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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

QUINZE DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSEIS 

 

Aos quinze 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 

Dr.ª Maria da Trindade Morgado do Vale 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram vinte e uma horas. 
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Reunião Ordinária de 15.12.2016 

 

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 - Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 14.07.2016 e 21.07.2016; 

 

1.2 - 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 - Concessão da exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e 

de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do Concelho de Valongo - Atualização de tarifário para 2017; 

 

2.2 - Pedido de isenção de taxas pela emissão de alvará, requerido pela Junta de Freguesia de Ermesinde, 

para a corrida e caminhada S. Silvestre. 

 

3 - DCTJ - Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

3.1 - Propostas toponímicas para três freguesias do concelho; 

 

3.2 - Pedido de isenção pagamento de taxas da cedência do Centro Cultural de Alfena, pela J. F. Alfena; 

 

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

 

3.4 - Aldeia de Natal - Parceria com a Junta de Freguesia de Valongo - Ratificação. 

 

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

 

4.1 - Proposta de celebração do Protocolo de Colaboração entre o Município de Valongo e o Grupo 

Dramático e Recreativo da Retorta - GDRR - Pavilhão Multiusos do GDRR; 

 

4.2 - Proposta de celebração do Protocolo de Colaboração entre o Município de Valongo e o Grupo 

Dramático e Recreativo de Retorta - GDRR - Oficina das Artes; 
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4.3 - Agrupamento de Escolas de Ermesinde - Isenção do pagamento da taxa de utilização da Piscina 

Municipal de Ermesinde; 

 

4.4 - Agrupamento de Escolas de Valongo- Isenção do pagamento da taxa pela utilização do Pavilhão 

Municipal de Sobrado; 

 

4.5 - CENFIM - Centro de Formação Profissional da Industria Metalúrgica e Metalomecânica - Isenção de 

pagamento da taxa pela utilização do Pavilhão Municipal de Ermesinde; 

 

4.6 - Associação de Basquetebol do Porto - Isenção do pagamento da taxa pela utilização do Pavilhão 

Municipal de Campo n.º 1; 

 

4.7 - Associação de Ciclismo - Candibyke - Pedido de apoio para a realização da Taça de Portugal de 

Ciclocrosse 2017 - 8 de Janeiro; 

 

4.8 - Associação Desportiva de Valongo - Atribuição de subsídio pontual para o Torneio dos Reis - 7 e 8 de 

janeiro de 2017; 

 

4.9 - Agrupamentos de Escolas de S. Lourenço e Valongo - Cedência de palcos - Pedido de isenção de 

pagamento de taxas. 

 

5 - DOTA - Divisão de Ordenamento do território e Ambiente 

 

5.1 - Realização de eventos para angariação de fundos em honra da N.ª Sr.ª das Necessidades - Isenção 

do pagamento da taxa pela emissão de licença especial de ruído. 

 

6 - DAJAC - Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos 

 

6.1 - Doação do Parque de Jogos António Jorge da Costa - Sporting Clube de Campo. 

 

7 - DMOT - Divisão de Manutenção, Oficinas e Transportes 

 

7.1 - PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano - Reabilitação de Habitação Social PER 

Barreiro 

- Adjudicação 

- Notificação da decisão de adjudicação a todos os concorrentes e da apresentação dos documentos de 

habilitação pelo adjudicatário 

- Exigência de prestação de caução da garantia da obra e do adiantamento; 

 

7.2 - Criação de dois lugares de estacionamento privativo reservados a pessoas com mobilidade 

condicionada na Avenida Oliveira Zina e Rua da Misericórdia, em Valongo; 

 

7.3 - Proposta de colocação de sinalização vertical na Rua da Virela, em Valongo, para implementação de 

sentido único; 
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7.4 - Proposta de colocação de sinalização vertical no acesso ao Centro Cívico de Campo, na União das 

Freguesias de Campo e Sobrado; 

 

7.5 - Centro Cívico de Campo - Construção da Alameda da Igreja 

- Adjudicação 

- Notificação da decisão de adjudicação e da apresentação dos documentos de habilitação ao adjudicatário 

- Exigência de prestação de caução da garantia da obra e do adiantamento. 

 

8 - DFM - Divisão de Fiscalização e Metrologia 

 

8.1 - Processo n.º 239-OC/2002 em nome de Manuel Salvador Moreira Santos 

Local: Rua S. Vicente, n.º 2277 - Alfena 

Declaração de caducidade da licença administrativa (remodelação e ampliação de edifício destinado a uma 

habitação e dois estabelecimentos comerciais). 

 

 

 

 

Valongo, 12 de dezembro 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 

 

O senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentou os presentes, em particular a 

população de Campo, pela realização de mais uma reunião de Câmara descentralizada, que nesse dia 

ocorria no Centro Cultural dessa freguesia. Seguidamente, deu início à reunião. 

 

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

Começou por salientar a importância da existência de reuniões de Câmara descentralizadas, pois permitia 

outro tipo de proximidade com a população, e tendo em conta que nesse dia se realizava na freguesia de 

Campo, ia colocar algumas questões relacionadas com esta. No entanto, começou por apresentar uma 

Recomendação referente a um problema existente na freguesia de Alfena, do seguinte teor: 

Recomendação 

“Em Alfena, o cruzamento das ruas: Rua da Saudade, Rua do Punhete e Rua de S. Vicente é considerado, 

por várias pessoas, incluindo o Presidente da Junta de Freguesia, como um local bastante perigoso para 

quem nele circula. 

É também opinião dessas mesmas pessoas que os semáforos que dali distam a escassas dezenas de 

metros, seriam uma hipótese de muito mais utilidade se fossem deslocados para aquele cruzamento, 

porque acabariam por abarcar os dois problemas e, por consequência, serem mais úteis para as duas 

situações. Isto na falta de possibilidade da colocação de um novo semáforo junto ao cruzamento. 

Na impossibilidade de tais alternativas, a CDU apela a que os serviços camarários respetivos se debrucem 

no sentido de solucionar ou minimizar aquele problema.” 

Valongo, 15 de dezembro de 2016 

O Vereador da CDU 

Adriano Ribeiro 

 

Continuando a sua intervenção, fez referência a questões já reportadas que careciam de resolução, 

nomeadamente: - a atribuição de Medalha de Mérito ao Sporting Clube de Campo pela comemoração dos 

seus 80 anos de existência, atendendo a que o ano de 2016 estava quase concluído e esse ato ainda não 

tinha sido realizado; - o pavimento da Rua da Alegria encontrava-se muito esburacado, comprometendo a 

passagem dos transeuntes, em particular de uma jovem com mobilidade condicionada que por ali 

transitava; - o passeio da Rua 1.º de Maio, em frente ao Empreendimento de Habitação Social, encontrava-

se destruído; - a Travessa Pedro Nunes e a Rua Central da Costeira, n.º 235, ruas paralelas, apresentavam 

um grande estado de degradação, que se agravava a cada dia com a passagem do veículo de recolha de 

resíduos sólidos urbanos, situação que urgia verificar; - no pavimento sobre a Ponte de Ferreira existia um 

buraco que constituía perigo para os transeuntes, - a ligação de Campo a Sobrado pela zona Além do Rio 

encontrava-se em terra, sendo necessário fazer o revestimento do solo para criar condições adequadas aos 
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utilizadores da mesma; - o passeio próximo à Escola Padre Américo era exíguo, não tendo, por isso, 

condições apropriadas para a circulação dos alunos, situação que podia ser resolvida, pois havia 

disponibilidade por parte do proprietário do terreno contíguo para ceder área para o seu alargamento; - o 

problema do trânsito na Travessa Padre Américo; - a construção de uma cobertura de proteção desde o 

portão da Escola Padre Américo até à entrada desta; - a construção de passeios junto à EN 209, 

principalmente na zona de Balselhas e em diversos locais da freguesia de Sobrado, competência que não 

era da Câmara Municipal mas em que esta poderia fazer pressão junto da entidade respetiva para que o 

problema fosse solucionado; - a questão da promessa de abertura de um Centro de Hemodiálise no 

Hospital de Valongo aquando do encerramento das urgências, sendo importante saber o ponto de situação 

do assunto, e também informação sobre a previsão da data para a construção do Centro de Saúde de 

Campo. 

Disse, ainda, que o jardim de infância da Escola do Outeiro tinha carência de recursos humanos, tendo o 

Agrupamento de Escolas destacado um funcionário, a título provisório, para essas funções. Atendendo a 

que isso constituía uma preocupação para os pais das crianças, questionou o senhor Presidente sobre a 

situação e que diligências iam ser tomadas para resolver o assunto. 

Por último, felicitou o senhor Presidente por ter conseguido com que a União de Freguesias de Campo e 

Sobrado contribuísse para o arrelvamento e para as obras do campo do Sporting Clube de Campo. 

 

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

Iniciou a sua intervenção dizendo que algumas questões que pretendia colocar já haviam sido abordadas 

pelo senhor Vereador, Adriano Ribeiro. Contudo, a questão que dizia respeito ao pré-escolar da Escola do 

Outeiro não tem tido a resposta adequada por parte do Município, facto preocupante atendendo a que não 

era do conhecimento dos eleitos pelo PSD/PPM, porque nas suas intervenções sobre a matéria era sempre 

dada primazia à educação e realçado o apoio que devia ser concedido a essa área, mas a resposta por 

parte da Câmara era de que tudo estava em conformidade. Acrescentou que o procedimento concursal para 

10 assistentes operacionais teve o apoio destes eleitos que também se mostraram disponíveis para 

fundamentar um aumento significativo desse número de colaboradores, pois a área da educação devia ser, 

constantemente, prioritária para o Município. Porém, tal não se verificava e essa informação estava a ser 

escamoteada. 

Disse, ainda, que não era compreensível que a Câmara apoiasse determinados projetos, como foi o caso 

de um para as Atividades Extra Curriculares na Escola das Saibreiras, em detrimento de outros 

considerados como prioritários. 

Acrescentou que os eleitos pelo PSD/PPM tinham conhecimento que a Escola do Outeiro, a nível do pré-

escolar, funcionava desde setembro apenas com um funcionário, sendo importante encontrar uma solução 

que cumprisse as exigências relativamente a esse assunto. 

Ainda sobre a comunidade escolar, disse que, em mandatos anteriores, houve um forte investimento na 

rede escolar primária do concelho de Valongo, no entanto, os projetos implementados apresentaram 
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problemas de utilização no que dizia respeito às entradas das escolas, pois estas não tinham condições 

para que um funcionário pudesse fazer o controlo de entradas e saídas dos alunos, sendo também inaptas 

para receber pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. Disse ser ilógico não haver nessas 

escolas uma cobertura de ligação da entrada das escolas aos edifícios, como se constatava na Escola 

Padre Américo, acrescentando que quando era feita uma intervenção, esta deveria ser feita de forma a 

acautelar todas as situações inerentes à área respetiva. 

Fez referência à política do PS no que concerne aos eventos culturais, dizendo que a distribuição de verbas 

não era feita de forma equitativa e isso prejudicava a freguesia de Campo, que não tinha Expoval num custo 

de € 250.000, nem Feira da Regueifa e do Biscoito onde se gastava € 70.000 ou € 80.000, não tinha a 

Festa do Brinquedo cujo custo era € 40.000 ou € 50.000, e também não havia a Festa da Bugiada e 

Mouriscada na qual a Câmara patrocinava com cerca de € 10.000, salientando que o único evento realizado 

na freguesia de Campo era a Festa de Nossa Senhora da Encarnação. Complementou que era realizada a 

Semana das Coletividades, mas o patrocínio da Câmara para este evento era escasso, e que o Centro 

Cultural de Campo não tinha atividades, mas havia associações e escolas que pretendiam utilizá-lo. 

Abordou a questão da remodelação da ETAR de Campo, dizendo que essa obra era passível de apoio 

comunitário, com cerca de 5 milhões de euros, e era da responsabilidade do Município executá-la 

despendendo cerca de € 700.000, no entanto, o senhor Presidente, apesar de ser contra as concessões, 

atribuiu essa competência à Be Water no âmbito da renegociação do contrato de concessão que, 

entretanto, ficou estagnada com um parecer emitido pela ERSAR, estando numa fase de arbitragem. Nesse 

contexto, questionou se a Câmara tinha intenção de assumir a sua responsabilidade, designadamente na 

elaboração da candidatura para a remodelação da ETAR. 

 

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

Sobre a questão da ETAR de Campo, esclareceu que havia um problema ambiental que afetava os 

concelhos de Valongo e de Paredes, estando a ser feito o possível para que houvesse uma intervenção na 

ETAR na ordem dos 5 milhões de euros, acrescentando que o projeto já estava elaborado, pois foi no 

âmbito de um Aviso-Convite do POSEUR feito à Be Water. Disse que foi assegurado um financiamento na 

ordem dos 3,3 milhões de euros, mas estava condicionado pelo facto de haver um diferendo entre a 

Câmara Municipal e a Be Water relativamente à renegociação do contrato de concessão. Referiu que a 

Câmara estava a fazer esforços no sentido de viabilizar essa situação, que se encontrava num processo 

litigioso em que houve um primeiro acordo que mediante o parecer emitido pela ERSAR a Câmara 

retrocedeu e, de acordo com o contrato, foi nomeada uma Comissão Arbitral para ser encontrada uma 

solução, porque era fundamental para o concelho ter meios para intervir na ETAR de Campo para que esta 

funcionasse adequadamente e servisse o interesse da população. 

 

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

Fez alusão à questão da construção de uma cobertura na Escola Padre Américo, respondendo que esta era 

propriedade do Ministério da Educação, a quem competia a execução dessa obra. E quanto à Escola da 
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Azenha, disse que era da competência da Câmara e foi explicado aos pais das crianças que, anualmente, 

iam ser feitas remodelações na escola, no corrente ano foi feita a cobertura, mas na elaboração do projeto 

houve a possibilidade de alterar a entrada de forma a criar um espaço para que as crianças não saíssem 

diretamente para a rua, tendo sido salvaguardada a pretensão da escola. Disse, ainda, que os pais 

reconheceram que a obra satisfazia as exigências. 

