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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

DOIS DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSEIS 

 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta cidade de Valongo, edifício dos 

Paços do Concelho e sala das reuniões da Câmara Municipal, reuniram os Excelentíssimos Senhores: 

 

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.º José Augusto Sobral Pires 

Dr.ª Luísa Maria Correia de Oliveira 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira 

Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

 

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

 

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

Vereador, Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos. 
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Reunião Ordinária de 02.12.2016 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Intervenção dos Membros da Câmara; 

 

Resumo diário de tesouraria. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 - Diversos 

 

1.1 - Adesão à Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular; 

 

1.2 - Novo modelo de gestão do serviço público de transporte prestado pela STCP; 

 

1.3 - Transação Judicial com a PARQUE VE, S.A., no âmbito do processo n.º 440/11.0BEPNF, que corre 

termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel – Contratos de Concessão de Estacionamento de 

Duração Limitada nas Freguesias de Ermesinde e Valongo. 

 

2 - DFRH - Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

2.1 - 7.ª Alteração do Orçamento e 7.ª Alteração das Grandes Opções do Plano do ano 2016; 

 

2.2 - Pedido de isenção de taxas pela emissão de alvará e cedência de estrado, requerido pela Junta de 

Freguesia de Ermesinde, para o evento Ermesinde Festeja Natal 2016; 

 

2.3 - Pedido de isenção de taxa pela emissão de alvará, requerido pela Junta de Freguesia de Alfena, para 

o evento Passeio Pai Natal Motard 2016. 

 

3 - DFM - Divisão de Fiscalização e Metrologia 

 

3.1 - Processo n.º 297-OC/1979 

Local: Rua Bartolomeu dias, n.ºs 446, 448, 450 e 452 - Ermesinde 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação; 

 

3.2 - Processo n.º 314-OC/1987 

Local: Rua do Padrão, n.º 148 - Valongo 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade; 

 

3.3 - Processo n.º 281-OC/1997 
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Local: Rua do Pinheiro, n.ºs 240 e 246 - Ermesinde 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade; 

 

3.4 - Processo n.º 16/2015(07) 

Local: Rua Gil Vicente - antigo cinema de Ermesinde - Ermesinde 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade; 

 

3.5 - Processo n.º 15/2016(07) 

Local: Rua Escolas da Bela, n.º 22 - r/chão - Ermesinde 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade; 

 

3.6 - Processo n.º 21-OC/2012 em nome de Pedro José de Sousa Vieria 

Local: Rua da Costa, n.º 224 (lote 31) - Campo 

Declaração de caducidade da comunicação prévia (construção de edifício de habitação unifamiliar); 

 

3.7 - Processo n.º 55-OC/2012 em nome de Elisabete Moreira Coelho 

Local: Rua D. Pedro IV, n.º 731 - Valongo 

Declaração de caducidade da licença administrativa (ampliação de edificação e alteração à fração “a”); 

 

3.8 - Processo n.º 273-OC/1999 

Local: Avenida dos Desportos, n.º 99 - Valongo 

Obras de reposição das boas condições de segurança do muro a confrontar com o campo de futebol de 

Valongo - concessão de mais prazo. 

 

4 - DCTJ - Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

4.1 - Proposta de atribuição de subsídio ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de 

Valongo; 

 

4.2 - Pedido de isenção pagamento de taxas da cedência do Centro Cultural de Campo, pelo A. E. Campo; 

 

4.3 - Pedido de isenção de pagamento de taxa pela cedência do Auditório Dr. António Macedo - Junta de 

Freguesia de Valongo; 

 

4.4 - Pedido de isenção de pagamento de taxa pela cedência do Auditório Dr. António Macedo - 

Agrupamento de Escolas Vallis Longus. 

 

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

 

5.1 - Clube de BTT de Valongo - Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização do 4.º Trail 

Noturno; 
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5.2 - Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos e Alunas do Ensino 

Superior: Projeto final. 

 

6 - DOTA - Divisão de Ordenamento do território e Ambiente 

 

6.1 - Estabelecimento de acordo de colaboração com a FCUP com vista a acolhimento de estágio curricular; 

 

6.2 - Festas em honra a Nossa Senhora da Conceição - Isenção do pagamento da taxa pela emissão de 

licença especial de ruído. 

 

7 - DPOM - Divisão de Projetos e Obras Municipais 

 

7.1 - Construções e pavimentações - Campo e Sobrado - beneficiação da via de ligação gandra/costa - 

aceitação da doação de sete parcelas de terreno e aprovação das contrapartidas estabelecidas entre as 

partes; 

 

7.2 - Proposta de sinalização vertical na Rua de Campelo (EM 606), (troço frente à Escola Profissional de 

Valongo), na União das Freguesias de Campo e Sobrado; 

 

7.3 - Estudo de sinalização vertical e horizontal na Rua Aldeia dos Lavradores, (troço frente ao Edifício Faria 

Sampaio), em Ermesinde - aditamento. 

 

 

 

 

Valongo, 28 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, Dr. João Paulo Baltazar, cumprimentando os presentes. 

Disse que houve problemas graves a nível da organização da prova da meia maratona, que o Município 

gasta recursos a fazer a promoção da imagem da prova, mas depois não gasta recursos a fazer um 

policiamento adequado, houve falhas na divulgação das alternativas dos cortes de trânsito, demorando-se 

uma hora a chegar do Susão a Valongo.  

 

 

 

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

Disse que na segunda-feira vai haver uma audição pública, na Assembleia da República, relacionada com a 

questão da desagregação das Freguesias, o Senhor Presidente informou-os de que iria lá estar, gostaria de 

saber se mantem a presença e se vai fazer alguma intervenção relativamente ao assunto. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que iria estar presente na 

audição, bem como estava inscrito para intervir. 

Disse de seguida que relativamente aos problemas ocorridos na meia maratona iam ser tomados em 

consideração de foram a ser suprimidos em futuros eventos. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de cinco milhões, seiscentos e setenta mil, cento e sessenta euros e noventa e oito cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - ADESÃO À ASSOCIAÇÃO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR 

 

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

Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, inserida na informação técnica, n.º 22/GMIME/2016 

datada de 09 do corrente mês, subscrita pelo técnico superior, licenciado em Gestão Luís Alexandre Prinas 

Nascimento, afeto ao Gabinete Mais Investimento Mais Emprego, cujo teor se transcreve: 
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“Dando cumprimento à deliberação de Câmara datada de 22.09.16, foi formalmente apresentada ao 

Presidente da Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular a intenção por parte do Município de 

Valongo em vir a ser membro do referido organismo, solicitando-se que o pedido de intenção apresentado 

fosse devidamente acolhido e aprovado. 

Assim, através do ofício datado de 19.10.2016, remetido pela Associação Eixo Atlântico do Noroeste 

Peninsular, foi o Município de Valongo informado que o seu processo de adesão havia sido aprovado por 

unanimidade, estando assim em condições de ser membro efetivo e formal da referida associação a partir 

do dia 01 de janeiro de 2017. 

Desta forma, atendendo a que o valor de 15.000€ (quinze mil euros), referente à quota anual de adesão do 

Município de Valongo à Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular encontra-se devidamente 

previsto e inscrito no orçamento municipal para o ano económico de 2017 sob a classificação 02/02.02.25, e 

dada a aprovação manifestada pela referida associação sobre o pedido de intenção de adesão 

apresentado, propõe-se que a câmara municipal delibere remeter a presente proposta de adesão à 

assembleia municipal, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, para que a Assembleia Municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 25.º do anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a adesão do município de Valongo à Associação Eixo Atlântico do 

Noroeste para Peninsular. À Consideração Superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Arq. Vítor Sá, em 09.11.2016, que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro: 

Concordo com o teor da presente informação.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 24.11.2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade submeter à Assembleia Municipal o pedido 

de autorização para adesão do município de Valongo à Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, 

nos termos conjugados da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea u) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro. 

 

1.2 - NOVO MODELO DE GESTÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE PRESTADO PELA STCP 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao novo modelo de gestão 

do serviço público de transporte prestado pela STCP, instruído com a Informação n.º 226/DAJAC-

AJNC/2016, datada de 28 de novembro, subscrita pela técnica superior Inês Marinho Corte-Real cujo teor 

se transcreve: 

“Considerando que; 

A 25 de junho de 2016, na sequência da aprovação em reunião de câmara realizada a 23 de junho, foi 

assinado um memorando de entendimento acerca do novo modelo de gestão da STCP, SA; 
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O aludido memorando tinha como objeto a implementação de um novo modelo de gestão do serviço público 

de transporte prestado pela STCP, através do qual o Estado procede à descentralização, de modo 

temporário e parcial, em benefício daqueles municípios, das suas competências de autoridade de transporte 

e de operador daquela empresa; 

De acordo com os objetivos expressamente consagrados no seu texto, com a criação do novo modelo de 

gestão pretende-se elevar os atuais patamares de eficiência e sustentabilidade no desenvolvimento do 

serviço público de transporte de passageiros, ao nível da universalidade do acesso e da qualidade dos 

serviços, da coesão económica, social e territorial, do desenvolvimento equilibrado do setor dos transportes, 

favorecendo o equilíbrio financeiro da STCP S.A.; 

O Estado Português pretende implementar, em conjunto com a AMP, como primeiro passo de um processo 

mais profundo de devolução a título definitivo para a esfera autárquica do serviço público de transporte de 

passageiros prestado pela STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. um novo modelo de 

gestão do serviço público de transporte prestado pela operadora, isto no especial interesse dos municípios 

do Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, Gondomar e Valongo; 

Para cumprimento do desiderato supra referido, encontram-se programados uma série de atos que contam 

com o envolvimento de diversas entidades, designadamente da Câmara Municipal de Valongo, a saber: 

1. Celebração, entre o Estado, a AMP e a STCP, de um aditamento ao contrato de serviço público 

existente, através do qual a AMP assumirá a posição de concedente, nele se prevendo a 

compensação à STCP por Operador de Serviço Público (Doc. C2); 

2. Celebração de um contrato interadministrativo através do qual o Estado transfere para a AMP 

(parcialmente) competências de Autoridade de Transporte relativamente à STCP (Doc. C1); 

3. Celebração de um Contrato de Gestão e Cessão de exploração da STCP, entre o Estado e AMP no 

qual é delegado na AMP o exercício de poderes operacionais relativamente à STCP, atribuindo-lhe 

o controlo da gestão da STCP, de forma a dar cumprimento aos requisitos de “operador interno”, 

estabelecendo entre outros aspetos, que a AMP indica 3 dos 5 membros do Conselho de 

Administração da STCP (Doc. C4); 

4. Celebração do Memorando de Entendimento ANTROP, que visa os princípios de articulação da 

rede de transportes públicos em modo rodoviário na área geográfica da AMP (Doc. A7); 

5. Celebração de um contrato interadministrativo de delegação de competências, entre a AMP e os 

Municípios de Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, Gondomar e Valongo (Doc. C3), que 

visa estabelecer os termos em que a AMP exercerá as competências de autoridade de transporte 

respeitantes ao Serviço Público de transporte de passageiros, explorado pela STCP na área 

geográfica dos Municípios outorgantes, nomeadamente: 

a) As regras de exercício pela AMP, e partilha pelos municípios outorgantes, das competências de 

planeamento, exploração, investimento e financiamento que lhe são delegadas pelo Estado 

enquanto autoridade de transporte do serviço público de transporte de passageiros explorado pela 

STCP na área geográfica dos Municípios outorgantes; 
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b) A criação junto da AMP de uma unidade técnica de apoio à gestão, pela AMP e pelos Municípios 

outorgantes, das funções de orientação do serviço público, nomeadamente as respeitantes às 

competências a que se refere a alínea anterior, designada Unidade Técnica de Gestão; 

c) As regras de repartição, entre os Municípios outorgantes, dos encargos associados ao, 

pagamento das compensações financeiras devidas por obrigações de serviço público; 

Assim, propõe-se que: 

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deliberem aprovar e autorizar, nos termos da alínea ccc) do 

n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos da alínea k) do n.º 1 do 

art.º 25.º do mesmo diploma, e alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: 

1- A celebração do contrato interadministrativo de partilha de competências entre a AMP e os 6 

municípios da rede STCP e respetivo compromisso plurianual, referido no número 5 desta 

informação, cuja minuta se junta em anexo; 

2- O Senhor Presidente da Câmara a aprovar, em sede do Conselho Metropolitano da AMP, as 

minutas dos documentos referidos nos números 1, 2, 3 e 4 desta informação. 

À consideração superior.” 

