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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DO ANO DOIS 

MIL E DEZASSEIS 

 

Aos vinte e nove 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 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira 

Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos 

Dr.ª Maria da Glória Alves e Castro 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

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

 

O senhor Vereador, Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, faltou e fez-se substituir pelo senhor Vereador, Dr. 

César Jorge da Silva Vasconcelos. 

 

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

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

 



3 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 29.12.2016 

 

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 - DFRH - Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

1.1 - 8.ª Alteração do Orçamento e 8.ª Alteração das Grandes Opções do Plano do ano 2016; 

 

1.2 - Concurso público para a concessão do direito à exploração de um espaço destinado à exploração de 

cafetaria (estabelecimento de bebidas), sito no Edifício Faria Sampaio, em Ermesinde. Adjudicação ao 16.º 

Concorrente e aprovação da minuta do contrato. 

 

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

 

2.1 - Pedido de colaboração apresentado pela AHBVV - antecipação do pagamento de prestações 

contratuais através da celebração de contrato promessa; 

 

2.2 - Critérios de rateio da dívida orçamental da Área Metropolitana do Porto - proposta de submissão à 

Assembleia Municipal. 

 

3 - DOTA - Divisão de Ordenamento do território e Ambiente 

 

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

da taxa pela emissão de licença especial de ruído; 

 

3.2 - Processo n.º 1-L/2005, em nome de José Gomes S.A. 

Local: Lugar dos Lagueirões - Valongo 

Pedido de receção definitiva das obras de urbanização e libertação da caução; 

 

3.3 - Processo n.º 140-VL/1978, em nome de Maria José Barbosa Santos Almeida 

Local: Rua de Vertido - Campo 

Declaração de caducidade da alteração à licença administrativa de loteamento - lote 4. 
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4 - DPOM - Divisão de Projetos e Obras Municipais 

 

4.1 - Centro Cívico de Campo - Construção da Alameda da Igreja - Aprovação da minuta de contrato - 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara; 

 

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

Barreiro - Aprovação da minuta do contrato - ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal. 

 

5 - DEASD - Divisão de Educação Ação Social e Desporto 

 

5.1 - Isenção do pagamento da taxa para cedência de cilindro ao Sporting Clube de Campo. 

 

 

 

 

 

Valongo, 23 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 

 

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

 

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

Disse que teve conhecimento de que estava prevista a construção de um supermercado, de uma cadeia 

alemã, no centro de Valongo, o que lamenta. 

Estão a galar de um supermercado que se vai instalar no centro nevrálgico da cidade de Valongo, e se 

pensarem num futuro para o desenvolvimento da cidade, bem como seria o local ideal para a construção 

dos Paços do Concelho, estando a alienar a possibilidade de o fazer no centro. 

Aquando da revisão do PDM não houve o cuidado de salvaguardar aquele espaço.  

Continuou dizendo que no dia seguinte vão ter o lançamento da primeira pedra do Centro de Saude de 

Campo, uma obra que é o anseio de todo o Concelho, de todas as Forças Partidárias. A obra foi aprovada 

no anterior Governo que garantiu o financiamento e a abertura do concurso. 

Entretanto gostava de perceber o porquê andarem máquinas da Câmara Municipal a fazer terraplanagem e 

limpeza quando a obra foi adjudicada a uma empresa privada. 

Relativamente à Aldeia de Natal de Valongo e Ermesinde, foi alugada uma rampa de Snow Tubing, que 

custou ao Município €25.000,00, não havendo contrato mas um mero despacho, “Concordo”. 

Foi consultar o base.gov e verificou que o mesmo equipamento, mais um carrocel, foi alugado à Câmara de 

Cinfães, quinze dias antes, por €8.000,00, o ano passado o mesmo equipamento e mais um carrocel foi 

alugado pela Câmara de Cinfães €7.600,00, ou seja a Câmara de Cinfães aluga o mesmo equipamento 

mais um carrocel por um valor bastante inferior ao da Câmara de Valongo. 

A Câmara de Paredes alugou uma pista de gelo, um mês completo, por um valor mais baixo, do que aquilo 

que a Câmara de Valongo pagou por uma rampa, que nem sequer neve tinha. 

Depois, no que respeita a um canhão de neve, que foi adquirido por €10.000,00, esse canhão pode ser 

alugado, para 6 dias, por €3.800,00  

De seguida apresentou o seguinte Requerimento: 

“O grupo dos vereadores eleitos pelo PSD vem expor e requer o seguinte:  

Tomamos conhecimento através do portal onde são efetuadas as publicações dos contratos públicos que o 

município de Valongo celebrou um contrato de aluguer de um canhão de neve e um “pai natal” pelo valor de 

€10.500,00, acrescido de IVA e ainda uma rampa de snow tubing por €20.500,00 acrescida de IVA. 

Nesse mesmo site verifica-se que o município de Cinfães celebrou, com a mesma empresa, um contrato de 

aluguer da mesma rampa de snow tubing e ainda mais um carrocel por apenas €8.340,00, Note-se que para 

além de ser a mesma empresa fornecedora e fornecer os mesmos equipamentos, foi ainda incluído no 
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preço o aluguer do carrocel. E mesmo que o aluguer do equipamento para Valongo fosse o dobro do tempo, 

o valor correspondente seria de €16.680,00, menos, portanto, de 50% do valor pago. 

