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GMIME 

GABINETE MAIS INVESTIMENTO MAIS EMPREGO  

 

Plano Diretor Municipal 

- Elaboração de respostas às diversas questões colocadas pelos grupos parlamentares sobre o PDMV; 

- Preparação e submissão de todo o processo de revisão do PDMV à plataforma SSAIGT, para depósito na 

DGT e publicação em Diário da República;  

- Elaboração de informações técnicas de diversos processos de obras clandestinas e reclamações que 

aguardavam parecer sobre a sua eventual conformidade com o novo plano diretor municipal e assim passiveis 

de serem legalizadas; 

- Elaboração de informações relativas a reclamações apresentadas após elaboração e divulgação do relatório 

de ponderação; 

- Finalização do processo do PDMV com a criação da plataforma SIG, onde é possível consultar e analisar o 

PDMV bem como a emissão de plantas topográficas; 

- Atendimento a munícipes, e pedidos de esclarecimentos no âmbito do PDMV;   

--Preparação de dossiers constituídos por todas as peças desenhadas e escritas do PDM, em papel, para 

consulta pública.  

 

Candidaturas  

- Elaboração e formalização da Candidatura da Operação NORTE-10-0144-FEDER-000628- “EB1/JI Lombelho”, 

ao Aviso RERRE/1/2014 – Overbooking; 

- Elaboração e formalização da Candidatura da Operação NORTE-10-0144-FEDER-000635 – “EB1/das 

Saibreiras”, ao Aviso RERRE/1/2014 – Overbooking; 

- Elaboração e formalização da Candidatura da Operação NORTE-10-0156-FEDER-000664 – “Skate Park 

Ermesinde”, ao Aviso REECL/1/2014 – Overbooking; 

- Consultoria e apoio à elaboração do Estudo de Viabilidade Económica-Financeira, relativo à Operação POVT-

12-0154-FCOES-000124 – “Construção do Reservatório de Abastecimento de Água Flôr da Serra na freguesia 

de Valongo”; 

- Consultoria no âmbito do processo “PEPAL – Programa Estágios Profissionais na Administração Local”; 

- Elaboração e submissão da candidatura do projeto “Hortas Com Vida” ao Prémio AGIR 2015, promovido pela 

REN – Redes Energéticas Nacionais; 

- Elaboração do processo de candidatura à atribuição do selo “A Smart Project for Smart Cities” – 1ª edição, 

promovido pela RENER – Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes. 

 

Concurso das montras de natal 
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- Elaboração dos documentos de suporte à atividade (convites, regulamento do concurso, da ficha e normas de 

participação e oficio de agradecimento); 

- Envio de convites para todos os comerciantes; 

- Visitas aos diversos estabelecimentos comerciais no sentido de apelar à participação; 

- Elaboração da lista do júri e envio de convites à sua participação: 

- Acompanhamento do júri na visita aos estabelecimentos concorrentes; 

- Tratamento dos dados enviados pelo júri para apuramento dos resultados e classificação final; 

- Preparação e entrega dos prémios; 

- Elaboração de relatório final; 

 

Loja e espaços cidadão 

- Elaboração do projeto para a instalação; 

- Contactos com as diversas entidades para instalação dos respetivos serviços; 

 

Aru do “EIXO ANTIGO DE VALONGO” 

- Elaboração da Proposta de Delimitação - Memória Descritiva e justificativa: Enquadramento, Caracterização e 

Benefícios e Incentivos; 

- Elaboração das plantas de Delimitação da ARU, da carta do património edificado e carta do património 

municipal. 

 

Documento de referência para a elaboração do plano estratégico   

- Continuação dos trabalhos com vista à conclusão do documento de referência para a elaboração do plano 

estratégico. 

 

Expoval 2015 

- Definição do tema e preparação do manual de apresentação; 

- Elaboração das cartas convites às Empresas, Instituições e Patrocinadores; 

- Elaboração do programa do evento; 

- Contactos com possíveis parceiros; 

- Atualização da base de dados empresarial.  

 

Diversos 

- Contacto com todas as padarias e biscoitarias para agendar visitas para registo fotográfico da produção; 
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SMPCF 

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO CIVIL E PROTEÇÃO DA FLORESTA  

 

Gabinete Técnico Florestal 

- Financiamento do Gabinete Técnico Florestal Candidatura e formalização do pedido de apoio ao Fundo 

Florestal Permanente; Informação e resposta a ofício do ICNF. 