A 28.11.2016, o Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoios aos Cidadãos, Dr. José Paiva, proferiu o 

seguinte despacho: «Visto. Concordo e submeto à consideração do Exmo. Senhor Presidente, Dr. José 

Manuel Ribeiro, para eventual agendamento para reunião de Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 28.11.2016 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 na semana anterior foi 

promovida uma reunião entre os membros do Executivo e um membro da Comissão Executiva da Área 

Metropolitana do Porto, tendo o Município de Valongo, com a concordância de todas as forças político-

partidárias representadas no Executivo Camarário, apresentado uma sugestão no sentido de reforçar o 

acesso à informação da gestão, ou seja, dar oportunidade aos seis municípios representados na UTG - 

Unidade Técnica de Gestão, que acompanhavam o modelo da STCP, de ter acesso à informação 

financeira. Esta sugestão foi bem acolhida, o que, na sua opinião, reforçava a capacidade de 

acompanhamento do processo. 

Disse, ainda, que foram enviados vários documentos relativos ao processo de gestão do serviço público de 

transportes da STCP que passaria a ser gerido pelos seis municípios: Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, 

Valongo e Vila Nova de Gaia. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que, na sua opinião, os seis municípios não 

iam gerir o serviço da STCP, porque existia um conselho de administração que era presidido por um 

elemento indicado pelo Governo, que além de tudo, tinha direito de veto. 
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Disse que os eleitos pelo PSD/PPM recomendavam que o Município de Valongo não assumisse já qualquer 

posição relativa aos encargos e aguardasse pelo visto do Tribunal de Contas para assinar o contrato, 

atendendo à complexidade e algum desconhecimento da componente jurídica que o mesmo abrangia, 

acrescentando que, na sua perspetiva, o Tribunal de Contas iria colocar várias questões e obrigar a várias 

alterações ao documento. 

Referiu, ainda, que estavam apreensivos no que concerne ao modelo de gestão, porque era dada uma 

indicação política que, na prática, seria transposta de forma diferente, atendendo a que as câmaras 

municipais não possuíam autonomia completa, era um processo novo que tinha que ser gerido com cuidado 

e tempo. Nesse contexto, reiterou que o senhor Presidente deveria ter precaução no que concerne à 

assinatura do contrato. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, complementando que, independentemente das 

sugestões da Câmara terem sido aceites, os assuntos não foram discutidos de forma aprofundada e, na sua 

opinião, foi dada demasiada importância à Câmara Municipal do Porto em detrimento das outras câmaras 

envolvidas, o que não invalidava a posição da Câmara de Valongo, no entanto, seria de bom-tom que os 

documentos refletissem respeito por todas as câmaras municipais, e não permitir com que os dois 

organismos principais tivessem a presidência, por inerência, quando deveria ser por votação, em termos 

percentuais, mas que assegurasse o mínimo de democraticidade desses organismos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que considerou útil a reunião havida na semana 

anterior, porque permitiu a colocação de dúvidas e o esclarecimento de alguns itens. Porém, apresentava 

uma Declaração de Voto que traduzia a posição tomada pela CDU em relação à matéria em discussão. 

Declaração de Voto 

“Uma abordagem séria sobre as opções que, neste momento, estão em cima da mesa acerca do futuro da 

STCP, exige uma, ainda que superficial, à tentativa de privatização que o Governo PSD/CDS procurou 

impor. 

Tratava-se de entregar, integralmente, a STCP a capitais privados, subordinando um serviço público desta 

importância à lógica do lucro. Este processo foi ainda mais grave por assentar num caderno de encargos 

que punha em causa a sua função social. 

Tinha razão a CDU quando manteve, até ao fim, a confiança na possibilidade de travar a privatização e no 

papel decisivo da luta dos trabalhadores e utentes para alcançar esse objetivo. 

Num quadro em que, apesar da intervenção revanchista do PSD e CDS, de hesitações do PS, e de uma 

intervenção negativa do Presidente da República, valorizamos o ato de ter sido possível aprovar na 

Assembleia da República alterações aos estatutos da STCP que reforçam a sua condição de empresa 

pública. 

Esta proposta surge num momento de grande fragilidade da STCP, e os seus defensores tentam explorar, 

demagogicamente, justos descontentamentos que existem, tendo em conta a STCP que se encontra 
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profundamente afetada pelas consequências das opções impostas por Governos anteriores, e que levou à 

diminuição da oferta de serviço público e consequente diminuição da procura. 

A situação atual da empresa é calamitosa e pode ser caraterizada por um número insuficiente de veículos 

no terreno, por uma quebra muito significativa na sua manutenção, pela diminuição da frequência média das 

linhas - que é agora de cerca de 30 minutos - pelo aumento do número de viagens perdidas e, mais 

recentemente, por uma nova agudização do défice de pessoal. 

Atendendo à gravidade da situação descrita, torna-se evidente que a municipalização não resolverá os 

problemas da empresa e que os objetivos anunciados pelo Governo PS - “promover a gestão e o uso 

eficiente dos recursos públicos”, a “universalidade do acesso e da qualidade dos serviços”, a “coesão 

económica, social e territorial”, o “desenvolvimento equilibrado do setor dos transportes e a articulação 

intermodal” - são parte integrante de um discurso vazio que visa ocultar as reais consequências de um 

processo que conduzirá a STCP num sentido diferente do necessário e do desejado pelos trabalhadores e 

utentes. 

A análise dos documentos que estão em discussão hoje e que serão levados à reunião do Conselho 

Metropolitano do próximo dia 7 de dezembro, reforçou os motivos das críticas já veiculadas anteriormente 

pela CDU. 

Quanto à acusação de desresponsabilização da Administração Central - porque a capacidade e 

responsabilidade de assegurar o financiamento deste serviço público é do Estado Central e não de algumas 

câmaras endividadas - esta fica plenamente confirmada com a leitura do Contrato de Delegação de 

Competências. Nele, o Governo delega quase todo o poder na Área Metropolitana do Porto (AMP) e na 

Unidade Técnica, que fará a gestão operacional. 

Os municípios ficariam responsáveis pelo tarifário, definição da rede e do serviço público a prestar, tendo a 

possibilidade de recorrer a serviços de transporte “complementares” e “afluentes” (por outras palavras, a 

contratar privados para substituir carreiras da STCP ou canalizar passageiros para a STCP). 

O Governo demite-se, portanto, de quase todas as responsabilidades, permitindo que a AMP possa alterar 

o serviço público como melhor entender, bastando que para isso que lhe dê conhecimento. 

A única área em que fica claro que o Governo não prescinde do seu poder é no que concerne a decisões 

que tenham impacto na dívida histórica da empresa. 

Neste ponto, em particular, torna-se evidente que todo o processo fica subordinado à chamada 

“sustentabilidade económica”, essa parece ser, aliás - e apesar do floreado dos objetivos referidos 

anteriormente - a prioridade do processo. 

Está bem definido, por exemplo, quem não paga: o Estado Central e os demais onze municípios integrantes 

da AMP. No entanto, no que concerne à regulação do pagamento das compensações financeiras por 

obrigações de serviço público (as indemnizações compensatórias), a definição desses mecanismos fica 

remetida para o futuro num contrato a celebrar entre a AMP e os seis municípios envolvidos. 
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Para já, o que o contrato define é o seguinte: cada município paga proporcionalmente ao número de 

veículos/km produzidos na sua área, o que admite a possibilidade de, no futuro próximo, os serviços 

variarem de acordo com as condições financeiras de cada um dos municípios. 

Esta opção é ainda mais grave conhecida que é a situação financeira da maioria dos municípios envolvidos, 

que se encontram profundamente endividados e com a sua capacidade de investimento comprometida. 

Este é, infelizmente, o caso da Câmara Municipal de Valongo. 

A leitura dos novos documentos acrescenta novas contradições, ambiguidades e motivos de preocupação. 

Por exemplo, sobre o destino a dar à dívida histórica da STCP aquando do final do contrato, nada é 

referido. Não bastam declarações, é necessário que não haja qualquer margem para dúvidas. 

Admitamos que antes de entregar a STCP às autarquias, terá lugar a aquisição de nova frota sem custos 

para as câmaras municipais. Daqui por 10 ou 15 anos, como será realizado um novo investimento cujo 

montante se estima rondar os 80 a 90 milhões de euros? Será que as câmaras municipais têm condições 

para tal? 

Dá-se ainda a situação “peculiar” da AMP passar a ser a responsável pela gestão da STCP e, 

simultaneamente, pela sua fiscalização. 

Acrescentamos ainda que: 

1. O Município de Valongo se encontra numa situação financeira complexa que condiciona 

seriamente a sua capacidade de investimento. Por responsabilidade do PS, do PSD e do CDS, vários dos 

principais serviços da autarquia, como Águas e Saneamento, Estacionamento e Limpeza foram entregues a 

privados, com o pretexto de que a Câmara não dispunha de meios. Assumir agora a responsabilidade pela 

operação da STCP levanta muitas e fundadas dúvidas. 

2. A participação das autarquias em decisões sobre a rede da STCP não deve corresponder a 

transferir para estas uma responsabilidade social que sempre foi da competência da Administração Central. 

3. As autarquias que gerem transportes públicos, como Coimbra, Braga e Barreiro, exigem que a 

Administração Central as apoie. No Grande Porto, paradoxalmente, parece que as autarquias pretendem 

facilitar o caminho de alijamento de responsabilidades por parte do Governo do PS. 

Pelo exposto, a CDU vota contra a proposta.” 

Valongo, 02 de dezembro de 2016 

O Vereador da CDU 

Adriano Ribeiro 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos 

da alínea k) do n.º 1 do art.º 25.º do mesmo diploma, e alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro: 

1- A celebração do contrato interadministrativo de partilha de competências entre a AMP e os 6 

municípios da rede STCP e respetivo compromisso plurianual, referido no número 5 desta 

informação, cuja minuta se junta em anexo; 
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2- O Senhor Presidente da Câmara a aprovar, em sede do Conselho Metropolitano da AMP, as 

minutas dos documentos referidos nos números 1, 2, 3 e 4 da informação técnica. 

 

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

Rebelo, Dr.ª Ana Isabel Pereira e Dr. César Vasconcelos. 

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

 

1.3 - TRANSAÇÃO JUDICIAL COM A PARQUE VE, S.A., NO ÂMBITO DO PROCESSO N.º 

440/11.0BEPNF, QUE CORRE TERMOS NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PENAFIEL - 

CONTRATOS DE CONCESSÃO DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA NAS FREGUESIAS 

DE ERMESINDE E VALONGO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, atenta a informação prestada pelo Dr. 

Ricardo Bexiga, mandatário do Município, cujo teor se transcreve: 

“1. Objeto da Transação 

Em 18-5-2011, o Município de Valongo interpôs contra a PARQUE VE, sociedade concessionária do 

estacionamento de duração limitada nas freguesias de Valongo e Ermesinde, uma ação administrativa 

comum onde peticionava a retirada de parcómetros instalados em diversos arruamentos municipais, 

alegando que estavam em lugares não abrangidos pelo contrato de concessão de estacionamento na 

freguesia de Ermesinde, designadamente porque localizados em terrenos que eram propriedade da Junta 

de Freguesia de Ermesinde. 

Com a publicação do D.L. nº 146/2014, de 9-10, e demais legislação complementar, que vieram introduzir 

alterações significativas nas condições em que as empresas privadas concessionárias de estacionamento 

podem exercer a atividade de fiscalização do estacionamento nas zonas que lhes estão concessionadas, 

abriu-se um processo negocial tendo em vista acordar num conjunto de novas soluções contratuais 

adaptadas à nova regulamentação legal. 

Concluindo aquele processo negocial, foi possível chegar a acordo com a PARQUE VE no sentido de 

extinguir o litígio judicial entre as partes e consensualizar um conjunto de alterações aos contratos de 

concessão de estacionamento nas freguesias de Ermesinde e Valongo. 

Para além de se adaptar os contratos de concessão à nova legislação em vigor e às novas necessidades de 

gestão das concessões, o diferendo judicial entre as partes é extinto através da reorganização dos lugares 

de estacionamento abrangidos pelo contrato de concessão relativo à freguesia de Ermesinde. 