Não percebemos a razão desta discrepância de valores, que terá, certamente, uma razão lógica. 

Assim, porque precisamos de perceber por que razão o município de Valongo está a pagar, nos contratos 

por ajuste direto, valores muito acima dos preços que os outros municípios pagam, solicitamos cópia do 

procedimento aquisitivo, bem como a justificação escrita sobre quem propôs e fixou o preço base do 

concurso e, bem assim queremos ser informados por escrito sobre quem fez o estudo de mercado dos 

equipamentos contratados e quem foram as empresas contactadas e que valores apresentaram.”  

 

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

Disse que relativamente às verbas para as Aldeias de Natal, não teve conhecimento do procedimento 

relativo ao assunto, apenas teve conhecimento do despacho do Senhor Presidente, embora tenha 

considerado as verbas altas.  

 

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

Disse que tendo em conta o comentário do Senhor Vice-Presidente, relativamente às verbas gastas nas 

Aldeias de Natal, gostava de ter um melhor esclarecimento sobre o assunto.  

Na reunião do dia 15 de dezembro, em Campo, e um dos assuntos versados foi a atribuição de nomes a 

ruas em diversas Freguesias, tendo a atribuição do nome de uma rua, a Rua Santa Baia, ficado suspenso. 

Na Assembleia de Freguesia de Campo e Sobrado, na passada terça-feira, os moradores apelaram para 

que a Junta de Freguesia ouvisse a população, e aquilo que lá foi prometido foi de que a Junta de 

Freguesia os ia ouvir. 

Disse que gostaria de reunir com a Comissão Toponímica para falarem sobre a questão dessa rua. 

 

Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, disse que sobre a questão da Rua 

Santa Baia, solicitou aos serviços que remetessem à Comissão Toponímia, o pedido para renuir com os 

moradores e com o Senhor Vereador Adriano Ribeiro. 

Relativamente às Aldeias de Natal vai solicitar informação sobre o procedimento aos serviços. 

Quanto à primeira pedra no novo centro de Saude de Campo, a Administração de Saúde solicitou a Câmara 

apoio na limpeza do terreno para a realização da cerimónia. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, solicitou qual o ponto de situação relativamente ao 

processo da Pré-Escola do Outeiro. 

 

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, informou que já foi solicitado um funcionário, que no 

dia 3 irá estar ao serviço. 

 

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

de seis milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e oito euros e trinta e nove cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - 8.ª ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO E 8.ª ALTERAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

ANO 2016 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da 8.ª Alteração 

do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, instruído com a informação técnica n.º 19/DFRH/GF/2016, 

datada de 22/12/2016, subscrita por Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo teor se transcreve: 

“Atendendo à proximidade do final do exercício económico, verifica-se que algumas rubricas dos 

documentos previsionais apresentam saldo insuficiente para registar a respetiva faturação de dezembro, 

pelo que procede-se à elaboração da presente Alteração, nos termos que se seguem. 

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

- Prémios, condecorações e ofertas: 300,00 €; 

- Seguros: 8.030,00 €; 

- Outros serviços: 65.000,00 €; 

- Instituições sem fins lucrativos: 4.267,00 €; 

-Ativos incorpóreos: 165,00 €; 

Nas AMR: 

- Contrato fornecimento para comunicações fixas, móveis e dados: 4.500,00 €; 

- Freguesia de Alfena: 2.435,00€; 

- Freguesia de Valongo: 10.075,00€; 

- Freguesia de Campo e Sobrado: 6.000,00€. 

A contrapartida a estes reforços proveio da redução da dotação da rubrica ‘Limpeza e higiene’, no montante 

de 100.772,00€. 

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

- Oficina da Regueifa e do Biscoito: aquisição do edifício: 60.000,00 €, decorrente da alteração ao contrato 

com a Associação Humanitária dos Bombeiros de Valongo, que antecipa o pagamento das prestações 

relativas a quatro anos; 

- Instalação de iluminação pública: 18.000,00 €; 

- Pavimentação betuminosa da Rua Central da Ribeira – Campo (parte): 23.000,00 €. 

Por indicação da Divisão de Projetos e Obras Municipais, a contrapartida a estes reforços proveio da 

redução da dotação dos seguintes projetos: 

- Modernização e requalificação do Espaço Público PER Sampaio: 80.000,00 €; 
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- Parque do Leça – Ermesinde: 21.000,00 €. 

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

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

Em 22/12/2016, a Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, 

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

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 23/12/2016, 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 d) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, aprovar a proposta da 8.ª Alteração do Orçamento e 8.ª 

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

 

Abstiveram-se os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Eng.º Hélio Rebelo, Dr.ª Ana 

Isabel Pereira, Dr. César Vasconcelos e Dr.ª Maria da Glória Castro. 