Relativamente ao jardim de infância da Escola do Outeiro, disse que havia uma funcionária que se 

encontrava com dispensa médica e outra em regime de mobilidade. Portanto, não tinham funcionários do 

quadro para lá colocar e aguardavam que o procedimento concursal estivesse concluído para suprir essa 

carência, acrescentando que têm sido colocadas nas escolas trabalhadores no âmbito CEI, em 2013 havia 

no concelho 105 pessoas e no corrente ano tinham 155, mais 50 pessoas, o que dava uma média de 2 

pessoas por escola. Disse que no Agrupamento de Campo havia 19 pessoas passando para 28 no corrente 

ano, o que dava uma média de 2 pessoas por escola. Complementou que havia quase 5 pessoas por 

escola para as 28 existentes no concelho, mais um jardim de infância, que apenas tinham a função de fazer 

o acolhimento das crianças e o serviço de refeições, porque a responsabilidade dos funcionários do 1.º 

Ciclo era do Ministério da Educação. Referiu que essas pessoas só trabalhavam 2 horas no serviço de 

refeições e depois podiam ser deslocadas para outros serviços, mas era uma situação temporária 

atendendo a que, nesse momento, não havia funcionários do quadro para exercer essas funções. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, fazendo referência à atribuição de 

Medalha de Mérito ao Sporting Clube de Campo, disse que houve um atraso, porque, uma vez que ia ser 

votado o processo de municipalização do campo, a direção do Clube sugeriu que a entrega da Medalha 

fosse em simultâneo com a assinatura do protocolo. Acrescentou que a União de Freguesias de Campo e 

Sobrado também fazia parte do processo porque tinha feito uma solicitação nesse sentido. 

Sobre a questão das urgências do Hospital de Valongo, disse que também estava preocupado com o 

assunto porque fazia parte de uma Comissão de Acompanhamento que ainda não tinha reunido, tendo 

questionado, por várias vezes, o Conselho de Administração do Hospital de S. João sobre isso, atendendo 

a que também tinha lutado contra o encerramento das urgências. 

No que concerne ao Centro de Saúde de Campo, disse que na próxima semana seriam efetuados os 

trabalhos de limpeza do terreno e as obras iniciariam brevemente, o que iria dotar a freguesia de Campo 

com um novo Centro de Saúde. 

Quanto à questão da Câmara apoiar projetos, disse que foi contratada uma técnica de Expressão Artística 

para o Programa de Ação Sénior que tinha sido criado pela senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade 

Vale, e era considerado um bom projeto. 

Sobre a questão do Centro Cultural de Campo, disse que havia um protocolo que envolvia o Entretanto 

Teatro para a utilização desse equipamento, que ainda vigorava, acrescentando que tentaram encontrar 

uma alternativa para que houvesse iniciativas, mas esse protocolo condicionava a Câmara na utilização do 

espaço. No entanto, o problema tinha que ser resolvido. 
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Do ponto de vista das iniciativas, disse que a Câmara colaborava com a Junta de Freguesia na Semana das 

Coletividades, e com o novo multiusos ia haver um enquadramento diferente no sentido de encontrar uma 

modalidade que reforçasse essa iniciativa. Fez alusão à Expoval, dizendo que era um iniciativa 

maioritariamente financiada pelas empresas e visava a promoção do tecido empresarial, portanto não se 

podia comparar com outros eventos. Referiu que a Feira da Regueifa e do Biscoito era uma iniciativa 

recente que tinha a ver com a promoção de uma marca do território, e a Festa da Bugiada e Mouriscada era 

um processo antigo, uma marca também muito forte que a Câmara tem vindo a ajudar. A Festa do 

Brinquedo era uma iniciativa também com ligação a uma tradição forte no concelho, designadamente em 

Ermesinde e Alfena, portanto com caraterísticas diferentes que não eram comparáveis. Disse, ainda, que a 

Câmara estava disponível para dar apoios e tentar fazer o melhor com os meios existentes. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que não percebia por que motivo os auxiliares de 

ação educativa não eram prioritários, porque a questão das escolas tinha que ser resolvida. 

Disse que o protocolo com o Entretanto Teatro não vinculava nada relativamente à utilização do Centro 

Cultural de Campo, apenas se dava a oportunidade daquele apresentar, no mês de dezembro, um plano de 

atividades para 2017, mas a Câmara não tinha obrigatoriedade de aceitar o que lhe era proposto. 

Quanto à questão dos CEI, disse que dos 155 existentes, muitos não estavam colocados porque eram 

obrigados a exercer funções nas escolas e, decorrido algum tempo, passavam à situação de baixa médica. 

 

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

Fez referência à resposta dada pelo senhor Vice-Presidente quanto à questão da ETAR de Campo, dizendo 

que o concelho de Paredes não tinha nenhum problema porque os resíduos daí provenientes eram 

despejados nesta ETAR. 

Lembrou que os eleitos pelo PSD/PPM, aquando do pedido de reequilíbrio financeiro por parte da Be Water, 

manifestaram a sua indisponibilidade para aceitar um aumento de tarifas para cobrir o investimento, porque 

este tinha que ser feito, preferiram dar um sinal de autonomia e de reversão e inscrever no orçamento 

municipal € 150.000 para fazer a obra, mas de forma a que o impacto não se traduzisse num aumento de 

tarifas mas numa redução, e demonstrar à empresa que a Câmara de Valongo não ia permitir que esta 

continuasse a ditar as leis que pretendia e a fazer com que os munícipes de Valongo pagassem essas 

alterações. 

Reforçou o interesse dos eleitos pelo PSD/PPM em que a questão da ETAR de Campo pudesse ser 

resolvida. 

Relativamente aos CEI, disse que não compreendia como é que a Câmara aumentou quase 30% de 

trabalhadores e havia lacunas graves nas escolas, solicitando que isso fosse esclarecido. Disse que o 

senhor Presidente devia assumir o compromisso de resolver os problemas da comunidade escolar, 

sugerindo que fosse estabelecido um contrato de prestação de serviços, com caráter temporário, para 

colmatar as falhas existentes. 
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Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, cumprimentando os presentes. 

Disse que, no anterior mandato, no exercício das suas funções como Vereadora, a par da Ação Social, 

também tinha predileção pela Educação, e lamentava que o Vereador que a substituiu nesses pelouros não 

tivesse a mesma preocupação, pois conhecia a comunidade escolar de Campo e as necessidades 

prementes. 

Disse que os eleitos pelo PSD/PPM estavam disponíveis para ajudar a resolver os problemas, e corroborou 

a sugestão de que nas escolas onde não fosse possível colocar trabalhadores CEI, fosse feito um contrato 

de prestação de serviços, pois a Educação era uma área essencial da sociedade. Apelou para que o senhor 

Presidente se comprometesse a resolver o problema da comunidade escolar. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, esclarecendo que não era adepto dos CEI e esta 

medida era apenas um recurso, atendendo a que a Câmara não podia contratar trabalhadores, tratava-se 

de um número elevado que não era possível contratar. Acrescentou que, nesse momento, tinham pessoas 

suficientes dos CEI para resolver o problema, porque não era possível deslocar pessoas de outros serviços 

para colocar na Educação, complementando que era uma situação provisória que ia ser resolvida. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que tinha que haver 

compreensão, porque foram eleitos para resolver problemas e não para os criar. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dois euros e oitenta e seis cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 14.07.2016 E 21.07.2016 

 

Aprovadas por unanimidade. 

Não participaram na votação da ata de 14.07.2016, a senhora Vereadora eleita pelo PS, Dr.ª Luísa Oliveira, 

e o/a senhor/a Vereador/a eleito/a pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Baltazar e Dr.ª Maria da Trindade Vale, 

por não terem estado presentes na reunião. 

Não participaram na votação da ata de 21.07.2016, a senhora Vereadora eleita pelo PS, Dr.ª Luísa Oliveira, 

e a senhora Vereadora eleita pelo PSD/PPM, Dr.ª Ana Isabel Pereira, por não terem estado presentes na 

reunião. 
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1.2 - 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: 

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; 
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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 n.º 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; 

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 
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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» 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o processo já tinha vindo 

à Câmara, mas foi retirado a pedido dos eleitos pelo PSD/PPM para análise. Questionou se havia condições 

para ser votado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que, no mandato anterior, o PS era contra a 

concessão e tinha pretensão de acabar com o estacionamento pago, no entanto, o processo estava nas 

mesmas circunstâncias, a fiscalização ia ser feita pela concessionária, o que significava que as normas 

estabelecidas tinham que ser cumpridas. Disse que havia questões que careciam de explicação, como por 

exemplo, a possibilidade de pagamento, com penalização por incumprimento, ser equivalente a uma fração 

diária, e a questão constante da cláusula 5.ª que dizia: “caso o empreendimento destinado a comércio e 

serviços previsto para a Avenida Emídio Navarro, na freguesia de Valongo, se venha a concretizar, a ré 

aceita trocar os 4 lugares existentes na Rua Visconde Oliveira do Paço para outro local a acordar.” 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que a receita proveniente do 

estacionamento de duração limitada não era suficiente e nem sequer dava para negociar com a 

concessionária, mas tinham que encontrar uma forma de a Câmara não ficar prejudicada, ou seja, pelo 

facto de existir um acordo, esta não ter que pagar em vez de receber. Referiu que, no âmbito de um 

processo judicial, foi possível estabelecer um acordo com a concessionária em que esta ficaria responsável 

pela fiscalização, o que significava uma redução de fiscais municipais para esse serviço, o que, em termos 

de diminuição de custos para a Câmara correspondia a cerca de 75%, havendo ainda uma vantagem 

adicional decorrente da negociação que consistia em aumentar a margem de transferência dos custos por 

parte da concessionária. 

Disse que foi aprovado um PIP para um hipermercado alemão para a Avenida Emídio Navarro, e para que 

houvesse acesso pela parte de trás para os camiões de grande porte, era necessário proibir o 

estacionamento nessa zona para assegurar a largura suficiente na estrada, estando para o efeito prevista 

uma troca de lugares de estacionamento. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que os eleitos pelo PSD/PPM iam viabilizar o 

assunto porque estava contratualizado de forma aceitável e tinha que ser resolvido. 

No que respeita à questão do projeto, disse que não tinham conhecimento do mesmo, mas, na qualidade de 

Vereador, lamentava que fosse construído um hipermercado entre as duas escolas de Valongo. Referiu, 

ainda, que por proposta da Junta de Freguesia de Ermesinde, foram salvaguardados os terrenos junto ao 

Parque Urbano, não constituindo risco para a Câmara ter que indemnizar alguém pela defesa desses 
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terrenos, porém, o mesmo procedimento não se verificava para os terrenos objeto de discussão, naquilo 

que seria o único na centralidade de Valongo que deixaria saudável o centro do concelho. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que condicionar terrenos que 

possuíam determinado tipo de capacidade construtiva obrigava a Câmara a pagar em tribunal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que se os proprietários se sentissem lesados 

iriam pedir uma indemnização porque lhes era retirada, propositadamente, capacidade construtiva para 

salvaguarda, e o mesmo devia ter sido feito para os terrenos da centralidade de Valongo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o problema em 

Ermesinde era igual, o terreno permitia instalação de equipamento. Disse que a concessionária dos 

parquímetros interpôs um processo contra a Câmara, e este era um processo que a Câmara interpôs à 

empresa. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que pretendia colocar algumas questões sobre o 

Contrato de Concessão de Estacionamento de Duração Limitada, designadamente quando terminava o 

prazo da concessão do anterior contrato e quando terminava no atual; se era um funcionário para cada 

freguesia ou se era um para as duas freguesias; quanto custava um funcionário na cobrança e fiscalização; 

quando se previa a Câmara receber os 7% correspondentes à receita; se os 7% correspondiam a um 

aumento ou diminuição do contratualizado anteriormente; se a concessionária abdicava de 33 lugares, mas 

eram-lhe atribuídos mais 72, mais de 100% de benefício de lugares em relação a esta troca de cedência; a 

Câmara do Porto tinha uma participação nas receitas na ordem de mais de 50% e Matosinhos tinha na 

ordem dos 60%. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que o prazo era de 10 

anos e depois havia um contrato diferente para a escritura de direito de superfície em Ermesinde e em 

Valongo, que tinha iniciado por 50 anos e depois foi alargado para 70 anos, acrescentando que eram dois 

contratos de natureza diferente. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, explicando que os contratos das Câmaras do Porto 

e de Matosinhos não tinham nada a ver com o de Valongo. No final da concessão os parques passariam 

para a Câmara, e por isso é que originou que a repartição dos encargos fosse diferente. Disse que, no início 

do contrato, a concessionária fazia a fiscalização, mas decorrido algum tempo, a lei alterou e passou a ser 

fiscalizada pela Câmara, que se não efetuasse esse procedimento a empresa podia mover uma ação 

baseada no incumprimento do contrato e depois podia responsabilizar a Câmara pelo facto de não ter 
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receitas, e esse era o principal risco, acrescentando que foram eliminados custos diretos e depois eliminado 

o risco de uma eventual ação. 

Referiu que não estava satisfeito com os 7% mas era possível conseguir mais, nesse momento, era a 

melhor solução, mas não de caráter definitivo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo quanto à questão dos 

lugares, que a empresa já cobrava 72 lugares, que não devia cobrar, havia uma série de problemas, 

designadamente com a Junta de Freguesia de Ermesinde, pois ocupavam lugares desta entidade, mas com 

o atual contrato isso não se verificava. Portanto, eram resolvidas algumas situações para não fragilizar a 

posição da Câmara, porque o anterior processo podia ascender a 5 milhões de euros contra a Câmara. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, repetindo que os eleitos pelo PSD/PPM não iam 

inviabilizar a proposta, mas era com muito desconforto que votavam um contrato que previa uma regalia no 

investimento privado, pois neste caso, a cláusula deveria prever que sempre que houvesse um investimento 

privado, que dele dependesse a colocação de lugares, a empresa aceitaria a permuta desde que 

mantivesse o mesmo número de lugares, porque se não fosse assim estariam a beneficiar uma entidade 

privada e, politicamente, não lhe parecia correto criarem uma exceção para um investimento privado. 