Este acordo deverá ser formalizado sob a forma de transação, homologada por sentença judicial no 

processo, com o âmbito a seguir destacado: 

2. Âmbito da transação 

Destacam-se as principais soluções acordadas na transação, conforme minuta anexa à presente 

informação: 
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a) Reorganizam-se os atuais lugares de estacionamento abrangidos na concessão de estacionamento na 

freguesia de Ermesinde, designadamente através da retirada dos lugares localizados em terrenos da 

Freguesia de Ermesinde; 

b) Atribui-se a fiscalização da concessão de estacionamento ao concessionário PARQUE VE, nos termos 

previstos no D.L. nº 146/2014, de 9-10, e demais legislação complementar; 

c) Altera-se a percentagem que a PARQUE VE paga ao Município, a título de participação nas receitas 

brutas de exploração dos contratos de concessão, elevada para a percentagem de 7% das receitas brutas 

de exploração em ambas as concessões. 

d) Regula-se a utilização gratuita pelo Município de lugares de estacionamento integrados na concessão, 

para a realização de iniciativas públicas, designadamente da Feira Semanal de Valongo; 

e) Adapta-se o clausulado dos contratos de concessão ao disposto no Código dos Contratos Públicos, 

introduzindo, designadamente, novas cláusulas contratuais que passam a regular: 

- O controlo partilhado da utilização dos lugares de estacionamento de duração limitada, através da partilha 

do software próprio de gestão de parcómetros; 

- A apresentação de relatórios de gestão trimestrais, contendo informação essencial sobre a atividade das 

concessões; 

- A introdução de um painel de indicadores de acompanhamento e avaliação do desempenho de 

concessionário; 

3. Procedimentos a adotar 

Considerando que a aprovação e formalização desta transação tem como consequência a alteração dos 

contratos de concessão e do Regulamento Municipal de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada 

do Município de Valongo, será necessário integrar no processo da sua aprovação os órgãos municipais 

competentes para se pronunciarem sobre a matéria em causa, a saber: 

a) A Assembleia Municipal, que ao abrigo do art.º 25.º nº 1 alíneas g) e  p), do D.L. n.º 75/2013, de 12-9 

(Regime Jurídico das Autarquias Locais), tem competência para aprovar os regulamentos com eficácia 

externa do município, e para autorizar a câmara municipal a celebrar contratos de concessão e a fixar as 

respetivas condições gerais. 

b) A Câmara Municipal, que nos termos do art.º 33.º n.º 1 alíneas k) e ccc), do referido diploma legal, tem 

competência para elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal os projetos de regulamentos 

externos do município, e apresentar-lhe propostas sobre matérias da sua competência. 

Assim, propõe-se a adoção dos seguintes procedimentos. 

a) Aprovação em reunião da Câmara Municipal, da minuta de transação, deliberando dar início ao processo 

de alteração dos contratos de concessão e do Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento de 

Duração Limitada de Valongo, a submeter à aprovação da Assembleia Municipal; 

b) Aprovação em reunião da Câmara Municipal, da proposta final de alteração aos contratos de concessão 

e ao Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento, neles integrando as alterações resultantes da 

transação; 
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c) Aprovação em reunião da Assembleia Municipal, das propostas de alteração aos contratos de concessão 

e ao referido Regulamento Municipal, apresentadas pela Câmara Municipal; 

d) Assinatura da transação judicial e do aditamento aos contratos de concessão, e publicação legal das 

alterações ao Regulamento Municipal. 

À Consideração Superior. 

Valongo, 28 de novembro de 2016 

Anexo: Minuta de transação judicial. 

O Advogado 

Ricardo Bexiga.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 28/11/2016, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

 

Processo retirado. 

 

2.1 - 7.ª ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO E 7.ª ALTERAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

ANO 2016 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da 7.ª Alteração 

do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, instruído com a informação técnica n.º 17/DFRH/GF/2016, 

datada de 28/11/2016, subscrita por Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo teor se transcreve: 

“Atendendo à proximidade do final do ano económico e após análise dos documentos previsionais, torna-se 

necessário proceder ao ajustamento das dotações de algumas rubricas da despesa constantes do 

Orçamento Municipal. 

Nestes termos, no Orçamento da despesa efetua-se o reforço das dotações das seguintes rubricas: 

- Remunerações por doença e maternidade/paternidade: 20.000,00 €; 

- Ajudas de custo: 750,00 €; 

- Abono para falhas: 750,00 €; 

- Subsídio de turno: 11.700,00 €; 

- Subsídio familiar a crianças e jovens: 2.000,00 €; 

- Outras prestações familiares: 400,00 €; 

- Segurança Social - Outros: 1.000,00 €; 

- Prémios, condecorações e ofertas: 3.800,00 €; 

- Conservação de bens: 10.000,00 €; 

- Comunicações: 2.000,00 €; 

- Estudos, pareceres, projetos e consultadoria: 90.000,00 €; 

- Outros trabalhos especializados: 95.000,00 €; 
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- Serviços de saúde: 1.782,00 €; 

- Outros serviços: 15.000,00 €; 

- Empresas públicas municipais e intermunicipais: 10.000,00 €; 

- Instituições sem fins lucrativos: 4.300,00 €; 

- AMR: Aluguer de fotocopiadora de grandes dimensões: 449,00 €; 

- AMR: Contrato de fornecimento para comunicações fixas, móveis e dados: 6.000,00 €; 

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

- Subsídio de refeição: 36.600,00 €; 

- Impostos e taxas: 33.000,00 €; 

- IVA pago: 9.912,00 €; 

- Outras despesas correntes: 32.318,00 €; 

- AMR: Aquisição de serviços de limpeza edifícios municipais: 38.000,00 €; 

- AMR: Disponibilização de computadores em regime outsourcing: 1.463,00 €; 

- AMR: Licenciamento fiscalização instalações abastecimento e armazenamento de combustíveis: 307,00 €; 

- AMR: Inspeções periódicas, reinspeções, inspeções extraordinárias equipamento elevatório: 1.722,00 €; 

- AMR: Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino: 49.000,00 €; 

- AMR: Subsídio de transporte a alunos compulsivos (ano letivo 2015/2016): 1.924,00 €; 

- AMR: Contratos Inserção Emprego (ano letivo 2015/2016): subsídio de transporte: 4.256,00 €; 

- AMR: Contratos Inserção Emprego (ano letivo 2015/2016): remuneração e subsídio refeição: 5.216,00 €; 

- AMR: Atribuição de passes escolares (ano letivo 2015/2016): 1.188,00 €; 

- AMR: Plano Municipal de Acessibilidade para Todos: 1.679,00 €; 

- AMR: Plano Mobilidade Urbana Sustentável: 15.212,00 €; 

- AMR: Aproveitamento das Margens do Rio Leça entre S. Lázaro e Espaço Multiusos: 1.000,00 €; 

- AMR: Oficina do Brinquedo Tradicional Português – projeto: 24.762,00 €; 

- AMR: Pavilhão Municipal de Ermesinde – projeto: 2.500,00 €; 

- AMR: Piscina Municipal de Valongo – projeto: 1.000,00 €; 

- AMR: Pavilhão Municipal de Valongo – projeto: 2.500,00 €; 

- AMR: Estudo Pista Atletismo – projeto: 1.000,00 €; 

- AMR: Protocolo relativo às Escolas de Natação de Valongo 2015/2016: 5.372,00 €; 

- AMR: Reabilitação do edifício Quinta da Várzea – projeto: 1.000,00 €; 

- AMR: Estudo ligação Rua Fialho Almeida à Rua Santo André: 1.000,00; 

- AMR: Estudo via de ligação a Mirante de Sonhos: 1.000,00; 

- AMR: Estudo arranjo urbanístico envolvente mercado Ermesinde: 1.000,00 €; 

- AMR: Estudo urbanístico Senhora dos Chãos: 1.000,00 €. 

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

- Edifício Faria Sampaio – Conclusão Edifício B – Loja do Cidadão: 8.000,00 €; 

- Equipamento administrativo: 450,00 €; 

- Equipamento básico: 17.020,00 €; 
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- Mobiliário e equipamento (Escolas): 250,00 €; 

- Pavilhão n.º 1 de Campo: 7.000,00 €; 

- Mobiliário urbano e elementos de acalmia de tráfego: 4.920,00 €. 

Por indicação da Divisão de Projetos e Obras Municipais, as contrapartidas a estes reforços provieram da 

redução da dotação dos seguintes projetos: 

- Reabilitação Habitação social PER Barreiro: 8.000,00 €; 

- Pavilhão Municipal de Valongo – Tratamento de fissuras exteriores: 8.000,00 €; 

- Construção, conservação e reparação de arruamentos: 3.640,00 €; 

- Execução de obras de urbanização: 18.000,00 €. 

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

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

Em 28/11/2016, 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 

Alteração, pelo que se propõe que a mesma seja remetida à aprovação da Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 28/11/2016, o seguinte despacho: 

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

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, aprovar a proposta da 7.ª Alteração do Orçamento e 7.ª 

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

 

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

Rebelo, Dr.ª Ana Isabel Pereira e Dr. César Vasconcelos. 

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

 

2.2 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA EMISSÃO DE ALVARÁ E CEDÊNCIA DE ESTRADO, 

REQUERIDO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ERMESINDE, PARA O EVENTO ERMESINDE FESTEJA 

NATAL 2016 

 

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

Freguesia de Ermesinde, instruído com a informação técnica n.º 13946/TL, datada de 21.11.2016, subscrita 

por Cristina Elisabete Moreira Dias, assistente técnica cujo teor se transcreve: 

«Em referência ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar: 

A requerente apresentou requerimento a solicitar a cedência/autorização do espaço no Largo da Estação 

em Ermesinde, para a realização de diversas atividades no âmbito da época natalícia para o evento 

“Ermesinde Festeja Natal 2016”, no período de 7 de dezembro, a partir das 9:00h, até 26 de dezembro ao 

final do dia, bem como, solicitou autorização para a utilização dos pontos de água e luz, a inativação do 

chafariz, empréstimo de um estrado e ainda a cedência do quiosque de 13 a 23 de dezembro. 
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Nos termos da informação n.º 13805/TL está autorizada a realização do evento, bem como está autorizado 

a cedência do estrado, através do despacho do Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara de 25/11/2016 o que, 

nos termos do n.º 7.1, Quadro XXX, relativo a atividades diversas, da Tabela de Taxas anexa ao 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, dá lugar ao pagamento da 

taxa pela emissão do alvará de 16,35€/dia, perfazendo o total de 327,00€, e nos termos do n.º 1.1 e 1.2, do 

Quadro III, relativo a Taxas pela utilização de outros bens de utilização pública, da referida Tabela, o valor 

de 194,00€ mais IVA, referente à cedência do estrado. 

Todavia, uma vez que a Junta de Freguesia de Ermesinde é uma entidade de utilidade pública e 

administrativa, poderá ser atribuída a isenção de taxas, nos termos da alínea a), n.º 2, do art.º 5.º do já 

citado Regulamento. 

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

de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, e da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

É o que me cumpre informar. 

À consideração superior.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sra. Chefe de Divisão, Dra. Ana Maria Santos em 25.11.2016, 

que igualmente se transcreve: «Exmo. Senhor Presidente: Concordo. Propõe-se submeter o pedido de 

isenção de taxas pela emissão do Alvará e cedência de palco a reunião de Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 28.11.2016, o seguinte despacho: «Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea a), n.º 2, do artigo 5.º, do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, por unanimidade, conceder a isenção 

de taxas pela emissão do Alvará n.º 42/2016 e pela cedência do estrado. 

 

2.3 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA EMISSÃO DE ALVARÁ, REQUERIDO PELA JUNTA DE 

FREGUESIA DE ALFENA, PARA O EVENTO PASSEIO PAI NATAL MOTARD 2016 

 

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

Freguesia de Alfena, instruído com a informação técnica n.º 14247/TL, datada de 25.11.2016, subscrita por 

Cristina Elisabete Moreira Dias, assistente técnica cujo teor se transcreve: 

«Em referência ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar: 

A requerente apresentou requerimento a solicitar o condicionamento de trânsito em vários arruamentos das 

freguesias de Alfena, Valongo e Ermesinde, para a realização do Passeio Pai Natal Motard 2016, no dia 11 

de dezembro, no horário compreendido entre as 09.00h e as 15.00h. 

Nos termos da informação n.º 14241/TL está autorizado o condicionamento de trânsito, através do 

despacho do Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara de 28/11/2016 o que, nos termos do n.º 7.1, Quadro 

XXX, relativo a atividades diversas, da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança 
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de Taxas e Outras Receitas Municipais, dá lugar ao pagamento da taxa pela emissão do alvará de 

16,35€/dia. 

Todavia, uma vez que a Junta de Freguesia de Alfena é uma entidade de utilidade pública e administrativa, 

poderá ser atribuída a isenção de taxas, nos termos da alínea a), n.º 2, do art.º 5.º do já citado 

Regulamento. 

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

de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, e da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

É o que me cumpre informar. 

À consideração superior.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sra. Chefe de Divisão, Dra. Ana Maria Santos em 28.11.2016, 

que igualmente se transcreve: «Exmo. Senhor Presidente: Concordo. Propõe-se submeter o pedido de 

isenção de taxas pela emissão do Alvará a reunião de Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 28.11.2016, o seguinte despacho: «Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea a), n.º 2, do artigo 5.º, do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, por unanimidade, conceder a isenção 

de taxas pela emissão do Alvará n.º 44/2016. 