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

 

1.2 - CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DO DIREITO À EXPLORAÇÃO DE UM ESPAÇO 

DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE CAFETARIA (ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS), SITO NO 

EDIFÍCIO FARIA SAMPAIO, EM ERMESINDE. ADJUDICAÇÃO AO 16.º CONCORRENTE E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

 

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

público para a concessão do direito à exploração de um espaço destinado à exploração de cafetaria 

(estabelecimento de bebidas), sito no Edifício Faria Sampaio, Ermesinde. Adjudicação ao 16.º Concorrente 

e aprovação da minuta do contrato, instruída com a informação n.º 29/IPM.DFRH/16 de 2016.12.22, 

subscrita pela Técnica Superior, Ana Rita Coelho, cujo teor se transcreve: 

“Em face da realização do concurso para a concessão do direito à exploração de um espaço destinado a 

cafetaria (estabelecimento de bebidas), sito no Edifício Faria Sampaio, em Ermesinde, informa-se o 

seguinte: 

Por deliberação de Câmara Municipal realizada em 28.04.2016 foi adjudicado ao concorrente Joaquim 

Adalberto da Mota Martins, classificado em 1.º lugar o referido espaço, com a renda mensal no valor de 

2.445,00€, com IVA incluído à taxa legal em vigor, pelo prazo de exploração de 5 anos, prorrogado por 

iguais períodos, enquanto não for denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência de 

120 dias da data da sua caducidade ou das suas renovações. 

Contudo, tendo celebrado o contrato no dia 04 de maio do corrente ano, em 01 de julho pediu a sua 

resolução em virtude da impossibilidade de suportar os prejuízos resultantes com a exploração, com efeitos 

a partir de 31 de julho. Assim, atendendo ao previsto no ponto 19.5 do artigo 19.º do programa de concurso, 

que estabelece que no caso de o concessionário por motivos de incapacidade económica ou de força maior 
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desistir da concessão no prazo de seis meses, será convidado o concorrente cuja proposta se encontre 

ordenada em lugar subsequente. Contactados os concorrentes pela ordem que ficaram classificados, 

apenas a Sra. Alvara Cristina Cândida Silva (classificada em 9.º lugar) aceitou explorar o referido espaço 

pelo valor de 1.075,00€, a partir de 01 de setembro, mas em 01 de novembro de 2016 comunicou que 

pretendia rescindir o contrato a partir do final desse mês, invocando motivos pessoais e falta de 

sustentabilidade financeira. 

Foram então contactados os concorrentes seguintes, pela ordem por que ficaram classificados e o 16.º 

aceitou explorar o referido espaço pelo valor que tinha proposto de 681,10€. 

Os anteriores não responderam no prazo que lhes foi concedido ou assinaram declaração de não aceitação. 

Assim, propõe-se que a adjudicação do direito de exploração do espaço destinado a cafetaria 

(estabelecimento de bebidas), sito no Edifício Faria Sampaio, em Ermesinde, seja feita ao concorrente 

classificado em décimo sexto lugar, Sra. Julieta Susana Reis São Bento, pela quantia mensal de 681,10€ 

com IVA incluído à taxa legal em vigor, pelo prazo de exploração de 5 anos, prorrogado por iguais períodos, 

enquanto não for denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência de 120 dias da data 

da sua caducidade ou das suas renovações. 

Propõe-se ainda a resolução do contrato de concessão com o Sra. Álvara Cristina Cândida Silva, bem como 

considerar perdida a favor do Município a caução prestada no valor de 486,50€, nos termos do ponto 14.3 

do Programa de Concurso, pelo facto não ter cumprido com as obrigações contratuais. 

Pelo exposto coloca-se à consideração superior a apresentação do processo à reunião de Câmara para 

decisão e aprovação da minuta do contrato, de acordo com o estabelecido do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

A competência para decidir sobre o concurso público em apreço cabe à Câmara Municipal, nos termos da 

alínea da g) 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 da Chefe de Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dr.ª Ana 

Maria Moura dos Santos em 22.12.2016, que igualmente se transcreve: ”Exmo. Sr. Vice-Presidente. 

Concordo com o proposto na presente informação. 

O Exmo. Sr. Vice-Presidente, emitiu em 22.12.2016, o seguinte despacho: ”Concordo. Propõe-se a 

submissão do presente processo à reunião da Câmara, uma vez que a adjudicação e a aprovação da 

minuta do contrato é competência deste Órgão Municipal. À Consideração do Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 23.12.2016, 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 da g) do n.º 1 do art.º 33.º, do anexo à 

Lei n.º 75 de 12 de setembro, por unanimidade, com base na informação técnica prestada: 

1- Aceitar a resolução do contrato de concessão celebrado com a Sra. Álvara Cristina Cândida Silva, pelos 

motivos constantes na presente deliberação, bem como considerar perdida a favor do Município a caução 

prestada. 
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2- Adjudicar a concessão do direito à exploração de um espaço destinado à exploração de cafetaria 

(estabelecimento de bebidas), sito no edifício Faria Sampaio, em Ermesinde, à concorrente classificada em 

16.º lugar, Julieta Susana Reis São Bento, contribuinte n.º 200538071, com a renda mensal no valor de 

681,10€, com IVA incluído à taxa legal em vigor, pelo prazo de exploração de 5 anos, prorrogado por iguais 

períodos, enquanto não for denunciado por qualquer das partes, por escrito com antecedência de 120 dias 

da data da sua caducidade ou das suas renovações, bem como aprovar a minuta do contrato. 