 

Comissão Municipal de Proteção Civil  

- Plano Municipal de Emergência (Consulta pública) – publicação em Diário da Republica e afixação de editais 

nos habituais locais de estilo; marcação de reunião para parecer da revisão do PME. 

 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta  

- Aglomerado Populacional das Moiramas – Inclusão de trabalhos no Plano de Sapadores Florestais (FGC da 

rede viária e parcelas de fogo controlado). 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios  

- Revisão do PMDFCI (Caderno I - diagnóstico): 

- Carta de Hipsométrica (MDT); 

- Carta de Perigosidade/Risco de Incêndio e sub-produtos necessários à execução, Caracterização Climática, 

Caracterização da População;  

- Análise do Histórico e casualidade dos Incêndios Florestais (mapas, quadros e textos) – Distribuição anual, 

mensal, semanal, diária e horária; Diário acumulado; área ardida em espaços florestais; classes de área ardida 

e número de ocorrências; pontos prováveis de início e causas; fontes de alerta; 

- Grandes Incêndios Florestais (mapas, quadros e textos) - Distribuição anual; 

 

Defesa da Floresta Contra Incêndios  

- Rede Viária Florestal – Verificação de intervenções realizadas em Pias por particulares; Derrocada (pequena) 

no estradão de Couce; Cabeda (Ermesinde) – Levantamento de necessidades de intervenção; 

- Queimas e fogueiras – Acompanhamento dos pedidos de queimas a realizar pelos munícipes e proposta de 

panfleto alusivo ao uso do fogo (queimas); 

- Projetos de rearborização da ALTRI para a Cava Vale Silva e Arnaldo Mamede, Aldeia Nova (Alfena).  

 

Fogo Pirotécnico  

Fogo Controlado:  

- Planeamento de ações, testes de queima e agendamento com respetivas entidades; 
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- Queima de duas parcelas de terreno em sub-coberto de pinhal (aproximadamente 2 hectares) na Serra de Pias 

– Fervença e Couce; 

- Registo, preenchimento de livro de campo e atualização das shape-files relativas às ações de fogo controlado, 

bem como elaboração dos respetivos Planos Operacionais de Queima (execução) e sua submissão ao ICNF.  

 

Sapadores Florestais:  

- Acompanhamento/organização/monitorização e gestão da equipe no âmbito do plano de atividades e protocolo 

em coordenação com a Portucalea, DMOT e Ambiente; 

- Plano de Atividades 2014: Pias (Fervença e Couce), preparação de parcela e execução de fogo-controlado, 

preparação de Faixas e plantações em Sta. Justa; 

- Couce – Trabalhos de limpeza moto-manual na envolvente à aldeia; 

- Plano de Atividades para 2015 e inicio dos trabalhos nas Moiramas (Povoas – Campo); 

- Preparação para a prova Enduro extreme, Quintarrei – Trabalhos moto-manuais. 

 

Análise de e eventual perigo de queda de árvores (pareceres)  

- Rua Nuno Tristão (Valongo); 

- Rua 31 de Janeiro, até ao ribeiro e ao chegar ao largo (Alfena); 

- Rua do Corgo/Pinhal; 

- Rua Sta. Margarida; 

- Rua das Telheiras; 

- Rua Bouça das Escolas; 

- Rua do Sobreiro; 

- Rua da Gandra; 

- Travessa da Ferraria; 

- Rua de Cabeda – Reanalise do processo; 

- Rua Monte da Bela – reanálise do processo; 

- Travessa da Central da Gandra;  

- Rua de Campelo (Fijós/Sobrado); 

- Rua Marques Zina (Campo); 

- Rua D. Pedro IV – sem perigo eminente; 

- Rua Afonso Lopes Vieira – sem perigo eminente; 

- Estradão de Couce. 

 

Condições Meteorológicas Adversas  

- Divulgação de AVISOS à população; 
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- Relatórios Rua da Várzea e Rua da Rodrigues de Freitas – solicitação de munícipe para justificação a 

seguradora.  

 

Outros Perigos  

- Rua Padre Santos Loureiro – Poste da EDP tombado;  

- Edifício dos Bombeiros, Valongo – queda de parte do telhado e muro – acompanhamento e monitorização dos 

trabalhos de consolidação do muro;  

- Aluimento de passeio – Rua da Lameira, Ermesinde;  

- Rua Simões Lopes - duas situações de eventual desalojamento; eventual derrocada de muro, aluimento de 

passeio; 

- Rua das Matas, Alfena - hidrante vandalizado;  

- Av. João de Deus, Ermesinde – proposta de vistoria a muro das traseiras de prédio; 

- Rua Duarte Lobo - pedido de avaliação de risco de deslizamento de terras; 

- Fábrica Neves e Sousa Valongo - eventual "atentado" ao meio ambiente e saúde pública.  