 

3.1 - PROCESSO N.º 297-OC/1979 

LOCAL: RUA BARTOLOMEU DIAS, N.ºS 446, 448, 450 E 452 – ERMESINDE 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO 

 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, instruído com a informação técnica n.º 

1431/DFM.FU/2016, datada de 2016.11.07, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor 

se transcreve: 

«Em 19.05.2016, foi efetuada uma vistoria à fração “C” do edifício de habitação coletiva constituído por 4 

frações autónomas, situado na morada supra identificada, tendo-se verificado que esta não possuía boas 

condições de segurança e salubridade, devendo ser efetuadas obras para reparar as anomalias descritas 

no auto de vistoria n.º 43/2016, nomeadamente: 

1. Substituição das telhas e das madeiras apodrecidas da estrutura da cobertura; 

2. Obras de conservação das fachadas do prédio; 

3. Reposição das argamassas de cobrimento do ferro do betão das escadas e da viga da estrutura de 

apoio à laje do rés-do-chão; 
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4. Reconstruir o muro de suporte das terras do logradouro, adequadamente projetado e calculado para o 

tipo de método construtivo a utilizar e que se entenda como a melhor solução para o local. 

Através dos ofícios com as referências 1456/FU, 1457/FU e 1458/FU, de 18.08.2016, foi dado 

conhecimento do conteúdo do supracitado auto de vistoria ao requerente (proprietário da fração “C”) e aos 

proprietários das restantes frações. Foi ainda transmitido aos interessados que dispunham de um prazo de 

10 dias para que, querendo, se pronunciassem sobre o assunto, no âmbito do direito à audiência prévia, 

conforme estipula o Código do Procedimento Administrativo (CPA). 

O Srs. Aníbal Lopes Mota e Maria Antónia Mota, requerentes e proprietários da fração “C”, responderam 

através do requerimento registado sob o n.º 13476, de 26.08.2016, através do qual realçaram que apenas 

são proprietários de uma das quatro frações deste edifício fracionado em regime de propriedade horizontal 

e manifestaram a sua preocupação com a situação verificada. Informaram ainda que, dentro das suas 

disponibilidades, é sua intenção assumir as suas responsabilidades. 

A Sr.ª Maria Margarida Dias Leal, proprietária da fração “A”, apresentou o requerimento registado sob o n.º 

13549, de 29.08.2016, através do qual alegou que não concorda com algumas questões mencionadas no 

ofício rececionado e que pretendia esclarecer e ser esclarecida de determinadas dúvidas em relação ao 

disposto no mesmo. Contudo, a exponente não concretizou quais as dúvidas suscitadas e não compareceu 

na audiência que estes serviços agendaram com a mesma para o dia 18.10.2016, cujo intuito seria 

precisamente esclarecer as dúvidas que esta pudesse ter. 

O Sr. Marco António Costa, proprietário das frações “B” e “D”, não se pronunciou sobre o assunto. 

Face ao exposto e dado que o alegado não justifica a alteração do sentido de decisão, propõe-se que seja 

determinada a ordem de execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições 

de segurança e salubridade verificadas no imóvel, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua 

atual redação, concedendo-se um prazo de 45 dias aos proprietários para o efeito, sob pena de ser 

instaurado processo de contraordenação previsto na alínea s) do n.º 1 artigo 98.º deste diploma legal, 

punível com coima graduada de (euro) 500 até ao máximo de (euro) 100 000, no caso de pessoa singular, e 

de (euro) 1500 até (euro) 250 000, no caso de pessoa coletiva, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, sem 

prejuízo de serem aplicadas outras medidas legais. 

O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.11.16 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para o efeito. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.11.16 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.11.25, 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, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar aos proprietários do imóvel, para no prazo de 45 

dias proceder à execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de 

segurança e salubridade verificadas no mesmo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.2 - PROCESSO N.º 314-OC/1987 

LOCAL: RUA DO PADRÃO, N.º 148 - VALONGO 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E 

SALUBRIDADE 

 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, instruído com a informação técnica n.º 

1293/DFM.FU/2016, datada de 2016.09.29, subscrita pelo Eng.º Morgado de Sousa, Técnico Superior, cujo 

teor se transcreve: 

«Em 14.04.2016 foi efetuada uma vistoria à edificação existente no local supra identificado, por solicitação 

do requerente, tendo-se verificado que esta não tinha boas condições de segurança e salubridade, devendo 

ser efetuadas obras para reparar as anomalias discriminadas no auto de vistoria n.º 29/2016, 

nomeadamente, reparação das fachadas, melhorar a impermeabilização da parte da fachada em contacto 

com o solo, remover e repor o revestimento interior utilizando para o efeito argamassas hidrofugadas e 

tintas adequadas a zonas húmidas e substituir a porta de acesso à Travessa Dr. Neto. 

Após realização da referida vistoria, foi concedido um prazo de 10 dias aos interessados – proprietária e 

inquilino – para que, querendo, se pronunciassem sobre o conteúdo do referido auto. 

Nesta data, verifica-se que a Senhoria nada alegou e o inquilino, em sede de audiência no passado dia 

27.09.2016, manifestou-se contra o arquivamento do processo, alegando que o mau de estado de 

conservação do prédio põe em risco a segurança pública considerando a eventualidade do revestimento 

exterior cair na via pública. 

Face ao exposto, propõe-se que seja determinada a ordem de execução das obras de conservação 

necessárias à correção das más condições de segurança e salubridade verificadas no imóvel, nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, concedendo-se um prazo de 45 dias à 

proprietária para o efeito, sob pena de ser instaurado processo de contraordenação previsto na alínea s) do 

n.º 1 artigo 98.º deste diploma legal, punível com coima graduada de (euro) 500 até ao máximo de (euro) 

100 000, no caso de pessoa singular, e de (euro) 1500 até (euro) 250 000, no caso de pessoa coletiva, nos 

termos do n.º 4 do mesmo artigo, sem prejuízo de serem aplicadas outras medidas legais. 
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O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.10.26 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para o efeito. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.10.28 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.11.25, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar à proprietária do imóvel, para no prazo de 45 dias 

proceder à execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de segurança e 

salubridade verificadas no mesmo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.3 - PROCESSO N.º 281-OC/1997 

LOCAL: RUA DO PINHEIRO, N.ºS 240 E 246 - ERMESINDE 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E 

SALUBRIDADE 

 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, instruído com a informação técnica n.º 

1341/DFM.FU/2016, datada de 2016.10.13, subscrita pelo Eng.º Morgado de Sousa, Técnico Superior, cujo 

teor se transcreve: 

«Aos 18 dias do mês de agosto de 2016, foi efetuada uma vistoria ao exterior dos prédios com entrada 

pelos números 250/260 da rua do Pinheiro em Ermesinde, propriedade da Sr.ª D. Maria de Fátima Nicole 

Duarte e que confronta de Nascente com o logradouro do prédio do requerente, por solicitação deste, 

tendo-se verificado que o mau estado de conservação dos edifícios atrás mencionados estão a pôr em risco 

a segurança pública e que para repor as boas condições de segurança, deverão ser efetuadas obras 

discriminadas no auto de vistoria n.º 68/2016, nomeadamente obras de conservação das edificações com 

entrada pelos números 250/260 da rua do Pinheiro em Ermesinde. 

Após realização da referida vistoria, foi concedido um prazo de 10 dias aos interessados para que 

querendo, se pronunciassem sobre o conteúdo do referido auto. 

Nesta data, verifica-se que os interessados nada alegaram, pelo que se propõe que seja determinada a 

ordem de execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de segurança 
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verificadas no local, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, concedendo-se 

um prazo de 45 dias à proprietária para o efeito, sob pena de ser instaurado processo de contraordenação 

previsto na alínea s) do n.º 1 artigo 98.º deste diploma legal, punível com coima graduada de (euro) 500 até 

ao máximo de (euro) 100 000, no caso de pessoa singular, e de (euro) 1500 até (euro) 250 000, no caso de 

pessoa coletiva, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, sem prejuízo de serem aplicadas outras medidas 

legais. 

O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.10.31 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para o efeito. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.11.03 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.11.25, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar à proprietária do imóvel, para no prazo de 45 dias 

proceder à execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de segurança e 

salubridade verificadas no mesmo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.4 - PROCESSO N.º 16/2015(07) 

LOCAL: RUA GIL VICENTE - ANTIGO CINEMA DE ERMESINDE - ERMESINDE 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E 

SALUBRIDADE 

 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, instruído com a informação técnica n.º 

1426/DFM.FU/2016, datada de 2016.11.04, subscrita pela Eng.ª Alzira Torres, Técnica Superior, cujo teor 

se transcreve: 

«Em 2016.06.02 foi efetuada uma vistoria à edificação existente no local supra identificado, por solicitação 

da requerente, tendo-se verificado que esta não tinha boas condições de segurança e salubridade, devendo 

ser efetuadas obras para reparar as anomalias discriminadas no auto de vistoria n.º 48, nomeadamente: 
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 Remover da cobertura todos os materiais que possam ser deslocados pela ação do vento 

depositando-os no piso 0 protegidos da chuva. 

 Depositar no piso 0 os materiais da estrutura ainda fixados na parede e suspensos desta. 

 Reparar as vigas e pilares em betão armado da estrutura que suporta o depósito, procedendo ao 

tratamento do ferro e posterior recobrimento com uma argamassa a que é adicionada uma cola para melhor 

aderir à área tratada. 

 Zelar para que o edifício permaneça bem vedado. 

 Promover a limpeza periódica do logradouro. 

Após realização da referida vistoria, foi concedido um prazo de 10 dias aos interessados – proprietário e 

reclamante – para que, querendo, se pronunciassem sobre o conteúdo do referido auto. 

Nesta data, verifica-se que os interessados nada alegaram sobre o assunto, pelo que se propõe que seja 

determinada a ordem de execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições 

de segurança e salubridade verificadas no imóvel, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua 

atual redação, concedendo-se um prazo de 45 dias ao proprietário para o efeito, sob pena de ser instaurado 

processo de contraordenação previsto na alínea s) do n.º 1 artigo 98.º deste diploma legal, punível com 

coima graduada de (euro) 500 até ao máximo de (euro) 100 000, no caso de pessoa singular, e de (euro) 

1500 até (euro) 250 000, no caso de pessoa coletiva, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, sem prejuízo de 

serem aplicadas outras medidas legais. 

O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.11.10 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para o efeito. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.11.16 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.11.25, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar ao proprietário do imóvel, para no prazo de 45 dias 

proceder à execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de segurança e 

salubridade verificadas no mesmo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.5 - PROCESSO N.º 15/2016(07) 
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LOCAL: RUA ESCOLAS DA BELA, N.º 22 – R/CHÃO - ERMESINDE 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E 

SALUBRIDADE 

 

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

obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, instruído com a informação técnica n.º 

1349/DFM.FU/2016, datada de 2016.10.19, subscrita pela Eng.ª Alzira Torres, Técnica Superior, cujo teor 

se transcreve: 

«Em 2016/06/23 foi efetuada uma vistoria à fração existente no local supra identificado, por solicitação do 

requerente, tendo-se verificado que esta não tinha boas condições de segurança e salubridade, devendo 

ser efetuadas obras para reparar as anomalias discriminadas no auto de vistoria n.º 57, nomeadamente, 

reparação da fuga nas redes de água do andar, reparação dos revestimentos dos tetos e paredes do rés-

do-chão e substituição dos tacos degradados. 

Após realização da referida vistoria, foi concedido um prazo de 10 dias aos interessados – proprietário e 

inquilino – para que, querendo, se pronunciassem sobre o conteúdo do referido auto. 

Nesta data, verifica-se que dos interessados, apenas o proprietário, Sr. Aurélio dos Santos Ferreira se 

pronunciou, alegando que o inquilino, Sr. Bruno Miguel Ferreira Carvalho, quandou arrendou a casa já tinha 

conhecimento dos problemas de humidade da mesma. 

Fornece ainda cópia do contrato do inquilino do 1.º andar, caso a Câmara entenda notifica-lo para proceder 

ao arranjo das anomalias verificadas. 

Relativamente ao alegado pelo proprietário entendemos que não altera o sentido da decisão comunicada, 

uma vez que é ao Sr. Aurélio Santos Ferreira, na qualidade de proprietário que compete a realização das 

obras de conservação do imóvel, as quais, de acordo com o previsto no ponto 1 do artigo 89.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação devem ser realizadas uma vez a cada período de oito anos ou 

independentemente desse prazo realizar todas as obras necessárias à manutenção da sua segurança, 

salubridade e arranjo estético. 