 

2.1 - PEDIDO DE COLABORAÇÃO APRESENTADO PELA AHBVV - ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 

DE PRESTAÇÕES CONTRATUAIS ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROMESSA 

 

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

apresentado pela AHBVV – antecipação do pagamento de prestações contratuais, instruído com a 

Informação n.º 238/DAJAC-AJNC/2016, datada de 22 de dezembro, subscrita pela técnica superior Inês 

Marinho Corte-Real cujo teor se transcreve: 

“Considerando que: 

A 18 de dezembro de 2014 foi aprovada em reunião de câmara a proposta de celebração de um contrato de 

constituição de direito de superfície e promessa de venda do antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Valongo; 

As escrituras de constituição do direito de superfície e de promessa unilateral de venda foram celebradas a 

15 de maio de 2015 pela Sr.ª Notária, Dr.ª Sílvia Cáceres dos Santos; 

Consta da escritura de constituição do direito de superfície que o município pagará o valor anual de 

15.000,00 (quinze mil euros) a título de transmissão do direito de superfície à Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Valongo (AHBVV); 

A AHBBV deu conhecimento à autarquia de que precisa de proceder à realização de obras urgentes de 

reparação da cobertura do telhado, tendo em vista a conservação do edificado, bem como a garantia da 

segurança das pessoas e bens, não dispondo de verba para proceder à realização das aludidas obras, 

solicitando à câmara municipal o adiantamento do pagamento referente a 4 anos da verba mensal supra 

referida, totalizando o valor de 60.000,00€ (sessenta mil euros); 

Analisado pedido formulado é vontade dos outorgantes: 

1.  Alterar as condições de pagamento estipuladas no identificado contrato, mediante a antecipação 

parcial do pagamento do preço do contrato; 

2. Antecipar o pagamento do preço seja concretizado até ao final do corrente ano de 2016, o que não 

é compatível com o prazo para a celebração da correspondente escritura pública de alteração do 

contrato, para que a AHBVV possa realizar as obras pretendidas; 

Para o efeito, é necessário alterar o clausulado da escritura celebrada no que ao pagamento se refere, 

devendo esta alteração revestir a forma de escritura pública; 



11 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Assim, propõe-se que a câmara municipal delibere aprovar a minuta de contrato-promessa que se anexa e 

autorize a consequente alteração à escritura pública celebrada, ao abrigo da competência prevista nas 

alíneas g) e u) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

À consideração superior.” 

A 22.12.2016, o Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoios aos Cidadãos, Dr. José Paiva, proferiu o 

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

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 22.12.2016 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato-promessa 

que se anexa e autorizar a consequente alteração à escritura pública celebrada, ao abrigo da competência 

prevista nas alíneas g) e u) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

2.2 - CRITÉRIOS DE RATEIO DA DÍVIDA ORÇAMENTAL DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO - 

PROPOSTA DE SUBMISSÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante aos Critérios de rateio da 

dívida orçamental da Área Metropolitana do Porto – proposta de submissão à Assembleia Municipal, 

instruído com a Informação n.º 237/DAJAC-AJNC/2016, datada de 21 de dezembro, subscrita pela técnica 

superior Inês Marinho Corte-Real cujo teor se transcreve: 

“Considerando que: 

Estabelece o art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprova o Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI) que a dívida total de operações orçamentais 

do Município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro 

de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada (pelo município e só por este) nos três 

exercícios anteriores; 

O art.º 54.º do mesmo diploma delimita as entidades relevantes cuja dívida orçamental concorre para a 

dívida total do Município, designadamente as entidades intermunicipais, onde a Área Metropolitana do Porto 

(AMP) se enquadra nos termos da alínea b) do n.º 1 daquele artigo; 

A imputação a cada município associado da dívida orçamental da AMP é efetuada de forma proporcional à 

respetiva quota; 

Determina aquela norma que pode ser estabelecido um critério de imputação da dívida total diferente do 

identificado no parágrafo anterior impondo-se que o mesmo seja aprovado pelo órgão deliberativo da AMP, 

o Conselho Metropolitano, com o acordo expresso das assembleias municipais de todos os municípios 

associados; 

A operação de descentralização das competências de autoridade de transportes, do Estado para a Área 

Metropolitana do Porto (AMP); 
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Daquela operação, não resulta para a AMP, no pressuposto da operacionalização total da descentralização 

em apreço, qualquer obrigação pecuniária ou financeira, nos termos do documento “C3 – Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências entre a Área Metropolitana do Porto e os municípios do 

Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo para a Exploração do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A.”, designadamente da 

cláusula 11.ª (Responsabilidade pelo pagamento das compensações financeiras por OSP); 

“1 – As Partes outorgantes acordam que os encargos resultantes do pagamento de compensações 

financeiras por obrigações de serviço público inerentes ao exercício das competências de autoridade de 

transportes pela AMP, relativamente ao serviço público operado pela STCP, serão assumidos, 

exclusivamente, pelos Municípios do Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, Gondomar e Valongo. 

2 – Os Municípios Outorgantes obrigam-se perante a AMP a realizar diretamente junto da STCP os 

pagamentos relativos a compensações financeiras que AMP se encontre vinculada resultantes de: 

a) OSP definidas no Contrato de Serviço Público; 

b) OSP decorrentes de deliberações da UTG. 