Acrescentou que não tinham conhecimento do empreendimento já citado e que previa a mudança de 4 

lugares existentes de uma rua para a outra, complementando que o documento tinha que ter o 

enquadramento legal atendendo a que ambas as partes tinham ações uma contra a outra, e a posição da 

Câmara não podia ser fragilizada. Nesse sentido, solicitou que fosse incluída uma cláusula de exceção para 

o investimento privado. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a partir do momento em 

que havia um PIP que concedia direitos a um investidor, a Câmara não o podia ignorar. Referiu que a 

situação exposta ficava salvaguardada numa cláusula no sentido de permitir a circulação de veículos 

pesados. Informou, ainda, que sob o ponto de vista jurídico, o processo estava em conformidade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que o senhor Presidente validou o PIP, e se 

entendesse que não devia abrir exceções para empresas privadas, teria salvaguardado isso de outra forma, 

ou obrigava a que essa empresa negociasse com a concessionária. Portanto, no seu entendimento, as 

empresas privadas tinham que resolver esse tipo de assuntos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que o contrato existia e 

não o podia ignorar, mas a questão só se verificava ao sábado de manhã porque decorria uma feira e não 

podia haver circulação naquela rua, estando nos restantes dias a via desimpedida. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que a Câmara devia informar a empresa 

para tratar dessa questão, pois, a condicionar só os sábados de manhã não era necessário a inclusão de 

qualquer cláusula de exceção. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não era esse o 

entendimento jurídico. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que era desconfortável estarem a abrir um 

precedente, pois permitiria casos semelhantes que teriam que ter a mesma equidade. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, com base na proposta apresentada: 

1 - Aprovar a proposta de minuta de 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, nos termos da alínea ccc) 

do n.º 1 do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro; 

2 - Aprovar o início do procedimento de alteração dos contratos de concessão de estacionamento de 

duração limitada nas freguesias de Valongo e Ermesinde, nos termos da al. ccc) do n.º 1 do art.º 33.º, 

conjugado com a al. p) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

3 - Aprovar o início do procedimento de alteração do Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento 

de Duração Limitada de Valongo, nos termos do n.º 1 do art.º 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conjugado com a al. k) do n.º 1 do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

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

Maria da Trindade Vale, Eng.º Hélio Rebelo e Dr.ª Ana Isabel Pereira. 

Votou contra o senhor Vereador eleito pela CDU, Adriano Ribeiro, apresentando Declaração de Voto. 

 

Declaração de Voto 

“Na sequência de uma ação em tribunal intentada pela Câmara contra a concessionária dos parques de 

estacionamento em Valongo e Ermesinde, é-nos apresentada uma proposta de acordo que, quanto a nós, 

CDU, vai ao encontro dos interesses da concessionária, e porquê? 

No que concerne à cedência mútua de lugares, a empresa cede, abdica de 28+5 lugares, igual a 33. Em 

contrapartida, são disponibilizados à concessionária mais 72 lugares, o que lhe resulta num saldo favorável 

de 39 lugares a seu favor. 

Para quem intenta uma ação e depois propõe um negócio destes, negócio em que, no nosso entender, a 

Câmara fica a perder, é difícil compreender por que é que se tomou a iniciativa de ir para tribunal. 
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Por outro lado, tendo a concessionária também um processo, mas desta vez intentado por si e contra a 

Câmara, processo do qual não abdica, não se percebe muito bem por que é que não se envolveram os dois 

processos na negociação, aproveitando-se, aí sim, as possibilidades de cedência de ambas as partes. 

Acresce ainda dizer que, num negócio considerado, regra geral, como um mau negócio, e em que quase 

todos discordam, fazer alguns retoques no mesmo, em que querem fazer crer a existência de algum 

benefício que não vislumbramos, é dar a possibilidade de embelezamento e aceitação a um negócio que foi 

ruinoso para o Município. 

Pelos motivos expostos, a CDU vota contra.” 

Valongo, 15 de dezembro de 2016 

O Vereador da CDU 

Adriano Ribeiro 

 

2.1 - CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PARA CONSUMO PÚBLICO E DE RECOLHA, TRATAMENTO E REJEIÇÃO DE EFLUENTES DO 

CONCELHO DE VALONGO - ATUALIZAÇÃO DE TARIFÁRIO PARA 2017 

 

Presente à Câmara o assunto em epígrafe, instruído com a informação n.º 18/DFRH/GF/2016, de 02 de 

dezembro, elaborada pela técnica superior, Telma Lúcia Pinto Moreira Maia, cujo teor se transcreve: 

“A Empresa Águas de Valongo, S.A. apresentou, através do ofício n.º 35-ADM/16, de 17/11/2016 a proposta 

de atualização de tarifário para 2017, para vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2017, tendo por base a 

cláusula 58.º do Contrato de Concessão da Exploração e Gestão dos Sistemas e Abastecimento de Água 

para Consumo Público e de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do Concelho de Valongo. 

A presente atualização do tarifário resulta da aplicação da fórmula de revisão, constante no n.º 1 da 

Clausula 58.º do contrato de Concessão, reportada ao ano 1999, corrigida da variação do Índice de Preços 

no Consumidor entre o mês de outubro de 1999 (índice base) – 72,091, e o Índice de Preços no 

Consumidor, Nacional sem Habitação de outubro de 2016 – 101,755, publicado pelo Instituto Nacional de 

Estatística. 

Depois de analisada a proposta em anexo, conclui-se que a mesma foi elaborada de acordo com o previsto 

na cláusula 58.º do Contrato de Concessão, pelo que, reúne as condições necessárias para ser ratificada 

pela Câmara Municipal, conforme previsto na alínea a) no art.º 45.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 

agosto.” 

Em 02/12/2016, a Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos emitiu a seguinte informação: 

“Exmo. Senhor Vice Presidente, Concordo com a presente proposta, pelo que se propõe que a mesma seja 

remetida à ratificação da Câmara Municipal.” 

O Exmo. Senhor Vice Presidente da Câmara, proferiu o seguinte despacho, em 02/12/2016: “Concordo. À 

consideração do Senhor Presidente da Câmara.” 

Em 05/12/2016, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, proferiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-

se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 
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Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, ratificar a proposta de atualização de tarifário 

para 2017, nos termos na alínea a) no art.º 45.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, de acordo 

com a informação técnica prestada. 

 

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

Maria da Trindade Vale, Eng.º Hélio Rebelo e Dr.ª Ana Isabel Pereira. 

Votou contra o senhor Vereador eleito pela CDU, Adriano Ribeiro, apresentando Declaração de Voto. 

 

Declaração de Voto 

“Depois de, no mandato anterior, praticamente toda a gente concordar com a necessidade de se renegociar 

o Contrato de Concessão da Exploração e Gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo 

Público e de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do Concelho de Valongo, que se verificava em 

prejuízo dos consumidores do concelho, e claramente vantajoso para a empresa concessionária; 

Depois das recomendações da ERSAR sobre o assunto e sempre ignoradas; 

Depois de ser rejeitada a proposta de reequilíbrio financeiro considerada pela Câmara como desvantajosa 

para o Município e vantajosa para a empresa; 

Surge mais uma atualização de tarifário correspondente para 2017; 

Porque, com esta gestão, nada mudou em benefício dos consumidores, e porque tudo caminha como era 

dantes, não se vislumbrando um mínimo sinal de inversão do caminho trilhado até aqui, a CDU vota contra 

esta atualização de tarifário para 2017.” 

Valongo, 15 de dezembro de 2016 

O Vereador da CDU 

Adriano Ribeiro 

 

2.2 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA EMISSÃO DE ALVARÁ, REQUERIDO PELA JUNTA DE 

FREGUESIA DE ERMESINDE, PARA A CORRIDA E CAMINHADA S. SILVESTRE 

 

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 14669/TL, datada de 07.12.2016, 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 autorização do evento “Corrida e Caminhada S. 

Silvestre”, no dia 30 de dezembro com inicio pelas 21.30h, em diversos arruamentos da freguesia de 

Ermesinde. 

Nos termos da informação n.º 14654/TL está autorizada a realização do evento, através do despacho do 

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara de 09/12/2016 o que, nos termos do n.º 7.1, Quadro XXX, relativo a 



20 
 

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€. 

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.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sra. Chefe de Divisão, Dra. Ana Maria Santos em 12. 

12.2016, que igualmente se transcreve: «Exmo. Senhor Presidente: Concordo. Propõe-se o deferimento da 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 12.12.2016, 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 46/2016. 

 

3.1 - PROPOSTAS TOPONÍMICAS PARA TRÊS FREGUESIAS DO CONCELHO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante às propostas toponímicas 

para três freguesias do concelho de Valongo, instruído com a informação técnica n.º 346/DCTJ-MM/2016, 

datada de 30.11.2016, subscrita pela técnica superior Paula Costa Machado, na qualidade de membro e 

secretária da Comissão de Toponímia, ao serviço no Museu Municipal, cujo teor se transcreve: 

“Venho pela presente dar seguimento aos processos de atribuição toponímica referentes a três freguesias 

do concelho, apreciados pela Comissão de Toponímia que se reuniu especificamente para a análise dos 

nove processos e submetidos a emissão de parecer das respetivas juntas de freguesia, tendo todos eles 

sido favoráveis, mediante parecer escrito dos respetivos Presidentes de Junta, a saber: 

FREGUESIA DE CAMPO E SOBRADO 

Processo n.º 6 – Rua de Santa Baia 

Principia na Rua da Fervença e termina na Travessa da Fervença. 

Com a atribuição pretende-se fazer reviver um topónimo antigo atribuído a um caminho entretanto 

desativado, por ser a designação de uma antiga pedreira de exploração lousífera já extinta e associar-se a 

uma ribeira que passa próximo do local. 

FREGUESIA DE ERMESINDE 

Processo n.º 5 – Rua da Subestação 

Principia e termina na Rua de Cabeda, sem saída. 
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Pretende-se assim facilitar a orientação de quem procura este equipamento dada a coincidência do mesmo 

com o topónimo. 

Processo n.º 7 – Rua Álvaro Mendes 

Principia na Rua da Fonte e termina na Rua Miguel Bombarda. 

Esta atribuição toponímica foi solicitada pela Junta de Freguesia de Ermesinde, em virtude de na sua 

Assembleia de 29/12/2010 ter sido recordada e homenageada a figura deste cidadão, entretanto falecido. 

Foi atleta de várias modalidades e dirigente do CPN, tendo durante mais de 50 anos dedicado a sua vida à 

juventude ermesindense e ao associativismo. Ficou igualmente aprovado por unanimidade e aclamação a 

atribuição da Medalha da Cidade. Já em vida tinha sido distinguido pelo Club como Presidente Honorário e 

a CMV tinha-lhe atribuído a medalha do Município. Nasceu em 1926 e faleceu em 2010 com 84 anos. 

FREGUESIA DE VALONGO 

Processo n.º 1 - Pedido de alteração de topónimo, na freguesia de Valongo, de Rua Regedor José 

Diogo para Rua Fonte da Senhora, pelo Fundo CA Imobiliário. 

Após apreciação foi decidido, por unanimidade, propor a manutenção do topónimo original, dada a sua 

antiguidade, proximidade à fábrica de biscoitos que fundou e por ter sido Regedor de Valongo. 

Processo n.º 2 – Pedido de alteração de topónimo, na freguesia de Valongo, de Rua Luís de Carvalho 

para Rua António Marques de Oliveira. 

No presente processo foi decidido, por unanimidade, propor a manutenção do topónimo original. 

No decurso do processo verificou-se que a Junta de Freguesia desconhecia que o arruamento em questão 

já havia sido objeto de designação toponímica desde 2 de janeiro de 2007, através da Informação n.º 

24/DPHBT/2006, de 20 de dezembro. 

Assim, propõe-se que o pedido em questão fique registado e proceder-se-á à sua atribuição assim que 

exista um arruamento com as características que o dignifiquem. 

Processo n.º 3 - Couce: 

Rua Aldeia de Couce, 

Principia e termina na Rua de Couce. 

Travessa de Couce, 

Principia na Rua de Couce e termina na Rua Aldeia de Couce. 

A escolha dos topónimos baseou-se no reforço da identidade nominal do espaço rural em causa, facilitando 

assim a deslocação dos interessados ao local certo e a própria distribuição do correio. 

Processo n.º 4 - Pedido de registo de topónimo Travessa da Chaviela. 

Principia na Rua Joaquim Marques dos Santos e termina na Rua Alves Saldanha. 

Propor o registo deste topónimo existente e em uso, na base de dados da Câmara Municipal de Valongo. 

Das razões que fundamentam esta concordância destaca-se o facto da mesma já ser do conhecimento 

público desde há longa data e ter placa colocada. 

Processo n.º 8 - Pedido de atribuição de um topónimo Rua da Chaviela. 

Principia na Rua Joaquim Marques dos Santos e termina na Rua Alves Saldanha. 
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Com a atribuição pretende-se reforçar a designação, dada a vizinhança com a Travessa da Chaviela já 

existente numa via paralela. 

Processo n.º 9 - Rua do Apeadeiro do Susão. 

Localiza-se entre a Avenida Engenheiro Armando Magalhães e a Rua do Balselheiro. 

Com a atribuição pretende-se reforçar a localização deste equipamento ferroviário secundário, tal como a 

Rua da Estação dá acesso ao referido equipamento principal. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, nos termos da alínea ss), 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 da Cultura, Turismo e Juventude, Dr. 