Assim, propõe-se que seja determinada a ordem de execução das obras de conservação necessárias à 

correção das más condições de segurança e salubridade verificadas no imóvel, nos termos do disposto no 

n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, concedendo-se um prazo de 45 dias ao proprietário para o efeito, 

sob pena de ser instaurado processo de contraordenação previsto na alínea s) do n.º 1 artigo 98.º deste 

diploma legal, punível com coima graduada de (euro) 500 até ao máximo de (euro) 100 000, no caso de 

pessoa singular, e de (euro) 1500 até (euro) 250 000, no caso de pessoa coletiva, nos termos do n.º 4 do 

mesmo artigo, sem prejuízo de serem aplicadas outras medidas legais. 

O n.º 2 do artigo 89.º do RJUE atribui a competência para decidir sobre o assunto à Câmara Municipal.» 
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Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.10.26 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que sejam ordenadas as obras de conservação, concedendo-se o prazo de 45 dias 

para o efeito. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.10.28 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.11.25, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, ordenar ao proprietário do imóvel, para no prazo de 45 dias 

proceder à execução das obras de conservação necessárias à correção das más condições de segurança e 

salubridade verificadas no mesmo, com base na informação técnica prestada. 

 

3.6 - PROCESSO N.º 21-OC/2012 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DE SOUSA VIERIA 

LOCAL: RUA DA COSTA, N.º 224 (LOTE 31) - CAMPO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR) 

 

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

caducidade da comunicação prévia, instruído com a informação técnica n.º 1338/DFM.FU/2016, datada de 

2016.10.13, subscrita por Pedro Pinto, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve: 

«Em 17.02.2012 foi solicitada a concessão de uma licença para construção de um edifício de habitação 

unifamiliar no local supra identificado. 

Em 17.04.2012 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 12.04.2012. 

Em 09.05.2012 foi admitida a comunicação prévia n.º 32/2012, fixando o prazo para conclusão das obras 

em 11.05.2015. 

Em 29.07.2016 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito, encontrando-se em fase de acabamentos. 

Em 09.09.2016 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da comunicação 

prévia nos termos da alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação, tendo sido fixado prazo de 10 

dias para que, querendo, se pronunciasse. 

Nesta data, verifica-se que o requerente não se pronunciou sobre a intenção aludida no parágrafo anterior. 
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Face ao exposto, deve a Câmara Municipal declarar a caducidade da comunicação prévia nos termos da 

alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do RJUE, o que aqui se propõe.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.10.31 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que seja declarada a caducidade da comunicação prévia nos termos previstos na 

alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.11.03 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.11.25, 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 d) do n.º 3 do art.º 71.º 

conjugado com o n.º 5 do mesmo artigo, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, por 

unanimidade, declarar a caducidade da comunicação prévia, com base na informação técnica prestada. 

 

3.7 - PROCESSO N.º 55-OC/2012 EM NOME DE ELISABETE MOREIRA COELHO 

LOCAL: RUA D. PEDRO IV, N.º 731 - VALONGO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA (AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO E 

ALTERAÇÃO À FRAÇÃO “A”) 

 

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

caducidade da licença administrativa, instruído com a informação técnica n.º 1289/DFM.FU/2016, datada de 

2016.09.27, subscrita pelo Eng.º Morgado de Sousa, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 16.04.2012 deu entrada o pedido de licenciamento para obras de ampliação de um edifício de rés-do-

chão e andar e alteração à fração “A” no local supra identificado. 

O projeto foi aprovado por despacho de 17.06.2013 à margem na informação 487/DU.EU/2013, e o pedido 

de emissão da licença foi deferido por despacho de 21.01.2014 à margem na informação 

31/DOTA.EU/2013. 

Em 15.01.2015 foi emitido o alvará de obras de ampliação e alteração N.º 6/2015, fixando o prazo para 

conclusão das obras após prorrogação no dia 20.07.2016. 

Em 03.06.2016 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não tinha sofrido qualquer 

evolução nos trabalhos pelo que após o prazo ter expirado comunicou-se à titular do processo e aos 

interessados que era intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade da licença administrativa, ao 

abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do art.º 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
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(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação, tendo sido fixado prazo de 10 

dias para que querendo, se pronunciassem. 

Em sede de audiência no passado dia 27.09.2016 foram prestados esclarecimentos aos proprietários das 

frações “C” e “D” relativos à caducidade e aos procedimentos seguintes, nada tendo apresentado que 

pudesse alterar o intenção de declarar a caducidade da licença. 

Como a requerente nada alegou, propõe-se que a Câmara Municipal declare a caducidade da licença nos 

termos da alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do RJUE.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.10.24 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que seja declarada a caducidade da licença administrativa nos termos do RJUE. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.10.28 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.11.25, 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 d) do n.º 3 do art.º 71.º 

conjugado com o n.º 5 do mesmo artigo, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, por 

unanimidade, declarar a caducidade da licença administrativa, com base na informação técnica prestada. 

 

3.8 - PROCESSO N.º 273-OC/1999 

LOCAL: AVENIDA DOS DESPORTOS, N.º 99 - VALONGO 

OBRAS DE REPOSIÇÃO DAS BOAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO MURO A CONFRONTAR COM 

O CAMPO DE FUTEBOL DE VALONGO - CONCESSÃO DE MAIS PRAZO 

 

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

do prazo para conclusão das obras de conservação, impostas por deliberação tomada em Reunião de 

Câmara de 16/06/2016, instruído com a informação técnica n.º 1231/DFM.FU/2016, datada de 2016.09.13, 

subscrita pelo Eng.º Morgado de Sousa, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«A Câmara Municipal na reunião de 16.06.2016 deliberou ordenar à administração do condomínio do prédio 

localizado como se indica em epígrafe, obras de conservação necessárias à correção das más condições 

de segurança do muro de suporte às terras do logradouro do prédio, reconstrução do muro de vedação do 

campo de futebol e substituição da rede de vedação após reparação de um poste partido, tendo concedido 

o prazo de 45 dias para esse efeito. 

A administração do condomínio do prédio foi notificada da deliberação da Câmara Municipal pelo ofício ref.ª 

1311/FU de 30.06.2016, pelo que o prazo expirou no dia 06.09.2016. 
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Deu entrada a exposição do Administrador do condomínio via mensagem eletrónica, registada com o n.º 

13851 no dia 05.09.2016, informando estar na fase de recolha de propostas e orçamentos para apresentar 

em assembleia de condóminos durante o mês de setembro, solicitando a suspensão de qualquer 

procedimento contraordenacional. 

Considerando que o requerimento deu entrada no limite do prazo e que mostra intenção de proceder aos 

trabalhos determinados pela Câmara Municipal com vista a repor as boas condições de segurança do 

Campo de Futebol, proponho que se concedam mais 30 dias de prazo para que os trabalhos fiquem 

concluídos, sob pena de incorrer em contraordenação prevista na alínea s) do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE) aprovado pelo Decreto-lei 555/99 de 16/12 na sua atual redação. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto no n.º 2 do 

art.º 80.º do RJUE.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2016.10.03 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que seja prorrogado o prazo pelo período de 30 dias para conclusão dos referidos 

trabalhos. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal.» 

Em 2016.10.10 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2016.11.25, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 do art.º 89.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo de 30 dias, para 

conclusão das obras de conservação, com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS 

TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VALONGO 

 

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

n.º 330/DCTJ-AC/2016, datada de 17.11.2016, subscrita pela Dr.ª Ilda Pinto Correia, técnica superior do 

Serviço da Ação Cultural, cujo teor se transcreve: 

“O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Valongo (CCD) solicitou um apoio 

financeiro para a concretização da habitual Festa de Natal. O CCD nasceu há dezenas de anos, fruto do 

empenho de alguns trabalhadores e tem como objetivo promover diversas atividades de índole cultural, 

recreativa, desportiva e outras, para os seus associados e familiares. 
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A celebração da festa de Natal já é uma tradição que possibilita o convívio e confraternização de todos os 

trabalhadores associados bem como dos seus familiares. 

Na referida festa, o CCD garante a exibição de um espetáculo e oferece uma lembrança natalícia aos seus 

associados, tornando-se assim manifesta a necessidade de se manter esta tradição, que proporciona uma 

grande alegria e uma tarde cheia de diversão às crianças. 

Os associados têm demonstrado uma grande adesão à atividade em apreço, sendo de prever que este ano 

estejam presentes cerca de170 trabalhadores com os respetivos cônjuges e filhos. De acordo com os 

registos do CCD, existem cerca de 170 crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 10 anos, idade 

limite até à qual são atribuídos presentes. O CCD propõe-se oferecer um presente e um pequeno lanche a 

cada uma delas. 

Para a animação da Festa pretendem contratar alguns serviços de animação com um custo total de 

5.047,18€. 

Este ano haverá ainda a atuação dos Pequenos Cantores do CCD, constituído pelos filhos dos associados 

que aderiram uma vez mais a esta iniciativa, que foi um sucesso no ano transato. 

Competindo à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão de apoios financeiros às instituições 

legalmente constituídas pelos trabalhadores do Município, de acordo com o disposto na alínea p), do nº 1, 

do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, solicita-se à semelhança do ano passado, a atribuição 

de um apoio financeiro ao Centro Cultural e Desportivo, contribuinte n.º 506 148 939, de 4750€, (quatro mil, 

setecentos e cinquenta euros) para a realização da Festa de Natal. 

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

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

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

em 21.11.2016 que se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Concordo com o proposto, considerando o trabalho social, cultural e desportivo, desenvolvido ao longo de 

décadas, pelo CCD, (Centro Cultural e Desportivo dos trabalhadores do Município de Valongo), e a 

importância que representa para todos os seus associados, coloca-se à consideração superior a atribuição 

de um subsídio para a realização da festa de natal 2016, nos moldes propostos na presente informação. 

Caso mereça a concordância de V. Exª, propõe-se submeter o processo à consideração e aprovação da 

Câmara Municipal.” 

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 da alínea p) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, por unanimidade, conceder a atribuição de subsídio no valor de 4750€ ao 

Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Valongo com base na informação técnica 

prestada. 
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4.2 - PEDIDO DE ISENÇÃO PAGAMENTO DE TAXAS DA CEDÊNCIA DO CENTRO CULTURAL DE 

CAMPO, PELO A.E.CAMPO 

 

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

pagamento de taxas da cedência do Centro Cultural de Campo, instruído com a informação técnica n.º 

328/DCTJ-AA/2016, datada de 15.11.2016, subscrita pela assistente técnica, Patrícia Lamas, cujo teor se 

transcreve: 

“O Grupo Coral do Agrupamento de Escola de Campo no dia 16 de dezembro, das 9h às 24h, pretende 

realizar no auditório Centro Cultural de Campo, um Concerto de Natal, dirigido à comunidade educativa. 

Para realização deste concerto, o Agrupamento de Escola de Campo solicita o apoio do município na 

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

seja autorizado as taxas devidas importam no valor de 735.23€. 

Salvo melhor entendimento, este concerto é importante para divulgar o Grupo Coral e para dinamizar o 

Centro Cultural de Campo pelo que se coloca à aprovação superior, a cedência gratuita do auditório, Centro 

Cultural de Campo, conforme acima se refere, ao abrigo do artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

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

Interesse Público conjugado com o disposto na alínea a) do nº 2 e nº 4 do art.º 5º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município e da alínea u), do n.º 

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

Mais se informa que, o Agrupamento de Escola de Campo reúne os requisitos obrigatórios para a 

autorização da referida isenção. 

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

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

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

Agostinho Rocha, em 24.11.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Foi solicitado pelo agrupamento de Escolas de Campo, a cedência do auditório do Centro Cultural de 

Campo, dia 16 de dezembro de 2016, no horário compreendido entre as 9.00h e as 00.00h, para a 

realização de um concerto de Natal. Após análise do processo, verificou-se que o mesmo está devidamente 

instruído e o agrupamento de Escolas reúne os requisitos legais e obrigatórios para o deferimento do 

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

Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 24.11.2016 emitiu o seguinte despacho: 

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

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

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

Interesse Público conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 2 e n.º 4 do art.º 5.º do Regulamento de 
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Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município e da alínea u), do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do 

pagamento de taxas pela cedência do Centro Cultural de Campo, pelo Agrupamento de Escola de Campo, 

com base na informação técnica prestada. 

 

4.3 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PELA CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DR. 

ANTÓNIO MACEDO - JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO 

 

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

uma ação de formação no Auditório Dr. António Macedo, instruído com a informação técnica n.º 332/DCTJ-

AC/2016, datada de 18.11.2016, subscrita pela Florinda Silva, Assistente Técnico do Serviço do Animação 

Cultural, cujo teor se transcreve: 

“A Junta de Freguesia de Valongo, no dia 13 de dezembro, das 08.00h às 20.00h, pretende realizar no 

Auditório Dr. António Macedo, uma formação da ANAFRE. 