3 – As partes acordam em obter da STCP a aceitação expressa de que se constituem seus devedores, 

individuais e não solidários entre si, exonerando a AMP dos mesmos. 

4 – Compete a cada Município Outorgante garantir a adequada articulação da vinculação de pagamentos de 

OSP resultantes de deliberações da UTG, nos seus órgãos próprios e nos instrumentos de planeamento 

financeiro. 

5 – Os encargos resultantes do pagamento de compensações financeiras por OSP são efetuados de acordo 

com a fórmula de repartição definida na cláusula seguinte, com exceção do disposto no § único do número 

2 da cláusula 10.” 

A responsabilidade pelo pagamento das compensações financeiras por Obrigações de Serviço Público 

(OSP), se circunscreva aos seis municípios onde opera a STCP, considerou-se, em reforço da salvaguarda 

dos remanescentes 11 municípios da AMP, estabelecer um critério de imputação da dívida orçamental da 

AMP de forma a que, em momento e circunstância alguma, qualquer dívida emergente direta e 

indiretamente da operação em apreço, possa ser proporcionalmente imputada a estes; 

O Conselho Metropolitano deliberou o seguinte critério de repartição, conforme documentos anexos: 

“Critério de repartição para efeitos da alínea b) do n.º 1 do art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, determina-se que a dívida total de operações orçamentais da Área Metropolitana do Porto (AMP), 

apurada em conformidade com o n.º 2 do art.º 52.º do mesmo diploma, é imputada de forma proporcional à 

quota de cada município para as suas despesas de funcionamento. 

Exceciona-se daquele rateio proporcional a dívida de natureza orçamental decorrente, direta e 

indiretamente, da descentralização das competências de autoridade de transportes, do Estado para a Área 

Metropolitana do Porto (AMP), relativas à STCP, a qual será repartida, na proporção da respetiva 

comparticipação nas obrigações de serviço público, unicamente pelos municípios servidos por aquela 
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entidade, designadamente os Municípios do Porto, Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo e Vila Nova de 

Gaia.” 

Propõe-se que a Câmara Municipal discuta e delibere, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos da alínea b) do n.º 1 do art.º 54.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, submeter à Assembleia Municipal para obtenção de acordo expresso do critério 

de imputação da dívida orçamental da Área Metropolitana do Porto a cada município associado, deliberado 

pelo Conselho Metropolitano em 14 de dezembro de 2016, conforme documentos anexos. 

À consideração superior.” 

A 21.12.2016, o Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoios aos Cidadãos, Dr. José Paiva, proferiu o 

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

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 22.12.2016 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria submeter à Assembleia Municipal para obtenção 

de acordo expresso dos critérios de imputação da dívida orçamental da Área Metropolitana do Porto a cada 

município associado, conforme deliberação do Conselho Metropolitano, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 

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

54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, conforme Informação técnica. 

 

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

 

3.1 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS EM HONRA DE SÃO GONÇALO - 

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

 

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

submetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado, para a realização de 

eventos para angariação de fundos em honra de São Gonçalo, instruído com a informação técnica n.º 

14898/2016, subscrita pela Técnica Superior, Engª. Gisela Martins, cujo teor se transcreve: 

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

Sobrado, solicita a emissão de licença especial de ruído para a realização de eventos para angariação de 

fundos em honra de São Gonçalo, a realizar na Rua de São João de Sobrado e envolvente à Capela São 

Gonçalo, em Sobrado, nas sextas e sábados, entre os dias 01 e 31 de Janeiro de 2017, até às duas da 

manhã. 

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. 
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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 São Gonçalo, 

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

religiosas e culturais profundas da região. 

Porém, foram recebidas reclamações sobre o evento em causa, informando que o ruído é demasiado e que 

se estende até muito tarde. Uma vez que é um evento que se realiza diversas vezes por ano, salvo melhor 

opinião, a redução do período autorizado não prejudicará a angariação de fundos, permitindo o descanso 

das pessoas que habitam na envolvente. 

Assim, propõe-se a emissão de licença de ruído reduzindo em uma hora o período a autorizar, nos 

seguintes moldes: 

 Sextas (dias 6, 13, 20 e 27 de Janeiro de 2017) – das 20.00h às 24.00h; 

 Sábados (dias 7, 14, 21, 28 de Janeiro de 2017) – das 00.000h às 01.00h e das 14.00h às 24.00h; 

 Domingos (dias 8, 15, 22 e 29 de Janeiro de 2017) – 00.00h às 01.00h. 

Caso as reclamações se mantenham e/ou agravem, a condicionante proposta (redução de horário 

autorizado) deverá ser revista em conformidade. 

Propõe-se também que seja remetido o ofício em anexo à GNR de Campo, informando que foi emitida esta 

Licença Especial de Ruído. 

Quanto à emissão de licença, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara, ao abrigo da línea m) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em articulação 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 32.º do Decreto-Lei n.º 310/2002 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 para esta atividade, nos termos da alínea c) do n.º 2, art.º 

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

município, cuja competência está atribuída à Câmara Municipal.» 

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

16.12.2016 que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe a emissão da Licença Especial de Ruído nos termos da informação técnica. 