Agostinho Rocha, em 5.12.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

Após apreciação da Comissão de Toponímia, referentes aos processos de três freguesias do concelho, 

coloca-se à consideração superior o processo com a atribuição dos topónimos, conforme o exposto na 

informação em anexo. Caso mereça a concordância de V. Ex.ª propõe-se submeter o assunto à apreciação 

e aprovação da Câmara Municipal.” 

 O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 5.12.2016 emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que iam votar a atribuição de nomes de ruas, 

processos que se prendiam com a necessidade dos moradores em ter um número de polícia, porque isso 

lhes trazia alguns problemas. 

Disse que discordava da decisão de um dos processos de atribuição do nome de Santa Baia, porque já 

existia uma rua com esse nome, que dava acesso à Rua Fonseca e Costa e não era a continuidade da rua 

com o caminho velho da Rua da Fervença, pois não tinha nada a ver. Disse que em 1996, a Junta de 

Freguesia enviou à Câmara uma proposta a sugerir a designação de topónimo “Rua de Santa Baia” no 

caminho com o mesmo nome sito na Rua da Fervença, assinalada em planta como Rua de Santa Baia. 

Consultado o Setor de Topografia e Desenho, foi informado que era correta a designação do arruamento 

Rua de Santa Baia a principiar na Rua Central das Vinhas e a terminar no monte, e que este topónimo 

nunca foi atribuído. 

Disse que, na sua opinião, o processo referido devia ser retirado para que houvesse uma melhor análise e 

discussão sobre o tema. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que foi um trabalho elaborado 

pela Comissão de Toponímia, tendo esta sido criada com a concordância e unanimidade de todas as forças 

político-partidárias. No entanto, sugeria que fossem votados os outros processos constantes da deliberação, 

e o caso mencionado pelo senhor Vereador, Adriano Ribeiro, seria retirado e devolvido à Comissão de 

Toponímia para reanálise. 
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Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que estava de acordo com a sugestão apresentada 

pelo senhor Presidente. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea ss), do n.º1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição toponímica a arruamentos 

de três freguesias do concelho, com base na informação técnica prestada. 

 

Nota: A proposta foi aprovada com a exceção do Processo n.º 6 - Rua de Santa Baia, freguesia de Campo 

e Sobrado, que a Câmara deliberou devolver à Comissão de Toponímia para reanálise. 

 

3.2 - PEDIDO DE ISENÇÃO PAGAMENTO DE TAXAS DA CEDÊNCIA DO CENTRO CULTURAL DE 

ALFENA, PELA J. F. ALFENA 

 

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

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

informação técnica n.º 335/DCTJ-AA/2016, datada de 22.11.2016, subscrita por Patricia Lamas, assistente 

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

“A Junta de Freguesia de Alfena no dia 18 de dezembro, das 9h às 13h, pretende realizar no auditório 

Centro Cultural de Alfena, uma Festa de Natal. 

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

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

autorizado as taxas devidas importam no valor de 352.03€. 

Salvo melhor entendimento, esta festa é importante para celebrar o espirito Natalício e para dinamização do 

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

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

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

Interesse Público conjugado com o disposto na alínea a) do 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 Alfena reúne os requisitos obrigatórios para a autorização da 

referida isenção.  

Tem competência para decidir o assunto, a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea u), do n.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 da Cultura, Turismo e Juventude, Dr. 

Agostinho Rocha, em 15.11.2016 que igualmente se transcreve: 

“À consideração de Exmo. Sr. Presidente: 
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Foi solicitado pela Junta de Freguesia de Alfena, a cedência do Centro Cultural de Alfena, para o dia 18 de 

dezembro, das 9h às 13h, com o objetivo da realização de uma festa de Natal. Após análise do processo, 

verificou-se que o mesmo está devidamente instruído e a Junta de freguesia de Alfena reúne os requisitos 

legais e obrigatórios para o deferimento do pedido. Caso mereça a concordância de V. Ex.ª propõe-se 

submeter o assunto à consideração e aprovação pela Câmara Municipal. 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 30.11.2016, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

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

prestada. 

 

3.3 - 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 n.º 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: 
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“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, 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 de taxas pela cedência do Centro Cultural de Campo, pelo Agrupamento de Escola de Campo, 

com base na informação técnica prestada. 

 

3.4 - ALDEIA DE NATAL - PARCERIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO - RATIFICAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, o qual foi objeto da informação n.º 347 

/DCTJ-AC/2016, datada de 30.11.2016, elaborada pela técnica do Serviço de Ação Cultural, Isaura Marinho, 

cujo teor se transcreve: 

“Celebrar o Natal com toda a sua magia, promovendo a alegria, o convívio, a solidariedade, o 

empreendedorismo social, a entreajuda, o conhecimento, a partilha, demais valores associados à amizade, 

com uma forte vertente de inovação e criatividade. 

É esta a aposta de continuidade do Município ao promover a realização do evento Aldeia do Natal nas 

duas cidades - Valongo e Ermesinde. 

Especificamente no que respeita a Valongo, a Aldeia terá lugar no Parque Radical. Trata-se de um espaço 

dotado já de alguns infraestruturas importantes para o objetivo ao qual nos propomos. 

Atendendo às envolvências geográfica e populacional, e mesmo à própria complexidade do projeto, 

entende-se como uma mais-valia a afetação do parceiro Junta de Freguesia de Valongo. 

Esta proposta de parceria comprometerá a Junta de Freguesia de Valongo nos seguintes apoios: 

- Cedência de 11 pérgulas destinadas à exposição / venda de artesanato de Natal; 

- Iluminação de algumas árvores do Parque Radical; 

- Outros de logística decorrente da operacionalização do evento. 

Assim, submete-se à aprovação a proposta e os moldes daquela parceria. 
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Tem competência para decidir a Câmara Municipal ao abrigo da alínea u) do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

Atendendo ao fato de a proposta de parceria não ter sido corporizada em tempo útil, não foi possível 

submeter a presente à consideração da Câmara Municipal. Face ao exposto solicita-se a autorização de V. 

Ex.ª de acordo com o estipulado no n.º 3 do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, levando o 

assunto a ratificação, na próxima reunião de Câmara. 

A 6 de Dezembro de 2016, o Sr. Chefe de Divisão da Cultura Turismo e Juventude, Dr. Agostinho Rocha, 

proferiu o seguinte despacho: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: 

No âmbito da organização do evento Aldeia de Natal a realizar em Valongo, coloca-se à consideração 

superior autorizar a realização da parceria com a Junta de Freguesia de Valongo nos moldes propostos na 

informação anexa. 

Atendendo ao facto que não foi possível em tempo útil remeter o processo a consideração da Câmara, caso 

mereça a concordância de V. Exª propõe-se levar o assunto para ratificação à próxima reunião de Câmara 

Municipal.” 

Em 6 de Dezembro de 2016, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu despacho do teor seguinte: 

“Autorizo. Submeta-se á reunião de Câmara Municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35, anexo I da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara que autoriza a 

referida parceria com a Junta de Freguesia de Valongo. 

 

4.1 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

VALONGO E O GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO DA RETORTA - GDRR - PAVILHÃO MULTIUSOS 

DO GDRR 

 

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

de Protocolo de Colaboração entre o Município de Valongo e o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta – 

GDRR – Pavilhão Multiusos do GDRR, instruído com a informação técnica n.º 14688/2016, datada de 

09/12/2016, subscrita por Susana Ceu Sousa Moreira Leão, Chefe da Unidade Orgânica do Desporto cujo 

teor se transcreve: 

Considerando que: 

1. As atribuições dos Municípios nos domínios dos apoios a entidades e organismos legalmente 

constituídos, visam nomeadamente a execução de obras, bem como a realização de eventos e o apoio a 

atividades de natureza desportiva, de interesse para o município, em prol do desenvolvimento de uma 

Cultura Desportiva e de Tempos Livres, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º anexo I à Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 
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Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de 

Interesse Público; 

2. O Grupo Dramático e Recreativo de Retorta – Campo, foi fundado em 19 de março de 1942, por um 

grupo de aficionados do teatro, tendo, entretanto, alargado a sua atividade a outras modalidades, como é o 

caso do atletismo, futebol, dança, participação e organização de marchas populares, espetáculos e arraiais 

populares, entre outras atividades, vocacionadas para a população em geral e em especial para a 

juventude; 

3. Atualmente o Grupo Dramático e Recreativo de Retorta, é a Associação com a maior massa associativa 

na localidade de Campo, com instalações próprias, um Pavilhão Multiusos, um bar e uma Oficina de Artes, 

com uma sala de espetáculos, em fase de construção, uma grandiosa obra, que resulta da audácia, 

humildade e voluntariado dos seus dirigentes; 

4. O Grupo Dramático e Recreativo de Retorta em reunião efetuada solicitou à Câmara a atribuição de um 

subsídio para fazer face às despesas com a aquisição de material e serviço da componente de iluminação 

LEDs, do Pavilhão Multiusos, o que permitirá reduzir os custos com a energia; 

5. A Associação se disponibiliza para, em troca, ceder à Câmara a utilização do Pavilhão Multiusos; 

Face ao exposto, propõe-se a celebração do Protocolo de Colaboração em anexo, que visa regular a forma 

como vai ser cedido o referido pavilhão, atribuindo-se um subsídio pontual no valor de 4.300,00€, de acordo 

com a cláusula segunda do referido protocolo. 

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

legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas o) e 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 2016/12/09, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/12/12, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do Protocolo de 

Colaboração anexo, ao abrigo das alíneas o) e u), n.º 1 do art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, com base na informação técnica prestada. 

 

Não participou na votação o senhor Vereador eleito pelo PSD/PPM, Eng.º Hélio Rebelo, por fazer parte dos 

órgãos sociais da Associação. 
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4.2 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

VALONGO E O GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO DE RETORTA - GDRR - OFICINA DAS ARTES 

 

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

do Protocolo de Colaboração entre o Município de Valongo e o Grupo Dramático e Recreativo de Retorta - 

GDRR - Oficina das Artes, instruído com a informação técnica n.º 14755/2016, datada de 12/12/2016, 

subscrita por Susana Ceu Sousa Moreira Leão, Chefe da Unidade Orgânica do Desporto cujo teor se 

transcreve: 

O Grupo Dramático e Recreativo de Retorta é uma Associação local, sem fins lucrativos, com sede em 

Campo/Valongo que em 2017, irá comemorar 75 anos de existência, ao serviço da comunidade. 

A Associação nasceu no seio de uma minoria de habitantes apaixonados pelo Teatro, entretanto foi 

“crescendo” e atualmente desenvolve outras atividades, como é o caso do atletismo, futebol, dança, 

participação e organização de marchas populares, espetáculos e arraiais populares, entre outras atividades, 

vocacionadas para a população em geral e em especial para a juventude. 

Na Vila de Campo, o Grupo Dramático e Recreativo de Retorta, é a coletividade com a maior massa 

associativa, com instalações próprias, um Pavilhão Multiusos, um bar e uma Oficina de Artes, com uma sala 

de espetáculos, em fase de construção, uma grandiosa obra, que resulta do trabalho e empenho dos seus 

dirigentes e associados. 

Assim e considerando que: 

- Foi aprovada, a sete de junho de dois mil e dezasseis, pelo Núcleo de Apoio Técnico do Orçamento 

Participativo Jovem de Valongo - OPJV, a Construção de uma Teia no Palco da Oficina de Artes, para a 

realização de espetáculos, conferências, com gestão direta do Grupo Dramático e Recreativo de Retorta; 

- Tal projeto que veio a sagrar-se como um dos vencedores do OPJV-2016 ficou condicionado à elaboração 

de um protocolo de colaboração que regulasse os termos e condições em que o equipamento ficaria à 

disposição da comunidade associativa e escolar, assim como do próprio município; 

Coloca-se à consideração da Câmara, autorizar a celebração da proposta do Protocolo de Colaboração em 

anexo, entre o Município de Valongo e o Grupo Dramático e Recreativo de Retorta, com o objetivo de 

estabelecer as regras de utilização do equipamento onde será instalada a Teia técnica. 

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

legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 

do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2016/12/12, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 
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O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/12/12, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/12/12, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração do Protocolo de 

Colaboração anexo, ao abrigo das alíneas o) e u), n.º 1 do art.º 33 do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, com base na informação técnica prestada. 

 

Não participou na votação o senhor Vereador eleito pelo PSD/PPM, Eng.º Hélio Rebelo, por fazer parte dos 

órgãos sociais da Associação. 

 

4.3 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE 

UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE ERMESINDE 

 

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

de Ermesinde - isenção do pagamento da taxa pela utilização da Piscina Municipal de Ermesinde, instruído 

com a informação técnica n.º 14673/2016, datada de 07/12/2016, subscrita por António Manuel Monteiro 

Silva, assistente técnico, cujo teor se transcreve: 

- O Agrupamento de Escolas de Ermesinde, com sede na Rua D. António Ferreira Gomes, 4445-398, 

Ermesinde, revela uma extraordinária capacidade interna da(s) escola(s), sendo uma força coletiva com um 

inestimável capital humano que tem vindo a construir uma unidade orgânica que se quer afirmar pela 

qualidade da sua prestação e pela excelência das suas práticas; 

- O Agrupamento está a desempenhar um conjunto de atividades que correspondem às expectativas da 

sociedade, alicerçado em princípio de eficiência, rigor e responsabilidade, mas também de cooperação, 

autonomia e criatividade, para uma melhor sociedade educativa, atividades estas enquadradas nas 

atribuições do município, designadamente as previstas nas alíneas d), e), f), g) e h), do n.º 2 do artigo 23.º, 

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

- No âmbito do Curso Vocacional de Gestão de Desporto, este Agrupamento de Escolas pretende realizar 

uma unidade de formação de curta duração, na modalidade da Natação, dirigida aos/às formandos/as do 

respetivo curso, pelo que solicita o apoio do Município, na cedência gratuita da Piscina Municipal de 

Ermesinde, nos dias 4,9,11,16,18,23,25,30, de janeiro de 2017, respetivamente; 

- 2ª feira – das 8h30/9h30 

- 4ª feira – das 15h45/16h45 

Face ao exposto e considerando que o equipamento desportivo solicitado se encontra disponível, coloca-se 

à consideração da Câmara municipal autorizar a isenção do pagamento da taxa de utilização no valor de 

72,75€, ao Agrupamento de Escolas de Ermesinde, de forma a permitir uma maior aproximação com as 
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escolas para um crescente desenvolvimento de sinergias, em prol da redução do absentismo escolar, de 

uma maior motivação dos/as alunos, entre outras vantagens. 