Para realização desta formação, a Junta de Freguesia de Valongo solicita o apoio do município na cedência 

gratuita do Auditório Dr. António Macedo, sendo de salientar que o espaço está disponível e caso seja 

autorizado as taxas devidas importam no valor de 717.00€. 

A ANAFRE tem como fim geral a promoção, defesa, dignificação do Poder Local, entidade esta, que 

procura importantes sinergias pela defesa da dignidade das Freguesias e seus Eleitos. 

Salvo melhor entendimento, pelo que se coloca à aprovação superior, a cedência gratuita do Auditório Dr. 

António Macedo, conforme acima se refere, ao abrigo do artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

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

Interesse Público conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 2 e n.º 4 do art.º 5.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município e da alínea u), do n.º 

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

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

da referida isenção. 

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

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

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

Agostinho Rocha, em 20.05.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Foi solicitado pela Junta de Freguesia de Valongo, a cedência do auditório Dr. António Macedo, no dia 13 

de dezembro, das 8h às 20h, para a realização de uma ação de formação. 

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

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

Caso mereça a concordância de V. Ex.ª propõe-se submeter o assunto para apreciação e aprovação pela 

Câmara Municipal.” 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 28/11/2016 o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

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

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

de Interesse Público conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 2 e n.º 4 do art.º 5.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município e da alínea u), do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do 

pagamento da taxa pela cedência do Espaço Cultural Municipal, do Auditório Dr. António Macedo à Junta 

Freguesia, com base na informação técnica prestada. 

 

4.4 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PELA CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DR. 

ANTÓNIO MACEDO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALLIS LONGUS 

 

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

uma cerimónia de entrega de Prémios de Mérito, no Auditório Dr. António Macedo, instruído com a 

informação técnica n.º 333/DCTJ-AC/2016, datada de 18.11.2016, subscrita pela Florinda Silva, Assistente 

Técnico do Serviço do Animação Cultural, cujo teor se transcreve: 

“O Agrupamento de Escolas Vallis Longus, com sede na Rua das Pereiras, em Valongo, contribuinte n.º 600 

077 322, no dia 07 de dezembro, das 14.00h às 23.00h, pretende levar a efeito no Auditório Dr. António 

Macedo, uma cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito aos alunos do Agrupamento de Escolas de Vallis 

Longus. 

Para a realização deste evento, o Agrupamento Vallis Longus solicita o apoio do município na cedência 

gratuita do Auditório Dr. António Macedo, sendo de salientar que o espaço está disponível e caso seja 

autorizado as taxas devidas importam no valor de 603.31€. 

Salvo melhor entendimento, esta atividade torna-se importante, na envolvência entre professores, alunos e 

encarregados de educação, funcionando como incentivo para todos os intervenientes, pelo que se coloca à 

aprovação superior, a cedência gratuita do auditório Dr. António Macedo conforme acima se refere, ao 

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

Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público conjugado com o disposto 

na alínea a) do nº 2 e nº 4 do art.º 5º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 

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

de setembro. 

Mais se informa que Agrupamento de Escolas Vallis Longus está devidamente constituído e reúne os 

requisitos obrigatórios para isenção. 

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

Agostinho Rocha, em 20.05.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 
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Foi solicitado pelo Agrupamento de Escolas Vallis Longus, a cedência do Auditório Dr. António Macedo dia 

7 de dezembro, no horário compreendido entre as 14h00 e as 23h00, para a realização de uma cerimónia 

de entrega de prémios de mérito aos alunos do Agrupamento. 

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

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

Caso mereça a concordância de V. Ex.ª propõe-se submeter o assunto para apreciação e aprovação pela 

Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 28/11/2016 o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

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

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

de Interesse Público conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 2 e n.º 4 do art.º 5.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município e da alínea u), do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do 

pagamento da taxa do Auditório Dr. António Macedo ao Agrupamento de Escolas Vallis Longus, com base 

na informação técnica prestada. 

 

5.1 - CLUBE DE BTT DE VALONGO - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO DE 

COORGANIZAÇÃO DO 4.º TRAIL NOTURNO 

 

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

Valongo - Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização do 4.º Trail Noturno, instruído com a 

informação técnica n.º 14088/2016, datada de 23/11/2016, subscrita por Hélder Filipe Silva Rocha, 

Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

“1. O Clube de BTT de Valongo, é uma Associação sediada em Valongo, que desenvolve um trabalho em 

torno de projetos/ações de caráter Desportivo, Cultural, Recreativo e Lúdico, nomeadamente através da 

realização de Provas de XCO, BTT, Free Trail, Trail, Caminhadas, contribuindo para o desenvolvimento do 

desporto outdoor, no Concelho de Valongo; 

2. Este Clube é pioneiro na organização de um Trail Noturno, com concentração no centro da Freguesia de 

Valongo, em direção a caminhos e trilhos da área geográfica de Quinta Rei, envolvendo um elevado número 

de participantes, de todas as idades, que abrilhantam o espaço que percorrem, com as lanternas 

emblemáticas deste tipo de Trail; 

3. Este ano, o Clube de BTT de Valongo, pretende levar a efeito a organização da 4.ª edição do Trail 

Noturno, com a particularidade de fazer parte do Circuito dos Trilhos de Valongo, juntamente com o Trail 

da St.ª Justa, o Trail dos 4 Caminhos e os Trilhos do Paleozoico, que decorreram durante o ano, permitindo 

divulgar o Ranking dos três primeiros lugares / escalão, no conjunto das 4 provas e promover a região de 

Valongo, a prática de desporto na Natureza, a preservação do meio ambiente, entre outras ambições; 
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4. Assim, no próximo dia 10 de dezembro, pelas 19h30, irá decorrer o “4.º Trail Noturno”, em que o Clube 

de BTT de Valongo solicita a Coorganização do Município de Valongo, de forma a tornar o evento mais 

grandioso, com a união de esforços entre ambas as entidades, de forma a elevar as expetativas de mais de 

setecentos participantes, oriundos de todo o país; 

5. O Trail terá partida e chegada na Praça Machado dos Santos / Valongo e envolve 3 provas de acordo 

com o mapa anexo, respetivamente: 

 Trail Noturno - 20 km; 

 Mini Trail Noturno - 9 km; 

 Caminhada - 8 km (sem fins competitivos); 

6. No âmbito do caderno de encargos apresentado pelo Clube de BTT de Valongo, o evento orçará os 

7.730,00€ e considerando a Cláusula Segunda da proposta do Protocolo de Coorganização em anexo, o 

Clube assumirá o compromisso de coordenar a parte técnica do evento, fazendo cumprir o regulamento, 

realizar um vídeo promocional, articular com os Bombeiros Voluntários de Valongo a sua colaboração no 

decorrer do evento, assegurar o serviço de policiamento e cronometragem, preparar os centros de 

abastecimento, oferecer os prémios de presença e troféus de classificação; 

7. O Município de Valongo, deverá contribuir com algum apoio logístico, aprovar os percursos, ativar a 

apólice do seguro existente para eventos, divulgar o evento e atribuir um subsídio pontual de 1.000,00€, ao 

Clube de BTT de Valongo, para minimizar o esforço financeiro que esta iniciativa envolve (valor a 

cabimentar), considerando a Cláusula Primeira da proposta do Protocolo; 

8. O envolvimento do Município de Valongo na coorganização do “4.º Trail Noturno” terá um custo 

associado de 1.491,40 € (subsidio pontual + apoio logístico), que salvo melhor opinião terá um retorno muito 

positivo no interesse público da iniciativa, pelo que se coloca à consideração da Câmara Municipal autorizar 

a Celebração do Protocolo de Coorganização em anexo, com o Clube de BTT de Valongo. 

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

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

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2016/11/24, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

O processo encontra-se devidamente instruído e a entidade preenche todos os requisitos legais e 

regulamentares para ser deferido o pedido. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/11/24, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/11/25, o seguinte despacho: 

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, atribuir um subsídio de 1.000,00€ e autorizar a 

celebração do Protocolo de Coorganização em anexo, com o Clube de BTT de Valongo, com base na 

informação técnica prestada. 

 

5.2 - PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A 

ALUNOS E ALUNAS DO ENSINO SUPERIOR: PROJETO FINAL 

 

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

Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos e Alunas do Ensino Superior: projeto final, instruído 

com a informação técnica n.º 13991/2016, datada de 21/11/2016, subscrita por Marta Daniela Silva Costa, 

técnica superior, cujo teor se transcreve: 

Em reunião da Câmara Municipal de Valongo de 14 de julho de 2016 foi deliberado, por unanimidade, nos 

termos da alínea k), v) e hh) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, conjugadas com o 

disposto na alínea g) o n.º 1 do artigo 25.º do referido diploma, aprovar e submeter a apreciação pública, 

pelo prazo de 30 dias úteis, para cumprimento do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, o Regulamento Municipal de Atribuição 

de Bolsas de Estudo a Alunos e a Alunas do Ensino Superior. Foi colocado em discussão pública através do 

Edital n.º 94 datado de 18 de julho, com publicação no Diário da República, 2.ª Série, n.º 144 de 28 de julho 

de 2016. Foi também consultado o Conselho Municipal de Juventude que, em cumprimento do n.º 2 do 

artigo 7.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro, alterada pela Lei nº 6/2012 de 10 de Fevereiro, apreciou o 

referido documento e apresentou alterações, das quais se consideraram as seguintes:  
 

Regulamento inicial Alteração Nova redação Fundamentação 

Artigo 3º, n.º 1  

Bolsa de estudo – 

Prestação pecuniária 

complementar ao apoio 

económico concedida 

para encargos normais 

inerentes à frequência de 

estabelecimento de 

ensino superior, 

destinada a fazer face 

aos encargos do/a 

estudante durante a 

frequência do curso, com 

vista à obtenção de:  

Eliminação da 

expressão 

“complementar ao 

apoio económico”  

Bolsa de estudo – 

Prestação pecuniária 

concedida para 

encargos normais 

inerentes à frequência 

de estabelecimento de 

ensino superior, 

destinada a fazer face 

aos encargos do/a 

estudante durante a 

frequência do curso, 

com vista à obtenção de: 

A Bolsa de Estudo da 

Câmara Municipal de 

Valongo deverá ser 

substituta e não 

complementar a outras.  
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Artigo 3º, n.º 2 e 3  

 

Introdução dos 

conceitos de Bolsas 

Sociais e Bolsas 

Económicas  

2. Bolsas sociais – 

Apoios sociais diretos a 

estudantes socialmente 

desfavorecidos/as, sob a 

forma monetária dos 

quais se excluem as 

bolsas económicas.  

3. Bolsas económicas – 

Apoios económicos a 

estudantes, que incluem 

bolsas de mérito ou 

outras, e que são 

atribuídas por outros 

motivos que não a 

carência monetária.  

Necessidade de clarificar 

a sua diferença para 

efeitos de cálculo. Esta 

introdução obriga à 

renumeração dos pontos 

seguintes. 

Artigo 3º, n.º 6  Introdução da 

definição de “duração 

normal do curso”  

6. Duração normal do 

curso – o número de 

anos, semestres ou 

trimestres letivos em que 

o curso deve ser 

realizado pelo/a 

estudante, quando a 

tempo inteiro e em 

regime presencial, 

conforme disposto na 

alínea d) do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 42/2005, 

de 22 de fevereiro, 

alterado pelo Decreto-

Lei n.º 107/2008, de 25 

de junho. 

Definir o limite de bolsas 

a que o/a candidato/a 

poderá concorrer (igual à 

duração normal do curso, 

quando considerado para 

o 1.º ano do mesmo). Por 

outro lado, a cada nova 

inscrição, o/a candidato/a 

deve possuir condições 

que lhe permitam 

terminar o curso dentro 

do tempo previsto. Esta 

introdução obriga à 

renumeração dos pontos 

seguintes. 

Artigo 3º, n.º 8, alínea b) 

- Parentes e afins 

maiores, em linha reta e 

em linha colateral até ao 

3.º grau; 

Inclusão de 

“pais/mães, avós, 

bisavós e cônjuges” 

bem como de 

“irmãos/irmãs, 

b) Parentes e afins 

maiores, em linha reta 

(pais/mães, avós, 

bisavós e cônjuges) e 

em linha colateral até ao 

Clarificar o conceito de 

linha reta e colateral.  
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tios/tias e 

sobrinhos/as. 

