirma-se que estão reunidas as condições para o deferimento da 

atribuição de dois lugares de estacionamento privativo à AVA – Associação Viver Alfena, isentos de 

pagamento de taxa, conforme o estatuído no art.º 26.º do supracitado regulamento municipal e em 

conformidade com a localização definida na planta anexa. 
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Na localização proposta, teve-se em conta os constrangimentos existentes no local, tais como, sinalização 

existente no local, largura da via existente, minimização da distância à sede da entidade, assim como a baia 

de estacionamento público existente no local. 

Anexa-se planta com a proposta de localização dos dois lugares privativos de estacionamento. 

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

do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com os artº 26º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada (RTEDUL), aprovado por deliberação da Câmara 

Municipal, de 2 de agosto de 2007.» 

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

C. Pereira Marques, em 2016.11.08, que igualmente se transcreve: 

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

Municipal.» 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.11.08, 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 rr) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o estatuído nos art.o 26.º do RTEDUL – Regulamento 

de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal 

tomada em reunião de 02 de agosto de 2007, por unanimidade: 

1) Aprovar a criação de dois lugares de estacionamento reservados à AVA - Associação Viver Alfena, 

isentos de pagamento de taxa, conforme previsto no Regulamento para a IPSS’s, nos termos propostos 

na supracitada informação e planta anexa. 

2) Ordenar aos serviços competentes da Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação da 

respetiva sinalização de acordo com o proposto no ponto anterior. 

 

6.3 - ALTERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO DE SENTIDO ÚNICO NA PRACETA 

VITORINO NEMÉSIO – ERMESINDE - APROVAÇÃO  

 
Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à alteração de sinalização, 

nomeadamente a implementação de sentido único na Praceta Vitorino Nemésio – Ermesinde, instruído com 

as informações n.ºs 12958 e 13459/2016, datadas, respetivamente, de 27 de outubro e 10 de novembro do 

corrente ano, subscritas pelo Técnico Superior Eng.º Julio Martins Pinto, da Divisão de Projetos e Obras 

Municipais, cujos teores se transcrevem: 

Informação n.º 12958/2016 
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«A Câmara Municipal de Valongo, tem vindo a desenvolver estudos de sinalização rodoviária, com o intuito 

de melhorar as condições de segurança para todos os utentes das vias de comunicação, quer sejam 

automobilistas, peões, munícipes com mobilidade condicionada, ou seja, uma melhoria na prevenção 

rodoviária municipal. 

Sempre que recebemos exposições dos Munícipes nessa área, analisamos nos locais em causa a melhor 

solução quer em termos de segurança, quer em termos de fluidez do tráfego. 

Nesse sentido e após comunicação do munícipe Francisco Augusto Rodrigues Coelho, deslocámo-nos à 

Praceta Vitorino Nemésio – Ermesinde, para verificar se é possível e benéfico, alterar a circulação 

rodoviária para sentido único, uma vez que ocorrem acidentes devido à falta de visibilidade e excesso de 

velocidade naquele local. 

Confirmámos que em termos de segurança rodoviária é benéfico proceder á implementação de sentido 

único na Praceta pelo que, se elaborou o estudo de alteração da sinalização existente, em conformidade 

com a planta anexa. 

Face ao exposto, propõe-se a aprovação do estudo com a introdução das sinaléticas verticais, C1 – sentido 

proibido e H3 – sentido único, e que seja também solicitado o parecer da Junta de Freguesia de Ermesinde, 

para que se pronuncie sobre a proposta elaborada. 

Finalmente, deverá ser enviado um ofício ao requerente a informá-lo sobre o ponto de situação do 

processo. 

Tem competência para decidir sobre este assunto o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, nos termos 

dos poderes que lhe foram conferidos pelo despacho n.º 66/GP/2013, de 20 de novembro.» 

Informação n.º 13459/2016 

«Através da mensagem anexa, enviada por mail datado do dia 28-10-2016, a Junta de Freguesia de 

Ermesinde apresentou parecer favorável para a implantação da sinalética vertical proposta através da 

informação nº12958/2016 do dia 27 de outubro do corrente ano. 