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

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

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

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

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

À consideração superior.” 

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

2016/12/08, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a satisfação do apoio solicitado, em prol do desenvolvimento do desporto como vertente do 

ensino, bem como veículo de promoção de valores a incutir na sociedade, em especial nos jovens - 

amizade, fair-play, convívio, lazer e saúde. 

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

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

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

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

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

isenção do pagamento de taxa de utilização da Piscina Municipal de Ermesinde ao Agrupamento de 

Escolas de Ermesinde, com base na informação técnica prestada. 

 

4.4 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA 

UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SOBRADO 

 

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

de Valongo - Isenção do pagamento da taxa pela utilização do Pavilhão Municipal de Sobrado, instruído 

com a informação técnica n.º 14686/2016, datada de 09/12/2016, subscrita por Susana do Céu Moreira 

Leão, Chefe da Unidade Orgânica do Desporto cujo teor se transcreve: 



31 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

1.O Agrupamento de Escolas de Valongo, com sede na Rua Visconde Oliveira do Paço, 4440-708, Valongo, 

revela uma força coletiva com um inestimável capital humano que tem vindo a desempenhar um serviço 

com qualidade e excelência de boas práticas educativas; 

2.O seu trabalho é alicerçado na eficiência, no rigor e na responsabilidade, mas também na cooperação, na 

autonomia e na criatividade, em prol de uma comunidade educativa, qualificada, entusiasta e empenhada; 

3.É um Agrupamento atento às necessidades das suas escolas, dos seus estudantes e às sugestões do 

Conselho Pedagógico para melhorar a qualidade do ensino e nesse sentido, no passado dia 5 de dezembro 

foi celebrado um protocolo de colaboração com o Município, para apoiar o desporto escolar e a hipoterapia 

para os alunos com NEE; 

4.Atualmente, este Agrupamento depara-se com uma nova necessidade, que se refere a um espaço físico, 

com mais dignidade para a prática da Atividade Física e Desportiva dos alunos da EB de Fijós, pelo que 

solicita o apoio do Município na cedência do Pavilhão Municipal de Sobrado, de 3 de janeiro a 16 de junho 

de 2017 (2.º e 3.º período), no seguinte horário: 

- 2.ª F, 3.ª F, 5.ª F e 6.ª F, das 16h30 às 17h30; 

5.Analisado o pedido, verifica-se que não colide com a restante ocupação do Pavilhão, sendo possível a 

satisfação do mesmo e o valor a isentar pelo pagamento da taxa de utilização, correspondente ao período 

supracitado, é no valor de 3.295,60€. 

Considerando que: 

- O Município tem um papel muito interventivo ao nível do 1.º ciclo, nomeadamente no património escolar; 

- O pedido do Agrupamento surge no sentido de oferecer às crianças um espaço para a prática desportiva, 

com ótimas condições para o desporto indoor; 

- A deslocação dos alunos para o Pavilhão, não envolverá qualquer tipo de transporte dada a proximidade 

com a escola; 

Coloca-se à consideração da Câmara Municipal autorizar a isenção do pagamento da taxa de utilização do 

Pavilhão Municipal de Sobrado, no valor de 3.295,60€, ao Agrupamento de Escolas de Valongo. 

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

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

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

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

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

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão Torcato Ferreira em 2016/12/09, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de câmara.” 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

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

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

isenção do pagamento de taxa, ao Agrupamento de Escolas de Valongo pela utilização do Pavilhão 

Municipal de Sobrado, com base na informação técnica prestada. 

 

4.5 - CENFIM - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA METALÚRGICA E 

METALOMECÂNICA - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO 

MUNICIPAL DE ERMESINDE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Centro de Formação 

Profissional da Industria Metalúrgica e Metalomecânica – CENFIM - Isenção do pagamento da taxa pela 

utilização do Pavilhão Municipal de Ermesinde, instruído com a informação técnica n.º 14675/2016, datada 

de 07/12/2016, subscrita por Maria Manuela Almeida Santos Ribeiro, Coordenadora Técnica cujo teor se 

transcreve: 

O CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, com sede na 

Rua do Açúcar, n.º 88, 1950-010 Lisboa, é um organismo dotado de personalidade jurídica de direito 

público, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e património próprio, que promove 

atividades de formação para a valorização dos recursos humanos no setor da Industria Metalúrgica e 

Metalomecânica. 

Esta entidade tem uma escola sediada na Freguesia de Ermesinde, que dinamiza vários cursos, mas por 

falta de instalações adequadas para a prática desportiva, utiliza o Pavilhão Municipal de Ermesinde, para o 

desenvolvimento da disciplina de Educação Física. 

Face ao exposto e no sentido de comemorar o final do 1.º período de aulas, o Cenfim, pretende levar a 

efeito a realização de um Torneio de Futsal e uma festa convívio de Natal, dirigido à comunidade escolar, 

no próximo dia 21 de dezembro, das 08h00 às 18h00, pelo que solicita o apoio do Município na cedência 

gratuita do Pavilhão Municipal de Ermesinde, que se encontra disponível e a isenção do pagamento da taxa 

devida é no valor de 374,50€. 

Salvo melhor entendimento, o apoio do município na realização destas iniciativas, será uma mais-valia para 

a formação integral dos jovens estudantes, numa perspetiva de atividade não curricular e facultativa, dentro 

do conceito de Escola a tempo inteiro, contribuindo assim para o convívio, o bom ambiente escolar e 

subsequente diminuição do abandono e insucesso escolar. 

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

33.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo do artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 
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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 artigo 5.º do 

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

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

2016/12/08, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a presente informação e mais se informa que, o processo se encontra devidamente 

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

consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

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

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

isenção do pagamento de taxa, ao CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e 

Metalomecânica, com base na informação técnica prestada. 

 

4.6 - ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA 

UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE CAMPO N.º 1 

 

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

Basquetebol do Porto - Isenção do pagamento da taxa pela utilização do Pavilhão Municipal de Campo n.º 

1, instruído com a informação técnica n.º 14678/2016, datada de 07/12/2016, subscrita por Liliana Sandra 

Sampaio Almeida, assistente técnica, cujo teor se transcreve: 

A Associação de Basquetebol do Porto – ABP, fundada a 30 novembro de 1926, com sede na Rua António 

Pinto Machado, n.º 60 - 1.º, 4100-068 Porto, trabalha em torno da difusão do basquetebol no distrito do 

Porto, à luz dos princípios da ética desportiva, da tolerância e da formação integral dos praticantes 

desportivos desta modalidade. 
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Para a prossecução dos seus fins, esta Associação Distrital, promove, organiza e regulamenta as provas 

desportivas de basquetebol, na sua área de jurisdição, em colaboração com o Estado, as autarquias, os 

clubes filiados, os estabelecimentos de ensino e demais entidades. 

Salienta-se que esta associação distrital tem mantido boas relações com o nosso município, onde tem vindo 

a efetuar contactos com sucesso para a realização de estágios das várias seleções, através da cedência de 

instalações desportivas, nomeadamente do Pavilhão Municipal de Ermesinde, que reúne boas condições 

físicas e materiais para a prática do basquetebol. 

Neste sentido, a Associação de Basquetebol do Porto aborda novamente o interesse do município em 

apoiar um estágio da Seleção ABP Sub 12, no Pavilhão Municipal de Campo n.º 1, nos dias 19, 20, 21, 22, 

27, 28, 29 e 30 de dezembro, das 09h30 às 11h00, sendo o selecionador o professor Paulo Ferreira, 

treinador do Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo. 

Face ao exposto e considerando que as Seleções Nacionais são representativas do nosso País, 

merecedoras do apoio dos municípios, em prol de um excelente desempenho em eventos desportivos 

mundiais, nos Jogos Olímpicos, entre outras provas de caráter internacional, coloca-se à consideração da 

Câmara Municipal, autorizar a cedência e isenção do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão 

Municipal de Campo n.º 1, no valor de 449,40€, à Associação de Basquetebol do Porto. 

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

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

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

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

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

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

2016/12/08, que igualmente se transcreve: 

“A Associação de Basquetebol do Porto tem solicitado as instalações desportivas do Município, para 

estágios das várias seleções, não só porque reúnem boas condições para o efeito, mas também devido à 

relação que existe entre 2 selecionadores, Professores Agostinho Pinto e Paulo Ferreira, que acumulam 

funções de treinadores em 2 clubes do concelho (CPN e NCRV), respetivamente. Estes estágios 

manifestam uma experiência prática muito enriquecedora para o desenvolvimento do Basquetebol a nível 

nacional e local. 

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

legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de câmara.” 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

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

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

isenção do pagamento de taxa, à Associação de Basquetebol do Porto pela utilização do Pavilhão Municipal 

de Campo n.º 1, com base na informação técnica prestada. 

 

4.7 - ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO - CANDIBYKE - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 

TAÇA DE PORTUGAL DE CICLOCROSSE 2017 - 8 DE JANEIRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Associação de Ciclismo - 

Candibyke - Pedido de apoio para a realização da Taça de Portugal de Ciclocrosse 2017, instruído com a 

informação técnica n.º 14704/2016, datada de 09/12/2016, subscrita por Mário Luís Santos Martins, 

assistente técnico, cujo teor se transcreve: 

A Candibyke - Associação de Ciclismo, sediada em Sobrado, tem vindo a realizar vários eventos, 

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

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

Neste sentido, a Associação pretende levar a efeito a realização da Taça de Portugal de Ciclocrosse na 

Vila de Sobrado, num espaço reservado à Quinta das Arcas, no próximo dia 8 de janeiro de 2017, sendo 

uma prova de abrangência Nacional, que para além do carater competitivo, tem como objetivo a inscrição 

da mesma no calendário da UCI - Union Cycliste Internationale, para 2018. 

Esta Prova de âmbito Nacional tem a colaboração da Federação Portuguesa de Ciclismo, envolve um 

Diretor de Prova, um Diretor de logística e um Diretor de Secretariado, de forma a garantir as condições 

técnicas e competitivas, que os cerca de 180 a 200 ciclistas vindos de todas as zonas do País, anseiam 

para atingirem bons resultados. 

Face ao exposto, A Candibyke - Associação de Ciclismo, solicita o apoio do Município para realizar a prova 

com a devida dignidade e êxito, como se segue: 

a) Atribuição de um subsídio pontual no valor de 2.500,00€ para fazer face às despesas inerentes à 

organização da prova, conforme caderno de encargos em anexo; 

b) Cedência dos balneários no Pavilhão Municipal de Sobrado, no dia 8 de janeiro de 2016, das 10h30 às 

13h30. 

Considerando que: 
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- A Associação de Ciclismo - Candibyke é uma Associação Desportiva, está devidamente constituída e 

cumpre os requisitos exigidos no art.º 4 do Regulamento para a conceção de Apoios às Entidades e 

Organismos, que prossigam no Concelho Fins de Interesse Público; 

- A realização de uma Taça de Portugal de Ciclocrosse é de relevante importância para a promoção dos 

desportos motorizados, com bastantes praticantes e aficionados no nosso Município; 

- Compete ao Município apoiar as atividades de natureza social, desportiva e recreativa ou outras de 

interesse publico; 

Coloca-se à consideração da Câmara deliberar sobre o apoio solicitado e atribuir um subsídio pontual no 

valor 2.500,00€, à Associação de Ciclismo - Candibyke, contribuinte n. 510881114, sita na Rua de S. João 

de Sobrado, n.º 601, 4440-339 Sobrado, para fazer face aos custos decorrentes da organização da prova. 

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

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

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

de setembro. 

À consideração superior. 

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

2016/12/09, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o teor da presente informação e mais se informa que, o processo se encontra devidamente 

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

consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

unanimidade, apoiar a Associação de Ciclismo Candibyke na realização da Taça de Portugal de 

Ciclocrosse 2017, com base na informação técnica prestada. 

 

4.8 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VALONGO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL PARA O 

TORNEIO DOS REIS - 7 E 8 DE JANEIRO DE 2017 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Associação Desportiva de 

Valongo – atribuição de subsídio pontual para o Torneio dos Reis – 7 e 8 de janeiro, instruído com a 

informação técnica n.º 14720/2016, datada de 09/12/2016, subscrita por Hélder Filipe Silva Rocha, 

assistente técnico, cujo teor se transcreve: 

A cidade de Valongo foi escolhida pela Associação de Patinagem do Porto para acolher o tradicional 

Torneio dos Reis, a decorrer nos dias 7 e 8 de janeiro de 2017, no Pavilhão Municipal de Valongo, em que a 

organização estará a cargo da Associação Desportiva de Valongo, pelas provas dadas na eficiência, rigor e 

empenho na organização deste tipo de eventos, bem como pela notoriedade na modalidade a nível 

Nacional e Internacional. 

Efetivamente, a Associação Desportiva de Valongo, criada em 1955 e sediada no concelho, tem revelado 

um trabalho louvável no desenvolvimento da modalidade de Hóquei em Patins, nomeadamente ao nível das 

camadas jovens, contando no seu palmarés, com um Campeonato Nacional Sénior, uma Supertaça, várias 

participações na Liga Europa, assim como títulos de Campeões Nacionais nas camadas de formação e 

como recente título, Campeão do V Torneio do Eixo Atlântico, em representação do nosso Município. 

A ADV tem-se tornado assim numa referência nacional ao nivel da formação de atletas de alta competição, 

com participações internacionais e em representação das nossas seleções desta modalidade. 