3.º grau (irmãos/irmãs, 

tios/tias e sobrinhos/as); 

Artigo 3º, n.º 8, alínea c) 

- Parentes e afins 

menores em linha reta e 

em linha colateral 

Inclusão de 

“pais/mães, avós, 

bisavós e cônjuges” 

bem como de 

“irmãos/irmãs, 

tios/tias e 

sobrinhos/as. 

c) Parentes e afins 

menores em linha reta 

(filhos/filhas e 

enteados/enteadas) e 

em linha colateral 

(irmãos/irmãs, tios/tias e 

sobrinhos/as); 

Clarificar o conceito de 

linha reta e colateral. 

Artigo 3º, n.º 9.º – 

Sucesso académico – 

Considera-se que há 

sucesso académico num 

ano letivo, quando estão 

preenchidos todos os 

requisitos que permitam 

a matrícula e a 

frequência no ano letivo 

seguinte do curso. 

Introdução de 

“completo seguinte do 

curso e que o mesmo 

corresponda ao 

número de inscrições 

no ensino superior”. 

9. Sucesso académico – 

Considera-se que há 

sucesso académico num 

ano letivo, quando estão 

preenchidos todos os 

requisitos que permitam 

a matrícula e a 

frequência no ano letivo 

completo seguinte do 

curso e que o mesmo 

corresponda ao número 

de inscrições no ensino 

superior. 

Limitar a definição de 

sucesso escolar em 

função do número de 

anos de curso e do 

número de matrículas 

para que este conceito 

não possa ser passível 

de diferentes 

interpretações. 

Artigo 3º, n.º 10 - 

Rendimento anual bruto 

do agregado familiar – 

somatório dos 

rendimentos auferidos 

por todos os elementos 

que integram o agregado 

familiar. Consideram-se 

para o efeito, os 

rendimentos dos 

salários, pensões e 

outros provenientes de 

outras fontes, com 

exceção das prestações 

familiares por 

Introdução de “e que 

constam da 

declaração de IRS”. 

10. Rendimento anual 

bruto do agregado 

familiar – somatório dos 

rendimentos auferidos 

por todos os elementos 

que integram o 

agregado familiar e que 

constam da declaração 

de IRS. Consideram-se 

para o efeito, os 

rendimentos dos 

salários, pensões e 

outros provenientes de 

outras fontes, com 

exceção das prestações 

Clarificar a definição da 

fonte de informação que 

está na base da 

definição. 
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dependência e 

deficiência. 

familiares por 

dependência e 

deficiência. 

Artigo 4.º: 

Alínea f)  

Introdução da alínea 

f) “Não beneficiar de 

outras bolsas sociais 

inerentes à frequência 

do ensino Superior.” 

f) Não beneficiar de 

outras bolsas sociais 

inerentes à frequência 

do ensino Superior 

Não permitir a 

acumulação desta bolsa 

de estudos com outras 

de natureza semelhante. 

Artigo 8.º, nº 1 - A 

Câmara Municipal de 

Valongo publicitará, 

mediante a afixação de 

editais nos lugares de 

estilo e na página 

eletrónica do Município 

bem como através de 

outros meios 

considerados 

pertinentes, para cada 

ano escolar, a data da 

apresentação das 

candidaturas. 

Introdução de 

“nomeadamente nas 

escolas secundárias 

do concelho de 

Valongo”. 

1. A Câmara Municipal 

de Valongo publicitará, 

mediante a afixação de 

editais nos lugares de 

estilo e na página 

eletrónica do Município 

bem como através de 

outros meios 

considerados 

pertinentes, 

nomeadamente nas 

escolas secundárias do 

concelho, para cada ano 

escolar, a data da 

apresentação das 

candidaturas. 

Especificar a 

necessidade de 

divulgação em escolas 

secundárias, 

considerando que o 

principal público-alvo das 

bolsas a serem atribuídas 

são os/as alunos/as do 

ensino secundário, sendo 

este o seu principal local 

de frequência. 

 

Artigo 8.º, n.º 3 – As 

listas nominativas dos/as 

candidatos/as e das 

bolsas de estudo 

atribuídas serão 

publicitados através de 

edital, afixado nos 

lugares de estilo, e na 

página eletrónica do 

Município bem como 

publicamente divulgadas 

pelos meios tidos como 

Introdução de 

“nomeadamente nas 

escolas secundárias 

do concelho de 

Valongo”. 

3. As listas nominativas 

dos/as candidatos/as e 

das bolsas de estudo 

atribuídas serão 

publicitados através de 

edital, afixado nos 

lugares de estilo, e na 

página eletrónica do 

Município bem como 

publicamente divulgadas 

pelos meios tidos como 

adequados, 

Especificar a 

necessidade de 

divulgação em escolas 

secundárias, 

considerando que o 

principal público-alvo das 

bolsas a serem atribuídas 

são os/as alunos/as do 

ensino secundário, sendo 

este o seu principal local 

de frequência. 
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adequados.  nomeadamente nas 

escolas secundárias do 

concelho.  

Artigo 9.º, n.º 2 – Cartão 

de eleitor/a ou atestado 

de residência emitido 

pela Junta de Freguesia 

Eliminação de “Cartão 

de Eleitor/a” e 

inclusão de 

documento que ateste 

a constituição do 

agregado familiar bem 

como o tempo de 

residência no 

concelho, a ser 

emitido pela Junta de 

Freguesia. 

2. Atestado de 

residência emitido pela 

Junta de Freguesia que 

indique a constituição do 

agregado familiar bem 

como a indicação/prova 

de que reside no 

concelho há mais de 

dois anos. 

Solicitar documentos que 

efetivamente atestem a 

constituição do agregado 

familiar e de que as 

famílias são residentes 

no concelho há mais de 

dois anos.  

Artigo 9.º, n.º 5 – 

Certidão comprovativa 

do valor anual de bolsa 

de estudo emitida pela 

DGES/Serviços de Ação 

Social ou do não 

recebimento de qualquer 

subsídio, relativo ao ano 

anterior ao da 

candidatura (exceto 

candidatos/as que se 

inscrevem no Ensino 

Superior pela primeira 

vez). 

Alteração da 

expressão para “do 

seu não recebimento 

no ano anterior ao da 

candidatura”. 

5. Certidão comprovativa 

do valor anual de bolsa 

económica ou do seu 

não recebimento no ano 

anterior ao da 

candidatura (exceto 

candidatos/as que se 

inscrevam no Ensino 

Superior pela primeira 

vez).  

O conceito de subsídio 

introduzia subjetividade 

na interpretação do 

regulamento. Esta nova 

fórmula é mais clara.  

Artigo 9.º, n.º 10 - 

Documento 

comprovativo do Número 

de Identificação Bancária 

Substituição de NIB 

por IBAN.  

10. Documento 

comprovativo de IBAN. 

Atualizar a listagem de 

documentos 

considerando as recentes 

alterações do sistema 

bancário. 

Artigo 9.º, n.º 12 Introdução de novo 

ponto que sugere a 

entrega de 

informação sobre o 

12. Declaração 

comprovativa do 

património do agregado 

familiar emitida pelos 

Salvaguardar que 

candidatos/as cujo 

património imobiliário e 

mobiliário seja elevado 
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património do 

agregado familiar. 

Serviços de Finanças. 

 

não possam concorrer à 

bolsa de estudo com 

base apenas nos 

rendimentos brutos 

anuais. A introdução 

deste ponto obriga à 

renumeração dos 

seguintes.  

Artigo 10.º, n.º 3, alínea 

a) 

Inclusão novo critério 

de desempate: alínea 

a).  

a) Maior número de 

elementos do agregado 

familiar a frequentar a 

escolaridade obrigatória; 

Incluir novo critério que 

beneficie famílias que 

têm mais elementos do 

agregado familiar a 

frequentar a escolaridade 

obrigatória. A introdução 

deste ponto obriga à 

renumeração dos 

seguintes. 

Artigo 10.º, n.º 5 - 5. A 

capacitação do agregado 

familiar é calculada com 

base na seguinte 

fórmula: 

RPC = [(R+B) – 

(C+H+S)] /12 x N 

 

RPC – rendimento per 

capita 

R – rendimento bruto 

anual do agregado 

familiar, referente ao ano 

de candidatura 

B – valor anual da bolsa 

de estudo auferida pelo/a 

candidato/a na instituição 

de ensino superior no 

ano a que diz respeito o 

Alteração da fórmula 

para introdução de P 

 

P – 0,05% do valor do 

património, conforme 

declaração emitida 

pelos Serviços de 

Finanças (exceto 

habitação própria 

permanente do 

agregado familiar). 

 

H – Introdução de 

“própria permanente”. 

 

RPC = [(R+B+P) – 

(C+H+S)] /12 x N 

 

RPC – rendimento per 

capita 

R – rendimento bruto 

anual do agregado 

familiar, referente ao ano 

de candidatura 

B – valor anual da bolsa 

económica auferida 

pelo/a candidato/a no 

ano a que diz respeito o 

IRS 

P – 0,05% do valor do 

património, conforme 

declaração emitida pelos 

Serviços de Finanças 

(exceto habitação 

Alterar a fórmula, de 

forma a refletir as 

sugestões dos pontos 

anteriores, 

nomeadamente do Artigo 

9.º, n.º 12. 
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IRS 

C – total das 

contribuições pagas 

H – encargos anuais 

com habitação 

S – despesas de saúde 

não reembolsadas 

N – número de pessoas 

que compõem o 

agregado familiar 

própria permanente do 

agregado familiar) 

C – total das 

contribuições pagas 

H – encargos anuais 

com habitação própria 

permanente do 

agregado familiar 

S – despesas de saúde 

não reembolsadas 

N – número de pessoas 

que compõem o 

agregado familiar 

Em anexo remete-se nova versão do regulamento. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal de Valongo de acordo com o disposto 

na alínea u), k) e hh) do n.º 1 do art.º 33.º conjugado com a alínea g) do n.º 1 do art.º 25, ambos, do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

Á consideração de V.ª Excelência. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Sr. Chefe de Divisão Torcato Ferreira em 22/11/2016, que 

igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 23/11/2016, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 25/11/2016, o seguinte despacho: 

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

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

conjugado com a alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos, do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

por unanimidade, aprovar o projeto final de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a 

Alunos e a Alunas do Ensino Superior e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, com base na 

informação técnica prestada. 

 

6.1 - ESTABELECIMENTO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A FCUP COM VISTA A 

ACOLHIMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao estabelecimento de 

acordo de colaboração com a FCUP com vista a acolhimento de estágio curricular, instruído com a 

informação técnica n.º 13401/2016, de 2016.11.08, subscrita pela Técnica Superior, Dr.ª Raquel Viterbo, 

cujo teor se transcreve:- 

«A munícipe Ana Catarina Moreira Rainho, aluna do 3.º ano do curso de Ciências e Tecnologia do Ambiente 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), demonstrou interesse em desenvolver o 

estágio curricular no Município de Valongo, em específico na Divisão de Ordenamento do Território e 

Ambiente, entre janeiro e junho de 2017. 

Considera-se que o curso em questão apresenta um programa com elevada aplicabilidade no nosso 

território, havendo diversas ações e projetos em que a aluna poderia, por um lado, adquirir conhecimento e 

experiência e, por outro, contribuir de forma positiva para o desenrolar dos mesmos, pelo que o serviço tem 

interesse e disponibilidade para acolher este estágio. 

A FCUP apresentou uma proposta de acordo de colaboração que visa enquadrar e estabelecer as 

condições do estágio, que se anexa e faz parte integrante da presente informação. Este acordo não 

acarreta qualquer custo para o Município, sendo inclusive o seguro de acidentes pessoais da 

responsabilidade da faculdade. 

Face ao exposto, propõe-se que seja estabelecido um acordo de colaboração com a FCUP com vista ao 

acolhimento de um estágio curricular. 

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

alínea u) do número 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

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

10.11.2016 que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe o estabelecimento do acordo de colaboração nos termos da informação 

técnica. Tem competência para decidir o executivo municipal.» 

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 na alínea u) do número 1 do artigo 

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

colaboração com a FCUP com vista a acolhimento de estágio curricular. 

 

6.2 - FESTAS EM HONRA A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - 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 Alfena, para a realização das Festas em Honra a Nossa Senhora da 

Conceição, instruído com a informação técnica n.º 13953/2016, subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª 

Gisela Martins, cujo teor se transcreve: 
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«Foi recebido em 21 de novembro de 2016 um requerimento da Junta de Freguesia de Alfena, com morada 

indicada na Rua de S. Vicente, n.º 2973, em Alfena, solicitando a emissão de uma licença especial de ruído 

e respetiva isenção da taxa, para a realização das Festas em Honra a Nossa Senhora da Conceição, na 

Rua da N. Sra. da Conceição, em Alfena, nos seguintes dias e horários: 

 Dia 07 de Dezembro de 2016, das 20.00h às 24.00h; 

 Dia 08 de Dezembro de 2016, das 07.30h às 24.00h. 