Quanto à isenção da respetiva taxa, a mesma poderá ser concedida desde que aprovada em reunião do 

executivo.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 16.12.2016, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 

5.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, conceder a isenção 
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do pagamento da taxa de licença especial de ruido para a realização de eventos para angariação de fundos 

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

 

3.2 - PROCESSO N.º 1-L/2005, EM NOME DE JOSÉ GOMES S.A. 

LOCAL: LUGAR DOS LAGUEIRÕES - VALONGO 

PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de José Gomes, S.A., 

respeitante à proposta de receção definitiva das obras de urbanização e libertação da caução, instruída com 

a informação n.º 869/DOTA.EU/2016, datada de 18/11/2016, subscrita por Marta Ferreira, Arquiteta, cujo 

teor se transcreve: 

«Pelo requerimento registado com o n.º 3980 de 10/12/2015, foi apresentado o pedido de receção definitiva 

das obras de urbanização da presente operação de loteamento, nos termos do disposto no art.º 87.º do 

decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e posteriores alterações e consequente cancelamento da caução 

prestada. 

A receção provisória das obras de urbanização e a redução da caução em 90% foi decidida por despacho 

exarado em 3/12/2010. 

Decorrido o prazo de garantia consultaram-se as entidades externas e serviços camarários intervenientes 

no processo e realizou-se a vistoria prevista no n.º 2 do art.º 87.º do citado diploma legal, no dia 14/9/2016, 

cujo auto (anexado na fl. 761) evidencia que as obras de urbanização se encontram em condições de ser 

recebidas definitivamente, após parecer favorável da DPOM.RV. 

Das referidas consultas resultaram os seguintes pareceres favoráveis à receção definitiva das obras de 

urbanização: 

- Espaços verdes – Informação n.º 905/2016 (fl. 750); 

- Infraestruturas de Resíduos sólidos urbanos – Informação nº 6/DMOT.HU/2015 (fl. 752); 

- Infraestruturas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas e pluviais – Ofício 

ref. 72/2016-TEC, da Be Water (fl. 755); 

- Infraestruturas de telecomunicações – Ofício ref. NITU_N_85780, da MEO (fl. 756); 

- Infraestruturas de gás – Ofício ref. DTS 05873_2016, da EDP Gás Distribuição (fl. 757); 

- Infraestruturas elétricas – Carta 520/16/DRCP, da EDP Distribuição (fl. 760); 

O parecer da DPOM.RV, solicitado após a realização da vistoria, está consubstanciado na informação n.º 

213/DPOM.RV/2016, anexado na fl. 762, sendo de teor favorável. 

Pelo exposto, propõe-se o deferimento do pedido de receção definitiva das obras de urbanização e, de 

acordo com o disposto no n.º 5 do art.º 54.º do mesmo diploma legal, que seja libertado o remanescente da 

caução prestada mediante a garantia bancária n.º 324223 de 30/1/2006, do Banco Espírito Santo. 

Tem competência para decidir a Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do art.º 87.º do decreto-lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, e posteriores alterações.» 
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Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da DOTA, Eng.º. Luís Monteiro, em 

19/11/2016, que igualmente se transcreve: 

«Consultadas as entidades externas e serviços camarários intervenientes no processo e realizada a vistoria 

prevista no n.º 2 do art.º 87.º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e posteriores alterações, no dia 

14/9/2016, cujo auto evidencia que as obras de urbanização se encontram em condições de ser recebidas 

definitivamente, após parecer favorável da DPOM.RV propõe-se o deferimento do pedido de receção 

definitiva das obras de urbanização. De acordo com o disposto no n.º 5 do art.º 54.º do mesmo diploma 

legal, poderá ser libertado o remanescente da caução prestada mediante a garantia bancária n.º 324223, de 

30/01/2006, do Banco Espírito Santo. Tem competência para decidir a Câmara Municipal.» 

Em 30/11/2016, o Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, emitiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 14/12/2016, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do art.º 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, por unanimidade, rececionar definitivamente as obras de urbanização e consequente libertação 

da caução com base na informação técnica prestada. 

 

3.3 - PROCESSO N.º 140-VL/1978, EM NOME DE MARIA JOSÉ BARBOSA SANTOS ALMEIDA 

LOCAL: RUA DE VERTIDO - CAMPO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA ALTERAÇÃO À LICENÇA ADMINISTRATIVA DE LOTEAMENTO - 

LOTE 4 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Maria José Barbosa 

Santos Almeida, respeitante à proposta de declaração de caducidade da alteração à licença administrativa 

de loteamento, lote 4, requerida por Mickael Duarte Pinto, instruída com a informação n.º 90/DOTA-

SAA/2016, datada de 28/11/2016, cujo teor se transcreve, subscrita pela coordenadora técnica, Maria de 

Fátima Gomes: 

«O presente pedido de licenciamento, refere-se à alteração ao alvará de loteamento ao processo indicado 

em epígrafe. 

Pelo ofício n.º 452/DOTA, de 25/01/2016, e após extensão do prazo por mais um ano, foi o requerente 

notificado de que deveria requerer a emissão do alvará no prazo até 22.03.2016, mediante prévio 

pagamento das taxas devidas. 

Até à presente data o requerente não deu cumprimento ao teor da referida notificação. 