Esta Associação, para além de se empenhar no desenvolvimento de treinos com elevada competência e 

rigor técnico, também encontra disponibilidade para realizar eventos, com o intuito de colaborar com as 

entidades governamentais, promover a modalidade e o intercâmbio de experiências. 

Assim, a ADV aceitou o convite da Associação de Patinagem do Porto para levar a efeito o “Torneio dos 

Reis”, que contará com a presença das Seleções do Porto, Minho, Aveiro e da Galiza, num total de 60 

hoquistas de renome nacional e internacional, bem como mais 20 elementos das comitivas e arbitragem. 

Para a realização deste torneio a ADV prevê um gasto de 4.980,00 €, de acordo com o orçamento de custos 

em anexo, valor a ser suportado em conjunto pelo Município e a Junta de Freguesia de Valongo. 

Assim, a Junta de Freguesia de Valongo irá apoiar esta iniciativa com 1.000,00€ e coloca-se à consideração 

da Câmara a atribuição de um subsídio pontual no valor de 3.980,00€, considerando que a iniciativa é de 

elevado interesse público e desportivo e que durante este fim-de-semana no Pavilhão Municipal de 

Valongo, irão decorrer vários jogos de hóquei, em que os seus aficionados, atletas e familiares, poderão 

assistir. 

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

33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 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. 

À consideração superior. 

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

2016/12/08, que igualmente se transcreve: 
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“O hóquei em patins é uma das modalidades com maior notoriedade no nosso concelho, que envolve um 

elevado número de adeptos. 

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

legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

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

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

75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 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, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva de Valongo um subsídio pontual para 

a organização do Torneio dos Reis – 7 e 8 de janeiro de 2017,com base na informação técnica prestada. 

 

4.9 - AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE S. LOURENÇO E VALONGO - CEDÊNCIA DE PALCOS - 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

 

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

de S. Lourenço e Valongo – cedência de palcos – pedido de isenção de pagamento de taxas, instruído com 

a informação técnica n.º 14585/2016, datada de 06/12/2016, subscrita por Maria José Nogueira Gomes 

Almeida, técnica superior cujo teor se transcreve: 

As direções dos Agrupamentos de Escolas de S. Lourenço e Valongo solicitaram à Câmara Municipal a 

cedência de palcos no âmbito das seguintes atividades: 

- Concerto a realizar nos dias 15 e 16 de dezembro na Escola Básica Mirante de Sonhos, pelo grupo coral 

"Cantar Sonhos" destinado a toda a comunidade educativa; 

- Cerimónia do dia do Diploma Do Agrupamento de Escolas de Valongo, dia 16 Dezembro; 

As referidas atividades estão previstas no Plano Anual de Atividades dos Agrupamentos de Escolas. 

Atenta ao anteriormente exposto, propõe-se à consideração da Câmara Municipal a isenção total do 

pagamento de encargos inerentes aos pedidos formalizados: 

- Ceder e isentar o pagamento da taxa de utilização de palco/estrado, bem como o transporte, montagem e 

desmontagem dos mesmos, que se estimam num valor aproximado de 169,60€+ IVA/Agrupamento de 

Escolas S. Lourenço e 166,55€+ IVA/Agrupamento de Escolas de Valongo contribuindo-se desta forma para 

o reconhecimento da identidade de cada Agrupamento junto da comunidade local. 
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Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, 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 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 2016/12/09, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

 À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2016/12/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/12/09, 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 do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a isenção do 

pagamento de taxas, aos Agrupamentos de Escolas de S. Lourenço e Valongo, com base na informação 

técnica prestada. 

 

5.1 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS EM HONRA DA N.ª SR.ª DAS 

NECESSIDADES - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO 

 

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

submetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado, para a realização de 

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

técnica n.º 14446/2016, subscrita pela Técnica Superior, Engª. Gisela Martins, cujo teor se transcreve: 

«Deu entrada em 30 de Novembro de 2016 um pedido da Fábrica Da Igreja Paroquial Da Freguesia De 

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

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

Necessidades, a realizar na Rua do Penido, em Sobrado, entre os dias 02 e 31 de Dezembro de 2016, nos 

seguintes termos: 

 Sextas (dias 02, 09, 16, 23, 30 de Dezembro de 2016) – das 20.00h às 24.00h; 
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 Sábados (dias 03, 10, 17, 24 e 31 de Dezembro de 2016) – das 00.00h às 02.00h e das 14.00h às 

24.00h; 

 Domingos (dias 04, 11, 18, 25 de Dezembro de 2016) – das 00.00h às 02.00h e das 14.00h às 

22.00h. 

Sobre o pedido, cumpre informar que, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, 

as atividades ruidosas temporárias são proibidas logo que praticadas junto a edifícios de habitação aos 

sábados e Domingos, ou em dias úteis, das 20.00h às 08.00h, e ainda se praticadas junto a escolas durante 

o horário do seu funcionamento, ou junto a hospitais ou estabelecimentos similares. O artigo 15.º do mesmo 

diploma prevê a autorização deste tipo de atividades em casos excecionais e devidamente justificados. 

Atendendo à temática em questão, relacionada com a celebração das festas em honra da N.ª Sr.ª das 

Necessidades, e não havendo reclamações anteriores, entende-se que haverá interesse por parte da 

população em acolher a atividade, considerando as raízes religiosas e culturais profundas da região, pelo 

que se propõe a emissão de licença de ruído. 

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

mesmo (15 dias), inclusivamente para a submissão a reunião de câmara em tempo útil, entende-se que, na 

licença em apreço, não devem ser considerados os dias até 16 de Dezembro. 

Propõe-se também que seja remetido o ofício em anexo à GNR de Campo, informando que foi emitida a 

Licença Especial de Ruído. 

Quanto à emissão de licença, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara, ao abrigo da línea m) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em articulação 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 32.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, na sua redação atual, e com o Decreto-lei 

n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. 

Atendendo ao facto do requerente ser uma entidade religiosa isenta de IRC no termos do artigo 26.º da 

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

pagamento de taxa de licença especial de ruído, nos termos da alínea c) do n.º 2, art.º 5.º do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor neste município, cuja 

competência está atribuída à Câmara Municipal.» 

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

01.12.2016 que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe a emissão da Licença Especial de Ruído nos termos da informação técnica. 

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

mesmo (15 dias), inclusivamente para a submissão a reunião de câmara em tempo útil, entende-se que, na 

licença em apreço, não devem ser considerados os dias até 16 de Dezembro. 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 02.12.2016, o seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara». 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 

5.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, conceder a isenção 

do pagamento da taxa de licença especial de ruido para a realização de eventos para angariação de fundos 

em honra da N.ª Sr.ª das Necessidades verificadas as condições e os fundamentos constantes no referido 

regulamento. 

 

6.1 - DOAÇÃO DO PARQUE DE JOGOS ANTÓNIO JORGE DA COSTA - SPORTING CLUBE DE 

CAMPO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, doação do Parque de Jogos António 

Jorge da Costa – Sporting Clube de Campo, instruído com a informação técnica n.º 233/AJNC/2016, datada 

de 12 de dezembro de 2016, subscrita pelo Técnico Superior da DAJAC, Fernando Pedroso, cujo teor se 

transcreve: 

“Na sequência de negociações havidas entre a Câmara Municipal de Valongo, a Junta de Freguesia da 

União de Freguesias de Campo e Sobrado e o Sporting Clube de Campo, o Sporting Clube de Campo, em 

Assembleia Geral datada de 13 de maio de 2016, deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de 

doação do Parque de Jogos António Jorge da Costa, sito na Rua dos Desportos, n.º 101, da União de 

Freguesias de Campo e Sobrado, bem como de todos os seus equipamentos de apoio, a que corresponde 

o imóvel inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10131-P e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Valongo sob o n.º 4856, da União de Freguesias de Campo e Sobrado, ao Município de Valongo 

e à União de Freguesias de Campo e Sobrado, livre de quaisquer ónus ou encargos. 

Com a doação do referido imóvel, o Município e a Freguesia passarão a ser comproprietários deste. 

A concretizar-se esta doação, quer o município, quer a freguesia ficarão a dispor de mais um equipamento 

desportivo a disponibilizar à população em geral, o que permitirá desenvolver a prática desportiva nas suas 

diferentes modalidades, o que constitui atribuição de ambas as entidades, nos termos da al. d), n.º 2 do 

artigo 7.º, no que concerne à Freguesia e al. f) n.º 2, do artigo 23.º, no que diz respeito ao Município. 

Considerando, ainda, que há interesse de todas as partes, em prever a regulação da utilização do referido 

complexo desportivo, assim como do local onde irá funcionar a sede do Clube, fica desde já estabelecido 

que estas matérias serão objeto de contrato autónomo a celebrar posteriormente. 

Nestes termos, aquando da celebração da escritura de doação, será também celebrado o acordo de 

vontades em anexo, que fará parte integrante da mesma. 

Assim, encontrando-se reunidas todas as condições para que a escritura de doação possa ser celebrada, 

deve o assunto ser levado, à Câmara Municipal de Valongo, para que esta, querendo, delibere: 

1. Aceitar, sem qualquer ónus ou encargos, a doação a benefício de inventário, do Parque de Jogos António 

Jorge da Costa, sito na Rua dos Desportos, n.º 101, da União de Freguesias de Campo e Sobrado, bem 

como de todos os seus equipamentos de apoio, a que corresponde o imóvel inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 10131-P, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Valongo sob o n.º 4856, da 
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União de Freguesias de Campo e Sobrado, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 

2. Autorizar a celebração do Acordo de Vontades em anexo e que fará parte integrante da Escritura de 

doação, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/203, de 12 de setembro. 

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

Sobre o assunto foi prestada a informação do Senhor Chefe de Divisão da DAJAC, Dr. José Paiva, em doze 

de dezembro de 2016, que se transcreve: 

“Exmo. Senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues: 

Concordo com a informação e proposta e acordo de vontades anexo. 

À consideração de V. Exa.” 

O Exmo. Senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues emitiu, em doze de dezembro de 2016, o seguinte 

despacho: 

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

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara emitiu, em doze de dezembro de 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 a doação ia permitir à 

Câmara e à Junta de Freguesia que, no próximo ano, o campo tivesse um relvado sintético. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que os eleitos pelo PSD/PPM iam votar 

favoravelmente o processo, mas pretendiam contribuir para o melhoramento do mesmo atendendo a que 

tinham algumas dúvidas, exemplificando que no texto mencionava que as partes aceitariam a doação, o 

que, na sua opinião, tinha que ser sujeito a aprovação pela Câmara, e também era importante e 

fundamental que fosse assumido no documento que a colocação do relvado sintético seria durante o ano de 

2017. 

Disse que na cláusula 4.ª mencionava: “mediante contrato autónomo a celebrar até à data da escritura de 

doação, o segundo e terceira outorgantes comprometem-se a ceder ao primeiro outorgante, Sporting Clube 

de Campo, as instalações sitas no 1.º andar do edifício identificado na cláusula primeira, mais propriamente 

na parte superior dos atuais balneários, onde irá funcionar a sua sede social, fixando os respetivos termos e 

condições, ficando desde já estipulado que as despesas correntes indispensáveis à sua utilização e 

manutenção, nomeadamente as referentes, água, luz, gás e outras associadas, serão da inteira 

responsabilidade do Sporting Clube de Campo”, referindo que havia uma lacuna perigosa, pois dizia que a 

aceitação era imediata, o que significava que a partir do momento em que houvesse a transação do campo 

com tudo o que aí continha, passava a ser propriedade do Município e da Junta de Freguesia, e mais tarde, 

mas não mencionava a data, quando fosse concedida a autorização para a utilização da parte de cima dos 

balneários pela sede, considerando importante ceder desde já a utilização do espaço ao Clube. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que foi considerado 

redundante reforçar isso, atendendo a que no orçamento para 2017 já estava prevista a verba para fazer 

uma intervenção no campo, juntamente com a Junta de Freguesia, o que significava que a obra ia ser 

executada em 2017. Disse que foi salvaguardada a necessidade de se fazer um contrato autónomo, que iria 

ser celebrado em 2017, portanto, era o Clube que pagava as despesas de água e eletricidade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que a Câmara tinha que votar a aceitação 

da doação e só depois é que podia fazer um acordo no qual constasse que tinha aceitado, porque se fosse 

no mesmo ponto o texto estaria incorreto. Disse, ainda, que no texto era referido que: “mediante contrato 

autónomo a celebrar, o segundo e terceira outorgantes comprometem-se a ceder as instalações…”, e 

questionava se isso dava legitimidade ao Clube para quando o assunto fosse votado, e não havendo esse 

contrato, de ocupar as instalações. 

 

Por solicitação do senhor Presidente, interveio o senhor Chefe da DAJAC, Dr. José Paiva, esclarecendo 

que a Câmara ia votar duas coisas, a primeira era deliberar aceitar a doação, e também conceder 

autorização para que fosse possível celebrar o contrato autónomo, acrescentando que quer o Clube, quer a 

Junta de Freguesia já tinham elaborado o contrato-promessa no sentido dessas questões ficarem 

esclarecidas. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que era importante que constasse no 

contrato que a obra ia ser executada em 2017, porque apesar de a verba estar prevista no orçamento não 

implicava que se executasse. Portanto, a sugestão destes eleitos consistia em inserir o seguinte: 

“procedendo à colocação de um piso sintético de forma a promover a prática do desporto, durante o ano de 

2017, mediante contrato autónomo a celebrar até ao dia da escritura”, pois o Clube não podia correr o risco 

de utilizar as instalações ilegitimamente. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era uma questão pacífica 

e que a escritura já estava marcada. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que o contrato tinha que ser celebrado em 

simultâneo com a escritura, pois assim não existia a lacuna de ilegitimidade, a propriedade transitava para a 

Câmara e, nesse momento, o Clube podia utilizar de forma legal as instalações. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que iam ser inseridas no 

documento as sugestões apresentadas pelos eleitos pelo PSD/PPM. 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, aceitar sem qualquer ónus ou encargos, a 

doação a benefício de inventário, do Parque de Jogos António Jorge da Costa, sito na Rua dos Desportos, 

n.º 101, da União de Freguesias de Campo e Sobrado, bem como de todos os seus equipamentos de apoio, 

a que corresponde o imóvel inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10131-P, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Valongo sob o n.º 4856, da União de Freguesias de Campo e Sobrado, 

nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e autorizar a 

celebração do Acordo de Vontades em anexo e que fará parte integrante da Escritura de doação, nos 

termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/203, de 12 de setembro, com base na 

informação técnica prestada. 