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

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

e feriados, e nos dias úteis entre as 20.00 horas as 8.00 horas, e praticado na proximidade de escolas, 

durante o respetivo horário de funcionamento, assim como de hospitais ou estabelecimentos similares. 

Perante o artigo 15.º do mesmo diploma, pode ser considerada a emissão de uma licença especial de ruído, 

em casos excecionais e devidamente justificados. 

Atendendo à temática em questão, 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. 

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

mesmo requerente. 

Propõe-se informar as autoridades policiais da emissão da licença em causa. 

Dado que o pedido entrou por mensagem de correio eletrónico para a DOTA, propõe-se encaminhar o 

processo para a DFRH, para o respetivo tratamento no âmbito das suas competências. 

Quanto à emissão da licença, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara, ao abrigo da línea m) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro conjugado com 

a alínea b) do n.º 1 do art.º 32.º do decreto-lei n.º 310/2002 na sua redação atual, e com o decreto-lei n.º 

9/2007 de 17 de Janeiro. 

No que se refere à isenção de taxa, considerando que a Junta de Freguesia de Alfena é uma entidade 

pública, esta poderá ser atribuída nos termos da al. a) do n.º 2 do art.º 5.º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor neste município. A competência para o efeito 

está atribuída à Câmara Municipal.» 

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

21.11.2016 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 28.11.2016 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, nos termos do art.º 5.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, conceder a isenção do pagamento da taxa 
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de licença especial de ruído para a realização das Festas em Honra a Nossa Senhora da Conceição, 

verificadas as condições e os fundamentos constantes no referido regulamento. 

 

7.1 - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES - CAMPO E SOBRADO - BENEFICIAÇÃO DA VIA DE 

LIGAÇÃO GANDRA/COSTA - ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE SETE PARCELAS DE TERRENO E 

APROVAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS ESTABELECIDAS ENTRE AS PARTES 

 

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

cedência de 7 (sete) parcelas de terreno, necessárias à execução da obra referida em título, instruído com a 

informação técnica n.º 262/DPOM.RV/2016, datada de 18 de novembro último, subscrita pela técnica 

superior Eng.ª Helena Pereira, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«Pretende a Camara Municipal executar a beneficiação da via de ligação dos lugares da Gandra à Costa, 

em Sobrado. 

O traçado desta via foi aprovado por despacho do Sr. Presidente da Câmara em 17.04.2015, à margem da 

informação 165/DPOM.RV/2015 de 09.04. 

Para a concretização desta obra verificou-se a necessidade de entrar em terrenos particulares, pelo que os 

proprietários dos mesmos foram contactados pelo presidente da Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, 

no sentido deste obter a sua concordância, para a cedência/doação das áreas de terreno, necessárias para 

a execução da obra. 

Obtida a concordância de todos os proprietários envolvidos neste projeto de beneficiação, foram elaboradas 

as minutas das atas acordo anexas, com base nos elementos fornecidos pelo Sr. Presidente da União de 

Freguesias. 

Assim, as parcelas necessárias são as seguintes: 

 Parcela 2, com área de 157,50m2, pertencente a Maria Idalina Moreira da Costa, sita na Costa, a 

destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4558 da União das freguesias de Campo e 

Sobrado e omissa na Conservatória do Registo Predial; 

 Parcela 3, com área de 150,50m2, pertencente a Joaquim dos Santos Almeida casado com Fernanda 

Martins dos Santos e Maria Carolina dos Santos Almeida casada com António Augusto Alves 

Nogueira, sita na Costa, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 2292 da União das 

freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o numero 

985/19930713; 

 Parcela 4, com área de 66,00m2, pertencente a Maria Idalina Moreira da Costa, sita na Costa, a 

destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4564 da União das freguesias de Campo e 

Sobrado e omissa na Conservatória do Registo Predial; 

 Parcela 6, com área de 186,00m2, pertencente a Rosa Maria Alves Cabeda casada com António 

Augusto Moreira da Silva, sita na Gandra, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 
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4510 da União das freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 1444/19960305; 

 Parcela 7, com área de 560,00m2, pertencente a Maria da Silva Moreira casada com António Ribeiro 

Dias, sita na Costa, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4544 da União das 

freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o número 

2189/20000121; 

 Parcela 8, com área de 219,00m2, pertencente a Florinda Moreira Coelho casada com Arménio 

Ferreira Moreira, sita na Costa, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4548 da União 

das freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o número 

512/19901009; 

 Parcela 9, com área de 374,50m2, pertencente a Joaquim Gaspar Ribeiro, sita na Costa, a destacar 

do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4550 da União das freguesias de Campo e Sobrado e 

descrita na Conservatória do Registo Predial sob o número 02277/14112000; 

Assim, propõe-se submeter à Câmara Municipal a apreciação do presente assunto para que esta delibere 

autorizar as doações ao Município das áreas necessárias beneficiação da via de ligação Gandra / Costa, 

em Sobrado, acima identificadas, conforme atas de acordo e respetivas peças desenhadas que se anexam. 

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

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

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

Paula C. Pereira Marques, em 2016.11.21, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires. 

Concordo com a presente informação.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.11.21 o 

seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.11.24, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade: 

1) Aceitar a cedência ao Município de Valongo das 7 (sete) parcelas de terreno abaixo identificadas, 

necessárias à execução da obra referida em título, a integrar no domínio público municipal, nos termos 

propostos na supracitada informação e plantas anexas: 

→Parcela 2, com área de 157,50m2, pertencente a Maria Idalina Moreira da Costa, sita na Costa, a 

destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4558 da União das freguesias de Campo e Sobrado 

e omissa na Conservatória do Registo Predial; 
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→Parcela 3, com área de 150,50m2, pertencente a Joaquim dos Santos Almeida casado com 

Fernanda Martins dos Santos e Maria Carolina dos Santos Almeida casada com António Augusto 

Alves Nogueira, sita na Costa, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 2292 da União 

das freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o número 

985/19930713; 

→Parcela 4, com área de 66,00m2, pertencente a Maria Idalina Moreira da Costa, sita na Costa, a 

destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4564 da União das freguesias de Campo e Sobrado 

e omissa na Conservatória do Registo Predial; 

→Parcela 6, com área de 186,00m2, pertencente a Rosa Maria Alves Cabeda casada com António 

Augusto Moreira da Silva, sita na Gandra, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4510 

da União das freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 1444/19960305; 

→Parcela 7, com área de 560,00m2, pertencente a Maria da Silva Moreira casada com António Ribeiro 

Dias, sita na Costa, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4544 da União das 

freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o número 

2189/20000121; 

→Parcela 8, com área de 219,00m2, pertencente a Florinda Moreira Coelho casada com Arménio 

Ferreira Moreira, sita na Costa, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4548 da União 

das freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o número 

512/19901009; 

→Parcela 9, com área de 374,50m2, pertencente a Joaquim Gaspar Ribeiro, sita na Costa, a destacar 

do prédio inscrito na matriz predial rústica n.º 4550 da União das freguesias de Campo e Sobrado e 

descrita na Conservatória do Registo Predial sob o número 02277/14112000; 

2) Aprovar as condições constantes das respetivas atas de reunião, com vista à doação das referidas 

parcelas, que aqui se dão por inteiramente reproduzidas e que ficam a fazer parte integrante da presente 

deliberação. 

 

7.2 - PROPOSTA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA DE CAMPELO (EM 606), (TROÇO FRENTE À 

ESCOLA PROFISSIONAL DE VALONGO), NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPO E SOBRADO 

 

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

vertical e horizontal elaborada para a Rua de Campelo (EM 606), troço frente à Escola Profissional de 

Valongo, em Sobrado, instruído com a informação técnica n.º 14061/2016, datada de 22 de novembro do 

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

Municipais, cujo teor se transcreve: 

«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 
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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 conforme referido pelo requerente, deslocámo-nos ao local e verificamos que existem 

abusos na velocidade praticada pelos automobilistas na Rua de Campelo – EM 606 – Campo e Sobrado, 

principalmente no troço em frente ao edifício da Escola Profissional de Valongo. 

Elaborou-se um estudo de sinalização vertical através da colocação de sinais tipo – sinal (C13) - proibição 

de exceder a velocidade máxima de 40 Km/h e sinal tipo (A16b) - perigo para travessia de peões, em 

detrimento da colocação de lombas redutoras de velocidade, uma vez que se trata de um local ermo, sujeito 

a vandalismo e as lombas redutoras em borracha seriam facilmente vandalizáveis. 

A solução de colocação de lombas em borracha (ou noutro material) também não é conveniente, uma vez 

que o arruamento em causa tem trânsito pesado intenso e as lombas ficariam danificadas em pouco tempo. 

Foi solicitado a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, para que se pronunciasse sobre a proposta 

elaborada. Através do mail, em anexo, esta entidade deu o seguinte parecer favorável, quanto ao estudo 

apresentado, “não se vê qualquer inconveniente na colocação da referida sinalização.” 

Pelo exposto, sugere-se que seja implementada a sinalética vertical acima descriminada e que consta da 

planta anexa, na Rua de Campelo – EM 606 – Campo e Sobrado, principalmente no troço em frente ao 

edifício da Escola Profissional de Valongo. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara, 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 o assunto em apreço foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos e Obras Municipais, 

Eng.ª Paula C. Pereira Marques, em 2016.11.22, 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 2016.11.23 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.11.24, 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 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 Dec-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua atual 

redação, por unanimidade: 

1 - Aprovar a proposta de sinalização vertical elaborada para a Rua de Campelo (EM 606), na proximidade 

da Escola Profissional de Valongo, nos termos propostos na supracitada informação e planta anexa. 
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2 - Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação da referida sinalização, de 

acordo com o proposto no ponto anterior. 

 

7.3 - ESTUDO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NA RUA ALDEIA DOS LAVRADORES, 

(TROÇO FRENTE AO EDIFÍCIO FARIA SAMPAIO), EM ERMESINDE - ADITAMENTO 

 

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

vertical e horizontal aprovada por deliberação tomada na reunião de 2016.07.28, para a Rua Aldeia dos 

Lavradores, em Ermesinde, instruído com a informação técnica n.º 13741/2016, datada de 16 de novembro 

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

Municipais, cujo teor se transcreve: 

«1. Foi aprovado em deliberação da Câmara do dia 28 de julho de 2016, o estudo de sinalização para a Rua 

Aldeia dos Lavradores, em Ermesinde, tendo como objetivo o reforço de proibição de estacionamento que já 

advém do Código da Estrada, a definição de medidas redutoras de velocidade de circulação, com a 

colocação de lombas redutoras de velocidade e de sinalização de limite de velocidade de 40Km/h, para a 

melhoria da segurança rodoviária, também a implementação de linhas de proibição de estacionamento junto 

às bermas e de linha contínua ao eixo da via nessa zona, de modo a proibir as inversões de marcha que 

estão a ser efetuadas e que causam grande perigosidade a todos os utentes da via. 

1.1 No entanto e após iniciar as marcações da sinalização horizontal no local, verificamos que poderíamos 

ainda melhorar alguns aspetos de segurança rodoviária e ao mesmo tempo dotar o arruamento com mais 

lugares de estacionamento, pela criação de uma baia, paralela ao passeio, minimizando desta forma a forte 

restrição imposta no último estudo aprovado, foram também retiradas as lombas redutoras de velocidade, 

inicialmente previstas para o local, devido às alterações efetuadas no traçado da via. 

2. Deste modo anexa-se planta com as propostas de retificações ao nível da criação de faixas para 

mudança de direção e baia de estacionamento que implicarão uma melhoria substancial na segurança 

rodoviária nesta zona, que como já foi anteriormente referido teve um elevado aumento do fluxo de trânsito 

com o início da atividade da loja do cidadão. 

3. Foi realizada consulta à Junta de Freguesia de Ermesinde, para que se pronunciasse sobre a alteração 

agora proposta e através do mail em anexo, tendo essa entidade dado novamente, parecer favorável à 

proposta apresentada. 

4. Face ao exposto, propõe-se a aprovação do presente aditamento ao estudo aprovado por deliberação do 

dia 28 de julho de 2016, que contempla a alteração de sinalização em conformidade com a planta anexa. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 32.º 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 2016.11.18, que igualmente se transcreve: 
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«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 2016.11.18 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.11.21, 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 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 Dec-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua atual 

redação, por unanimidade: 

1 - Aprovar a proposta de alteração ao estudo de sinalização rodoviária, aprovado por deliberação 

camarária tomada em reunião de 2016.07.28, nos termos propostos na supracitada informação e planta 

anexa. 

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

acordo com o proposto no ponto anterior. 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

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

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

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