Face ao exposto, proponho a aprovação do estudo de sinalização vertical, em conformidade com a planta 

que se anexa. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 32.º do Capítulo 

VI do Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada desta Câmara Municipal, 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 02 de agosto de 2007» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2016.11.10, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter à 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 2016.11.17, o seguinte despacho: 

«Concordo. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto no artigo 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 de 

agosto de 2007, conjugado com o n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua 

atual redação, por unanimidade: 

1. Aprovar a alteração de sinalização, implementando o sentido único na Praceta Vitorino Nemésio – 

Ermesinde, nos termos propostos nas supracitadas informações e planta anexa. 

2. Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação da sinalização de acordo 

com o proposto no ponto anterior. 

 

7.1 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 

TAXA – FESTAS EM HONRA DE SANTO ANDRÉ  

 

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

n.º13585, datada de 14.11.2016, subscrita pelo Eng.º José Gonçalves, dos Serviços Municipais de Proteção 

Civil e Proteção da Floresta, cujo teor se transcreve: 

«Deu entrada nos Serviços Municipais de Proteção Civil e Proteção da Floresta um pedido de Autorização 

Prévia para Lançamento de Fogo de Artificio, no âmbito da comemoração das festas em honra de Stº. 

André. 

O local de lançamento do fogo é num terreno agrícola próximo do cemitério de Sobrado, Freguesia de 

Campo e Sobrado e terá lugar nos dias 25, 26 e 27 de novembro, entre as 07h00 e as 24h00, logo ocorrerá 

fora do período crítico, pelo que apenas está sujeito a autorização prévia se á data do lançamento de fogo 

se verificar índice de risco temporal de incendio de níveis muito elevado e máximo. 

Porém, na presente data não é possível averiguar tais índices para os dias do lançamento do fogo, pelo 

que, considerando o definido no documento Técnico da PSP (Departamento de Armas e Explosivos), a 

distância a espaços florestais é mais que suficiente (superior a 300mts) para o calibre máximo dos artigos 

pirotécnicos a utilizar - 100mm. 

Nestes termos não se vê inconveniente no deferimento desta autorização prévia. 

A emissão desta autorização prévia está, nos termos do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

e outras Receita Municipais em vigor, sujeita ao pagamento de uma taxa no valor de 115,50 euros, para 

cuja isenção é competente a Câmara Municipal, nos termos do nº 2, al. c) e nº 4 do art. 5º do citado 

Regulamento. 

Face ao exposto e caso o teor da presente informação tenha anuência superior, propõe-se solicitar à 

Câmara Municipal a apreciação deste processo, nos termos dos nºs 2 e 6 do Art. 29º do Decreto-Lei nº 

124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, conjugado com o disposto no nº 2, al. c) e nº 4 do art. 5º  

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receita Municipais e deliberar: 

1.A emissão da Autorização Prévia para Lançamento de Fogo, em anexo (APLF N.º 15/2016). 
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2.O deferimento do pedido de Isenção de taxas, no valor de 115,50 euros. 

Sobre o assunto foi prestada a informação em 14.11.2016, pelo Comandante Operacional Municipal, Engº 

Delfim Cruz, que igualmente se transcreve: 

«Exmo. Sr. Presidente Dr. José Manuel Ribeiro, concordo com a proposta de envio à Câmara para 

deliberação sobre a emissão de parecer prévio favorável ao lançamento de fogo pirotécnico e sobre o 

pedido de isenção de taxas. À consideração superior.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 15.11.2016, o 

seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos dos nºs 2 e 6 do Art. 29º do Decreto-Lei nº 

124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, conjugado com o disposto no nº 2, al. c) e nº 4 do art. 5º  

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receita Municipais, por unanimidade, nos 

termos propostos na informação técnica: 

1. A emissão da Autorização Prévia para Lançamento de Fogo; 

2. O deferimento do pedido de Isenção de taxas, no valor de 115,50 euros. 

 

7.2 – APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 30.06.2016 E 07.07.2016 

 

Aprovadas por unanimidade. 

Não participou na votação da ata de 30.06.2016, a senhora Vereadora eleita pelo PSD/PPM, Dr.ª Maria da 

Trindade Vale, por não ter estado presente na reunião. 

Não participou na votação da ata de 07.07.2016, a senhora Vereadora eleita pelo PS, Dr.ª Luísa Oliveira, 

por não ter estado presente na reunião. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram dezasseis horas e trinta minutos. Para 

constar lavrou-se a presente ata que, depois de devidamente lida e aprovada, será por mim assinada, José 

Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos, do Município de 

Valongo.___________________________--------------------------------------------------------------------------------------- 