 

7.1 - PEDU - PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - REABILITAÇÃO DE 

HABITAÇÃO SOCIAL PER BARREIRO 

- ADJUDICAÇÃO 

- NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO A TODOS OS CONCORRENTES E DA 

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO ADJUDICATÁRIO 

- EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO DA GARANTIA DA OBRA E DO ADIANTAMENTO 

 

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

da empreitada versada em título, instruído com o relatório final do concurso público da referida empreitada, 

elaborado pelo júri do procedimento e que aqui se dá por inteiramente reproduzido, consubstanciado pela 

informação técnica n.º 156/DPOM.CP/2016, datada de 29 de novembro último, subscrita pelos membros do 

Júri do Procedimento – o/as Técnico/as da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.º/ªs Júlio Martins 

Pinto, Helena Pereira e Jacinta Moreira, cujo teor se transcreve: 

«1. HISTORIAL 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 

- aprovação - deliberação da Câmara Municipal – 13.10.2016 

(informação n.º 129/DPOM.CP/2016, de 30/09) 

 proc. 43.DPOM.2016 

 concurso público (ao abrigo da alínea b) do art.º 19.º do CCP) 

 publicitado no DR n.º 199 – II Série, de 17.10.2016 

 preço base – 330.000,00 € + IVA 

 prazo de execução –120 dias 

 prazo de garantia da obra – 10, 5 e 2 anos (vide n.º 1 da cláusula 46.ª do CE) 

 CPV – 45321000-3 (obras de isolamento térmico) no valor global da proposta 

- disponibilização na plataforma anoGov – 17.10.2016 

TÉRMINO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – 29.10.2016 

ABERTURA DAS PROPOSTAS – 31.10.2016 
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ANÁLISE DAS PROPOSTAS E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO RELATÓRIO PRELIMINAR: 

Foi efetuada a análise das propostas e elaborado o respetivo relatório preliminar, o qual foi remetido a todos 

os concorrentes em 07.11.2016, para audiência prévia escrita, nos termos do art.º 147.º, para os efeitos 

previstos no n.º 1 do art.º 123.º do referido CCP. 

No prazo concedido para audiência prévia do relatório preliminar o concorrente Atlantinível Construção Civil, 

Ld.ª apresentou reclamação na qual requeria a exclusão do concorrente n.º 8 – Américo Teixeira – 

Construção Civil e Obras Públicas, Ld.ª, cuja proposta está ordenada em 1.º lugar. 

A reclamação foi indeferida por despacho do Presidente da Câmara de 25.11.2016 que recaiu sobre o 

parecer jurídico emitido sobre o assunto (inf. 221/DAJAC-AJNC/2016), pelo que se mantém a ordenação das 

propostas constante no referido relatório. 

2. SITUAÇÃO ATUAL 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 148.º do CCP, foi elaborado o relatório final, em anexo. 

Tendo em consideração o critério de adjudicação, a proposta que apresenta o preço mais baixo é a do 

concorrente Américo Teixeira – Construção Civil e Obras Públicas, Ld.ª 

CAUÇÃO: 

Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 23.º do Programa do Procedimento da presente empreitada, 

conjugado com o disposto no n.º 1 do art.º 88.º e no n.º 1 do art.º 89.º ambos do Código dos Contratos 

Públicos, para efeitos de garantia da obra será exigível a prestação de caução, no valor de 5% do preço 

contratual da empreitada – 15.387,45€. 

Tendo em consideração que no presente procedimento está previsto o recurso a adiantamento de preço ao 

adjudicatário, no valor de 30% do preço contratual, conforme dispõe a Cláusula 35.ª do respetivo Caderno 

de Encargos, deverá ser exigida ao mesmo a prestação de caução, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 

292.º do referido Código, no valor total do adiantamento de preço, ou seja, no valor de 92.324,70€. 

Pelo exposto, propõe-se: 

1. Adjudicar a empreitada em título à empresa Américo Teixeira – Construção Civil e Obras Públicas, 

Ld.ª com o número de contribuinte 502 079 967 e sede na Rua da Portelinha, 620 - 2.º Dt.º - Freguesia 

de Fânzeres – Concelho de Gondomar, pelo preço contratual de 307.748,99 € e um prazo de execução 

de 120 dias; 

2. Notificar o empreiteiro para providenciar: 

 a disponibilização na plataforma anogov dos documentos de habilitação abaixo indicados, no prazo 

de 10 dias, a contar da notificação, para cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 83.º do CCP: 

 anexo II; 

 os documentos exigidos nos nºs 1 e 2 do art.º 81.º do CCP; 

 declaração relativa a trabalhadores imigrantes contratados (anexo VI). 

 a apresentação das cauções exigidas, concretamente, uma no valor de 15.387,45 €, 

correspondente a 5% do preço contratual da empreitada, e outra no valor de 92.324,70 €, relativa à 

concessão do adiantamento de 30% do preço contratual ao adjudicatário; 
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 a entrega, em suporte de papel, do Plano de Segurança e Saúde e elementos necessários à 

comunicação prévia de abertura de estaleiro da obra à ACT. 

3. Notificar o concorrente Atlantinível Construção Civil, Ld.ª do indeferimento da sua reclamação que 

tinha como pretensão a exclusão do concorrente Américo Teixeira – Construção Civil e Obras Públicas, Ld.ª 

4. Notificar os restantes concorrentes da decisão de adjudicação. 

Anexam-se minutas de ofícios em conformidade. 

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

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com a alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º do 

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

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 76.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, 29 de janeiro.» 

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

C. Pereira Marques, em 2016.12.05, que igualmente se transcreve: 

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

Concordo com o proposto na presente informação.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.12.05 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.12.05, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade: 

1. Aprovar o relatório final elaborado e proposto pelo júri do concurso supra referido, que aqui se dá por 

inteiramente reproduzido, nos termos do n.º 4 do art.º 148.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, e proceder à adjudicação da empreitada ao concorrente 

“Américo Teixeira – Construção Civil e Obras Públicas, Ldª, pelo preço contratual de 307.748,99 €, 

com um prazo de execução de 120 dias, ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, conjugado com a alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, por força da aplicação da alínea f), do n.º 1, do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, e nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 76.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

D.L. n.º 18/2008, 29 de janeiro. 

2.Notificar o adjudicatário e os concorrentes preteridos, incluindo, o concorrente reclamante da intenção de 

adjudicação da referida empreitada, em sede de audiência prévia, da decisão de adjudicação, nos termos 

do disposto no n.º 1, do art.º 77.º do referido Código. 

3.Notificar, ainda, o adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação previstos nos n.ºs 1 e 2, do 

art.º 81.º, conjugado com o n.º 2, do art.º 77.º, ambos, do citado dispositivo legal, bem como, as cauções, 
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quer para garantir o cumprimento de todas as obrigações legais contratualizadas, quer para garantir o 

adiantamento do preço, nos termos propostos na supracitada informação. 

 

7.2 - CRIAÇÃO DE DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO RESERVADOS A PESSOAS 

COM MOBILIDADE CONDICIONADA NA AVENIDA OLIVEIRA ZINA E RUA DA MISERICÓRDIA, EM 

VALONGO 

 

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

dois lugares de estacionamento reservados a pessoas com mobilidade condicionada, instruído com a 

informação n.º 14287/2016, datada de 28 de novembro do corrente ano, subscrita pelo técnico superior 

Eng.º Júlio Martins Pinto, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«1. Através do requerimento, documento em anexo, a Junta de Freguesia de Valongo, solicita a instalação 

de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, junto da Igreja Paroquial e da 

casa mortuária, respetivamente, na Avenida Oliveira Zina e na Rua da Misericórdia. 

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

Estacionamento de Duração Limitada (RTEDUL), entretanto, foi solicitado parecer a DOTA/POT, que 

apresentou proposta de implantação conforme planta em anexo. 

3. Face ao exposto, estão reunidas as condições para o deferimento da atribuição dos lugares de 

estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada, nos locais indicados, em conformidade com a 

localização definida na planta anexa. 

4. Na localização proposta, teve-se em conta os constrangimentos existentes, tais como, sinalização 

existente no local, largura da via existente, minimização das distâncias à igreja e à casa mortuária, assim 

como a baia de estacionamento público existente no local. 

5. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Valongo, já teve conhecimento dos locais indicados na planta 

elaborada, e deu a sua concordância com as implantações propostas. 

6. Pelo exposto, apresenta-se para apreciação e aprovação, de dois lugares de estacionamento para 

pessoas com mobilidade condicionada, um na Rua da Misericórdia e outro na Avenida Oliveira Zina, 

conforme planta anexa. 

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

C. Pereira Marques, em 2016.11.28, que igualmente se transcreve: 

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

Municipal.» 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.12.02, o seguinte 

despacho: 



48 
 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.12.02, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o estatuído nos art.os 26.º e 27.º do RTEDUL – 

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

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

1) Aprovar a criação de dois lugares de estacionamento reservados a pessoas com mobilidade 

condicionada, na Avenida Oliveira Zina e Rua da Misericórdia, em Valongo, nos termos propostos na 

supracitada informação e planta anexa. 

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

respetiva sinalização de acordo com o proposto no ponto anterior. 

 

7.3 - PROPOSTA DE COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA DA VIRELA, EM VALONGO, 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SENTIDO ÚNICO 

 

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

vertical elaborada para a Rua da Virela, em Valongo, instruído com a informação técnica n.º 14248/2016, 

datada de 25 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 

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 considerando que recebemos uma exposição de uma munícipe, a relatar que na Rua da 

Virela, em Valongo, existem problemas de excesso de tráfego devido a ser um dos acessos ao Estádio 

Municipal e que também existem problemas de segurança devido a práticas de excesso de velocidade, 

realizamos o estudo anexo que permitirá fluir o tráfego com mais facilidade e melhorará as condições de 

segurança dos moradores da referida artéria. 

Propõe-se assim que o trânsito na Rua da Virela seja alterado para sentido único ascendente, de modo a 

melhorar as condições de segurança, em conformidade com a planta anexa. 

Foi consultada a Junta de Freguesia de Valongo, a qual apresentou parecer favorável à proposta 

apresentada. 

Face ao exposto, proponho a aprovação do estudo para este arruamento, em conformidade com a planta 

que se anexa. 
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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 2016.11.28, que igualmente se transcreve: 

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

Municipal.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.12.02 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.12.02, 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 da Virela (sentido único ascendente), 

nos termos propostos na supracitada informação e planta anexa. 

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

acordo com o proposto no ponto anterior. 

 

7.4 - PROPOSTA DE COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NO ACESSO AO CENTRO CÍVICO 

DE CAMPO, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPO E SOBRADO 

 

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

sinalização vertical, no acesso ao Centro Cívico de Campo, na União das Freguesias de Campo e Sobrado, 

instruído com a informação técnica n.º 14234/2016, datada de 25 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: 

«Através da mensagem anexa, enviada por mail, a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, solicita que 

seja implantado, na entrada do acesso de veículos ao recinto do Centro Cívico de Campo, a sinalética 

vertical, mod C3b - Proibição de circulação de veículos pesados, com o intuito de eliminar o estacionamento 

deste tipo de viaturas no local, que atualmente está a verificar-se. 

Por ser pertinente a proposta efetuada, já que esta restrição aos veículos pesados evitará a degradação do 

pavimento recentemente construído, assim como, a redução dos lugares de estacionamento para viaturas 
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ligeiras, foi realizada a planta anexa, na qual é indicada a sinalética e respetiva proposta de localização. Na 

presente planta consta também a sinalética já anteriormente aprovada para este equipamento. 

No caso presente, por se tratar de um pedido da Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, não será 

necessário colhermos o parecer dessa entidade. 

Face ao exposto, proponho a aprovação do estudo de sinalização vertical, que contempla a colocação de 

sinalização vertical, no local identificado em epígrafe, em conformidade com a planta que se anexa. 

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

C. Pereira Marques, em 2016.11.28, que igualmente se transcreve: 

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

Municipal.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.12.02 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.12.02, 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 - mod C3b - Proibição de circulação de veículos pesados - 

elaborada para o acesso de veículos ao Centro Cívico de Campo, na União das Freguesias de Campo e 

Sobrado, 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. 

 

7.5 - CENTRO CÍVICO DE CAMPO - CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA DA IGREJA 

- ADJUDICAÇÃO 

- NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO AO ADJUDICATÁRIO 

- EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO DA GARANTIA DA OBRA E DO ADIANTAMENTO 

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

da empreitada versada em título, instruído com o relatório final do concurso público da referida empreitada, 

elaborado pelo júri do procedimento e que aqui se dá por inteiramente reproduzido, consubstanciado pela 
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informação técnica n.º 286/DPOM.RV/2016, datada de 7 do corrente mês, subscrita pelos membros do Júri 

do Procedimento – as Técnicas da Divisão de Projetos e Obras Municipais, Eng.ªs Jacinta Moreira, Cláudia 

Rodrigues e Filipa Ruão, cujo teor se transcreve: 

«1. HISTORIAL 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 

- aprovação - deliberação da Câmara Municipal – 13.10.2016 

(informação n.º 12154/DPOM/2016, de 07/10) 

 proc. 24.DPOM.2016 

 concurso público (ao abrigo da alínea b) do art.º 19.º do CCP) 

 publicitado no DR n.º 200 – II Série, de 18.10.2016 

 preço base – 349.000,00 € + IVA 

 prazo de execução –120 dias 

 prazo de garantia da obra – 5 anos (vide al. b) do n.º 1 da cláusula 46.ª do CE) 

 CPV – 45233120-6 (construção de estradas) no valor global da proposta 

- disponibilização na plataforma anoGov – 18.10.2016 

TÉRMINO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – 07.11.2016 

ABERTURA DAS PROPOSTAS – 08.11.2016 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO RELATÓRIO PRELIMINAR: 

Foi efetuada a análise das propostas e elaborado o respetivo relatório preliminar, o qual foi remetido a todos 

os concorrentes em 25.11.2016, para audiência prévia escrita, nos termos do art.º 147.º, para os efeitos 

previstos no n.º 1 do art.º 123.º do referido CCP. 