Em 2016/09/22, através do ofício n.º 6175/DOTA, foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada 

a caducidade do processo, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na sua redação atual e que dispunha do prazo de 10 dias para, querendo, se pronunciar, nos 

termos do n.º 5 do art.º 71.º do mesmo diploma legal. 



17 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Esgotado o prazo de audiência, o requerente nada alegou. 

Face ao exposto, propõe-se que seja declarada a caducidade do pedido da licença administrativa para a 

realização da operação urbanística, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, 

na redação em vigor. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na redação em vigor.» 

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

28/11/2016, que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe que seja declarada a caducidade do pedido da licença administrativa para a 

realização da operação urbanística, devendo a proposta ser submetida à apreciação do executivo 

municipal.» 

Em 05/12/2016, o Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, emitiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 14/12/2016, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 conjugado com o n.º 5 do artigo 71.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 

09/09, por unanimidade, declarar a caducidade da alteração à licença de loteamento respeitante ao lote 4, 

nos termos da informação prestada. 

 

4.1 - CENTRO CÍVICO DE CAMPO - CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA DA IGREJA - APROVAÇÃO DA 

MINUTA DE CONTRATO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, com o objetivo de ratificar o despacho 

de aprovação da minuta do contrato da empreitada referida em título, instruído com a informação n.º 

70/DPOM.SAA/2016, datada de 21 do mês em curso, subscrita pela coordenadora técnica, Ana Paula 

Ribeiro, colaboradora da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«1. HISTORIAL 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 

- aprovação - deliberação da Câmara Municipal de 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 
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 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 

ADJUDICAÇÃO: 

- deliberação tomada em reunião de Câmara –15.12.2016 

- adjudicatário – Edilages – Engenharia e Construção, S.A. 

  alvará de construção n.º 61912 

 NIF – 508.559.871 

- valor da adjudicação – 321.064,10 € + IVA 

- adiantamento do preço contratual – 96.319,23 € 

- prazo de execução - 120 dias 

- disponibilização da adjudicação na plataforma anoGov – 18.12.2016 

2. Situação atual 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 83.º do CCP, o adjudicatário disponibilizou, na plataforma 

anogov, os documentos de habilitação exigidos, os quais, após análise, foram validados. 

CAUÇÃO: 

Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 23.º do Programa do Procedimento, conjugado com o disposto no 

n.º 1 do art.º 88.º e o n.º 1 do art.º 89.º ambos do Código dos Contratos Públicos, para efeitos de garantia da 

obra foi exigida ao adjudicatário a prestação de uma caução, no valor de 5% do preço contratual da 

empreitada, tendo o mesmo apresentado para o efeito a Garantia Bancária n.º N00402182, emitida pela 

entidade bancária Novo Banco, S.A., em 12.12.2016, no valor de 16.053,21 €. 

Para efeitos de garantia do adiantamento do preço contratual e conforme exigência efetuada ao abrigo da 

alínea b) do n.º 1 do art.º 292.º do CCP, o adjudicatário apresentou a Garantia Bancária n.º N00402256, 

emitida pela entidade bancária Novo Banco, S.A., em 19.12.2016, no valor de 96.319,23 €, fazendo parte 

integrante da mesma uma Adenda, a qual retifica uma incorreção no conteúdo da garantia bancária. 

Analisadas as referidas garantias bancárias, constata-se que as mesmas se encontram elaboradas de 

acordo com as minutas aprovadas e que fazem parte das peças procedimentais, pelo que, se propõe a 

aceitação das mesmas. 

Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 95.º, “à contrário”, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 98.º, ambos do referido Código, foi elaborada a minuta de contrato de empreitada a celebrar com o 

adjudicatário, que se anexa. 

Pelo exposto, propõe-se a aprovação da minuta de contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º 

do Código dos Contratos Públicos e a notificação da mesma ao adjudicatário, nos termos previstos no n.º 1 

do art.º 100.º do referido Código. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

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 o n.º 1 do art.º 98.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, 29 de janeiro. 

Considerando que há necessidade de concluir esta fase do procedimento até ao final do corrente ano, e 

atendendo que não há nenhuma reunião de Câmara agendada para a semana de 19 a 23 de dezembro, 

propõe-se que o Exmo. Senhor Presidente da Câmara aprove a minuta do contrato, levando, 

posteriormente, o assunto à Câmara Municipal para ratificar este ato, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.12.22 o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.12.22, o seguinte despacho: 

«Ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, aprovo a minuta de contrato, 

devendo o presente despacho ser submetido à próxima reunião de Câmara, para efeitos de ratificação.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da 

Câmara Municipal, exarado a 22 do corrente mês, que aprova a minuta do contrato da empreitada versada 

em epígrafe, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e para os efeitos 

previstos no n.º 1 do art.º 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro. 