No prazo concedido para audiência prévia do relatório preliminar o concorrente Edilages, SA apresentou 

reclamação, na qual requere a revogação da decisão de exclusão da sua proposta, alegando fundamentos. 

A reclamação foi objeto de análise por parte do Júri do Procedimento, tendo este elaborado um segundo 

Relatório Preliminar, no qual propõe a admissão da proposta de preço do referido concorrente e submete o 

referido relatório a audiência prévia do mesmo, a 06.12.2016, estabelecendo um prazo de 5 dias para 

pronúncia. 

O concorrente acima identificado e único admitido, pronunciou-se favoravelmente sobre o conteúdo do 

citado relatório, a 7 do corrente mês. 

2. SITUAÇÃO ATUAL 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 148.º do CCP, foi elaborado o relatório final, em anexo, no 

qual é proposta a adjudicação da obra referida em título, ao único concorrente admitido ao procedimento, 

cuja proposta de preço é de 321.064,10€ e um prazo de execução da obra de 120 dias. 

CAUÇÃO: 

Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 23.º do Programa do Procedimento da presente empreitada, 

conjugado com o disposto no n.º 1 do art.º 88.º e no n.º 1 do art.º 89.º ambos do Código dos Contratos 
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Públicos, para efeitos de garantia da obra será exigível a prestação de caução, no valor de 5% do preço 

contratual da empreitada – 16.053,21€. 

Tendo em consideração que no presente procedimento está previsto o recurso a adiantamento de preço ao 

adjudicatário, no valor de 30% do preço contratual, conforme dispõe a Cláusula 35.ª do respetivo Caderno 

de Encargos, deverá ser exigida ao mesmo a prestação de caução, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 

292.º do referido Código, no valor total do adiantamento de preço, ou seja, no valor de 96.319,23€. 

Pelo exposto, propõe-se: 

2. Adjudicar a empreitada em título à empresa Edilages, SA com o número de contribuinte 508 559 871 e 

sede na Rua Santo António – Marecos, 4560 Penafiel, pelo preço contratual de 321.064,10 € e um prazo 

de execução de 120 dias; 

2. Notificar o empreiteiro para providenciar: 

 a disponibilização na plataforma anogov dos documentos de habilitação abaixo indicados, no prazo 

de 10 dias, a contar da notificação, para cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 83.º do CCP: 

 anexo II; 

 os documentos exigidos nos nºs 1 e 2 do art.º 81.º do CCP; 

 declaração relativa a trabalhadores imigrantes contratados (anexo VI). 

 a apresentação das cauções exigidas, concretamente, uma no valor de 16.053,21€, 

correspondente a 5% do preço contratual da empreitada, e outra no valor de 96.319,23€, relativa à 

concessão do adiantamento de 30% do preço contratual ao adjudicatário; 

 a entrega, em suporte de papel, do Plano de Segurança e Saúde e elementos necessários à 

comunicação prévia de abertura de estaleiro da obra à ACT. 

Anexa-se minuta de ofício em conformidade. 

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

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com a alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º do 

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

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 76.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, 29 de janeiro.» 

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

C. Pereira Marques, em 2016.12.07, que igualmente se transcreve: 

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

Concordo com o proposto na presente informação.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.12.12 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.12.12, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade: 

1- Aprovar o relatório final elaborado e proposto pelo júri do concurso supra referido, que aqui se dá por 

inteiramente reproduzido, nos termos do n.º 4 do art.º 148.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, e proceder à adjudicação da empreitada ao concorrente 

“Edilages, SA”, pelo preço contratual de 321.064,10 €, com um prazo de execução de 120 dias, ao abrigo 

da alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com a alínea b), do n.º 1, 

do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, por força da aplicação da alínea f), do n.º 1, do art.º 

14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 76.º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, 29 de janeiro. 

2- Notificar o adjudicatário da decisão de adjudicação, nos termos do disposto no n.º 1, do art.º 77.º do 

referido Código, bem como, para apresentação dos documentos de habilitação previstos nos n.ºs 1 e 2, do 

art.º 81.º, conjugado com o n.º 2, do art.º 77.º, ambos, do citado dispositivo legal, e ainda, das cauções, quer 

para garantir o cumprimento de todas as obrigações legais contratualizadas, quer para garantir o 

adiantamento do preço, nos termos propostos na supracitada informação. 

 

8.1 - PROCESSO N.º 239-OC/2002 EM NOME DE MANUEL SALVADOR MOREIRA SANTOS 

LOCAL: RUA S. VICENTE, N.º 2277 - ALFENA 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA (REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DE EDIFÍCIO DESTINADO A UMA HABITAÇÃO E DOIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS) 

 

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 1345/DFM.FU/2016, datada de 

2016.10.14, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 30.07.2002 foi solicitada a concessão de uma licença para remodelação e ampliação de um edifício de 

rés-do-chão e andar, destinado a habitação e comércio, situado no local supra identificado. 

O projeto de arquitetura foi aprovado em 26.07.2007, no seguimento da informação n.º 1088/STEU/2007, e 

a pretensão deferida através do despacho de 27.03.2008. 

Em 28.04.2010 foi emitido o alvará de obras de remodelação e ampliação n.º 39/2010, fixando o prazo para 

conclusão das obras em 30.04.2012. Este prazo foi posteriormente prorrogado até 28.04.2016. 

Em 27.06.2016 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito. 

Em 07.09.2016 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da licença 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 licença 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 2016.11.10 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que seja declarada a caducidade da licença administrativa nos termos da alínea d) do 

n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 

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

Em 2016.11.16 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 2016.12.09, 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. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio o senhor Munícipe, Fernando Armando Ferreira Sousa, cumprimentando os presentes. 

Disse ser proprietário de um estabelecimento sito na Rua São Bartolomeu, em atividade há mais de 18 

anos, mas que teria que o encerrar atendendo a que a Câmara não procedia à colocação de um sinal para 

cargas e descargas de mercadorias em frente à sua loja. Referiu que apenas tinha procedido à pintura de 

um zebrado amarelo, que não era solução, porque os cidadãos continuavam a estacionar os veículos no 

local, impedindo assim o funcionamento da sua atividade. Apelou para que a Câmara analisasse a situação. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, respondendo que a decisão da Câmara de pintar o 

pavimento com um zebrado amarelo foi no sentido de resolver a situação, pois isso significava uma 

proibição. Disse que não havia outra forma de impedir que os cidadãos estacionassem no local, e quando o 

senhor Munícipe verificasse situações de estacionamento abusivo devia comunicar à PSP para autuar os 

infratores. No entanto, a Câmara também podia sensibilizar essa força policial para que respondesse 

rapidamente à solicitação do senhor Munícipe. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Moisés Duarte Rocha, cumprimentando os presentes. 

Agradeceu à Câmara pela execução da obra de alargamento que se verificava na zona da Azenha. 

Referiu que o talude em frente à sua habitação tinha uma altura considerável e era necessário ter isso em 

atenção, e alertou para que a Câmara tivesse em consideração o prazo da obra, pois achava que o 

empreiteiro não estava a cumprir o Aviso. 



55 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que havia um atraso na obra 

devido às condições climatéricas, e por isso, o empreiteiro solicitou mais três semanas. Disse que essa obra 

era a primeira fase, porque a pretensão para o próximo ano seria fazer um estacionamento com capacidade 

para cerca de 100 veículos, o que iria beneficiar muito aquela zona, acrescentando que a Câmara estava a 

negociar com a empresa para esta ceder terreno em frente à Escola da Azenha no sentido de fazer um 

alinhamento da rua, e também para poder haver um melhoramento a nível do estacionamento. 

 

Interveio a senhora Munícipe, Verónica Ferreira Teixeira, cumprimentando os presentes. 

Disse que era mãe de uma criança que frequentava o jardim de infância do Outeiro e que, desde setembro, 

solicitara a colocação de uma assistente operacional, com formação e experiência, pois só havia 2 CEI, que 

de acordo com o feedback, possuíam bastante competência, e foi colocada uma assistente operacional que 

pertencia ao 1.º Ciclo da Retorta, mas tinha que regressar ao seu posto de trabalho. Nesse contexto, 

questionou como ser feita a substituição, porque, na sua opinião, os CEI tinham formação para essa área 

mas não a suficiente para lidar com cerca de 40 crianças. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Rui Miguel Teixeira Carneiro, cumprimentando os presentes. 

Disse que havia empresas de trabalho temporário que prestavam serviços enquanto decorriam os 

concursos públicos, tendo aquelas várias áreas de formação com pessoas especializadas, questionando se 

era viável para dar resposta à situação de carência de recursos humanos no pré-escolar do Outeiro. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Manuel Dias, cumprimentando os presentes. 

Disse que a Escola da Azenha não tinha, permanentemente, uma pessoa no portão, e também não tinha 

uma proteção para esse efeito, sendo ainda necessário substituir uma lâmpada. Disse que era importante 

que a escola pudesse ter autonomia para resolver pequenas reparações que surgiam frequentemente. 

 

Interveio a senhora Diretora da Escola, Dr.ª Virgínia Varandas, cumprimentando os presentes. 

Congratulou-se com o facto dos pais das crianças que frequentavam o jardim de infância do Outeiro terem 

vindo defender os seus direitos perante a Câmara. 

Reforçou o problema da falta de pessoal não docente no jardim de infância do Outeiro, dizendo que, em 

setembro, numa reunião com o Chefe da Divisão da Educação, foi decidido colocar uma auxiliar com 

formação, não só a nível do 1.º Ciclo, mas que já tivesse experiência em jardins de infância, que foi retirada 

da Escola da Retorta e ficaria em funções, pois a Câmara ainda não tinha resolvido o problema que era da 

sua responsabilidade. 

Disse que, no dia 3 de janeiro, o jardim de infância do Outeiro não abriria se não tivesse, pelo menos, duas 

auxiliares. Disse que o Agrupamento de Escolas de Campo tinha 28 trabalhadores dos CEI, mas 4 estavam 

de baixa médica e nunca iniciaram funções no Agrupamento, e 5 estavam ao serviço da Associação de 
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Pais. Referiu que outro problema que se ia agravando de ano para ano eram as pequenas reparações, 

fossem estas da competência da Junta de Freguesia ou da Câmara, eram solicitadas pela escola e dirigidas 

à Câmara, que não as executava. Disse que a Escola do Outeiro, no que dizia respeito à limpeza de 

caleiras e de espaços exteriores, solicitou essas reparações mas nada foi solucionado. 

Comunicou que foi decidido em reunião de Coordenadores, que a partir de janeiro, o quadro no qual no final 

de cada mês a direção partilhava o ponto de situação com a Câmara e a Junta de Freguesia, ia ser 

colocado nos placares de informação aos pais, para que todos pudessem ter conhecimento das reparações 

em falta. Disse que as caleiras deviam ser limpas de forma frequente, e também era necessário substituir o 

telhado, pois o revestimento continha amianto. 

Disse que os alunos de Campo fizeram um projeto para dinamizar o Centro Cultural com atividades, desde 

o auditório, o espaço da Biblioteca até à abertura do Bar, mas a Câmara nunca opinou relativamente ao 

mesmo, acrescentando que essa zona era muito frequentada pelos jovens e deveria haver atividades 

interessantes. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não concordava com o 

que foi dito sobre o Centro Cultural de Campo, atendendo a que brevemente ia ser inaugurado um espaço 

do Cidadão para o valorizar, complementando que a Junta de Freguesia também tinha projetos, e portanto, 

a Câmara não podia alienar um espaço desses. 

Agradeceu o reconhecimento público pelo empenho que a Câmara teve em fazer a obra na Escola da 

Azenha. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, dizendo relativamente à Escola de Balselhas, que foi 

objeto de reparação e já não chovia, e que foi reparada a cobertura em fibrocimento. 

Quanto às pequenas reparações, disse que eram da competência da Junta de Freguesia, mas que também 

havia dificuldades ao nível do pessoal da Câmara, que tinha 28 escolas no concelho e era difícil atender a 

todos, mas iam resolvendo o que fosse urgente e necessário. 

Sobre a questão da falta de pessoal, disse que tinham um problema e iam resolvê-lo. 

Relativamente à Escola da Azenha, disse que as reparações tinham que ser feitas pelos trabalhadores da 

autarquia. 

No que respeita à questão da lâmpada, disse que era da competência da Junta de Freguesia, pois havia 

uma delegação de competências nesse sentido. 

Disse que tinha sensibilidade pela área da Educação e, por isso, foi colocado mais pessoal CEI nas 

escolas, e também gostariam de substituir os CEI por pessoal do quadro, e contratar mais pessoal, mas não 

era possível, pois havia limitações pelo Orçamento de Estado. Acrescentou que a Câmara tem tido 

preocupação em relação aos problemas das escolas e, nesse sentido, tem apoiado com transporte gratuito, 

com a cedência gratuita de equipamento, com o transporte de alunos da Educação Especial, para as 

deslocações ao Hipismo, aos pavilhões municipais e à natação e, no corrente ano, houve um aumento de € 

7,5 por criança e por aluno para o apoio às escolas. 
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ENCERRAMENTO 

 

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