 

4.2 - PEDU - PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - REABILITAÇÃO DE 

HABITAÇÃO SOCIAL PER BARREIRO - APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - RATIFICAÇÃO 

DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, com o objetivo de ratificar o despacho 

de aprovação da minuta do contrato da empreitada referida em título, instruído com a informação n.º 

71/DPOM.SAA/2016, datada de 22 do mês em curso, subscrita pela coordenadora técnica, Ana Paula 

Ribeiro, colaboradora da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«1. HISTORIAL 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 

- aprovação - deliberação da Câmara Municipal de 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 
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 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 

ADJUDICAÇÃO: 

- deliberação tomada em reunião de Câmara –15.12.2016 

- adjudicatário – Américo Teixeira – Construção Civil e Obras Públicas, Ld.ª 

  alvará de construção n.º 8125 

 NIF – 502.079.967 

- valor da adjudicação – 307.748,99 € + IVA 

- adiantamento do preço contratual – 92.324,70 € 

- prazo de execução - 120 dias 

- disponibilização da adjudicação na plataforma anoGov – 19.12.2016 

2. Situação atual 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 83.º do CCP, o adjudicatário disponibilizou, na plataforma 

anogov, os documentos de habilitação exigidos, os quais, após análise, foram validados. 

CAUÇÃO: 

Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 23.º do Programa do Procedimento, conjugado com o disposto no 

n.º 1 do art.º 88.º e o n.º 1 do art.º 89.º ambos do Código dos Contratos Públicos, para efeitos de garantia da 

obra foi exigida ao adjudicatário a prestação de uma caução, no valor de 5% do preço contratual da 

empreitada, tendo o mesmo apresentado para o efeito a Guia de Depósito n.º PT 0035 0351057226950, 

emitida pela Agência da Caixa Geral de Depósitos de Gondomar, em 22 do corrente mês, no valor de 

15.387,45 €. 

Para efeitos de garantia do adiantamento do preço contratual e conforme exigência efetuada ao abrigo da 

alínea b) do n.º 1 do art.º 292.º do CCP, o adjudicatário apresentou a Guia de Depósito n.º PT 0035 

0351057225150, emitida pela Agência da Caixa Geral de Depósitos de Gondomar, em 22 do corrente mês, 

no valor de 92.324,70€. 

Analisadas as referidas garantias bancárias, constata-se que as mesmas se encontram elaboradas de 

acordo com as minutas aprovadas e que fazem parte das peças procedimentais, pelo que, se propõe a 

aceitação das mesmas. 

Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 95.º, “à contrário”, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 98.º, ambos do referido Código, foi elaborada a minuta de contrato da empreitada a celebrar com o 

adjudicatário, que se anexa. 

Pelo exposto, propõe-se a aprovação da minuta de contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º 

do Código dos Contratos Públicos e a notificação da mesma ao adjudicatário, nos termos previstos no n.º 1 

do art.º 100.º do referido Código. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

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 o n.º 1 do art.º 98.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, 29 de janeiro. 

Considerando que a reabilitação do PER do Barreiro, enquadrada na componente PAICD – Comunidades 

Desfavorecidas – Reabilitação de habitação de cariz social, foi a medida elegida para a obtenção de uma 

taxa de majoração de 10% dos fundos do PEDU atribuídos ao município de Valongo, sendo condição 

essencial a submissão, até 31 de dezembro de 2016, de um pedido de pagamento que perfaça uma taxa de 

execução superior a 15% da despesa elegível da operação, condições estas alcançadas com a atribuição 

do adiantamento de 30% previsto no contrato da empreitada em apreço e atendendo a que não há 

nenhuma reunião de Câmara agendada para a semana de 19 a 23 de dezembro, propõe-se que o Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara aprove a minuta do contrato, levando, posteriormente, o assunto à Câmara 

Municipal para ratificar este ato, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2016.12.22 o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2016.12.22, o seguinte despacho: 

«Ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, aprovo a minuta de contrato, 

devendo o presente despacho ser submetido à próxima reunião de Câmara, para efeitos de ratificação.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da 

Câmara Municipal, exarado a 22 do corrente mês, que aprova a minuta do contrato da empreitada versada 

em epígrafe, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e para os efeitos 

previstos no n.º 1 do art.º 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro. 

 

5.1 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PARA CEDÊNCIA DE CILINDRO AO SPORTING CLUBE DE 

CAMPO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à isenção do pagamento da 

taxa para cedência de cilindro ao Sporting Clube de Campo instruído com a informação técnica n.º 

15208/2016, datada de 23/12/2016, subscrita por Susana do Céu Moreira Leão, Chefe da Unidade Orgânica 

do Desporto cujo teor se transcreve: 

O Sporting Clube de Campo veio solicitar a colaboração deste Município para fornecimento de um cilindro, 

com o intuito de melhorar o piso do campo de jogos do clube, que se encontrava em estado de degradação, 

solicitando ainda a isenção do pagamento da taxa a aplicar por aquele serviço. 

Considerando que o cilindro estava disponível, foi o mesmo cedido àquela Associação Desportiva. 

Considerando ainda que é uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, sediada neste 

Concelho e que tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades desportivas destinadas à população 
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concelhia, propõe-se a isenção do pagamento das taxas relativas àquela cedência, no valor de 77,49€, 

tendo em conta que o processo encontra-se devidamente instruído, cumprindo todos os requisitos previstos 

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

Concelho Fins de Interesse Público. 

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

À consideração Superior. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues em 2016/12/23, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2016/12/23, 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, autorizar a isenção do pagamento 

de taxa, ao Sporting Clube de Campo pela cedência do cilindro, com base na informação técnica prestada. 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

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

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

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