 

Outros Trabalhos  

- Pulmão Verde - Visita às Serras de Valongo, Gondomar e Paredes; 

- Cadastro para preparação da prova de Enduro – extreme; 

- CIA – melhoramentos da envolvente;  

- Controlo de Invasoras – necessidade de elaborar um plano de gestão para as espécies invasoras e 

encaminhamento para o Ambiente; 

- Cadastro Florestal - Inicio de trabalhos de levantamento de titulares de terrenos na zona de Transleça.  
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GMV 

GABINETE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

O Centro Veterinário Municipal assegurou as seguintes atividades: 

Vacinação de 51 animais com a vacina Antirrábica; 

Colocação de 39 aparelhos de identificação por Microchip; 

Recolha de 67 animais errantes da via pública; 

Recolha de 12 cadáveres de animais mortos na via pública; 

Eutanasiou 50 animais entregues por Munícipes para esse efeito; 

Adotou/devolveu 17 animais; 

Cadastrou/esterilizou 2 animais; 

Foi visitado por 65 pessoas à parte dos utilizadores dos serviços acima descritos; 

Ao abrigo do protocolo de ajuda às pessoas carenciadas diligenciou a castração a baixo custo de 12 animais nas 

clínicas veterinárias privadas do Concelho; 

 

Efetuou 17 vistorias sanitárias, distribuídas do seguinte modo: 

- 5 relativas a maus-tratos a animais; 

- 3 por ruído produzido por animais; 

- 6 por incomodidade causadas por animais; 

- 1 a veículo de venda ambulante de pescado; 

- 2 a veículo de venda ambulante de carnes e seus derivados. 

- Resolveu 6 Participações enviadas pela Autoridade Policial; 

- Resolveu 22 pedidos de recolha de animais vadios; 

- Elaborou 2 processos de contraordenação por abandono de animais, 4 por falta de documentação sanitária e 1 

por agressão; 

- Fez feitas 15 vistorias relativamente a alertas para a presença de vespa velutina (Asiática) que resultaram na 

confirmação de 9 ninhos e na deteção de 6 falsos alarmes (eram ninhos de vespa cabro normal); 

- Participou numa reportagem durante 24 horas para a Televisão pública Alemã; 

- Efetuou duas aulas em agrupamentos escolares de sensibilização para a temática dos animais errantes e 

controlo reprodutivo; 

- Atualização diária dos animais e atividades no facebook do centro veterinário Municipal.  

- Manteve o apoio à Câmara Municipal da Maia devido à aposentação do seu Médico Veterinário Municipal; 
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DAJAC 

DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E APOIO AOS CIDADÃOS 

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da ação 

Proc.  839/01  
TAF  Porto -  Unidade  
Orgânica 2 

Ação respons.civil adm.  
A. - Valdemar Marques Silva 
R. - Refer e Câmara M.  Valongo 79.807,66 € 

Proc. 761/02 
TAF Porto - Unidade 
Orgânica 2 

Recurso de contencioso 

Recorrente: Sem. Maior N.ª Sr.ª 
Conceição 
Recorrido: Câmara Municipal 
Valongo 5.000.00€ 

Proc. 676/02  
TAF Porto - Unidade 
Orgânica 2 -  3º Juiz 

Ação ordinária 
A. - Soc. de Empreitadas Adriano, 
Lda.  
R - Município de Valongo 541.350,00 € 

Proc. 4742/03TBVLG TJV - 1º Juízo Ação de proc. ordinário 
A. - BPN Crédito - Inst. Fin. Créd., 
S.A. 
R. - Município de Valongo   

1.679.801,67 € 

Proc. 589/04.5 BEPNF  TAF Penafiel Ação adm. especial  
A. -  Sebastião Matias Martins e 
mulher 
R. - Município de Valongo 14.963.95 € 

Proc. 225/05.6 BEPNF TAF Penafiel Ação adm. comum 

A. - Laura Moreira Rocio Moreno 
Pinto  
R. - Município de Valongo / Casal 
Ribeiro 18.500,00 € 

Proc. 535/06.1BEPNF TAF Penafiel Ação adm. comum 

A. - José Pedro S. S. Mendes 
R. - Município de Valongo / Instituto 
Conservação Exploração Rede 
Viária 

149.981.15 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da ação 

Proc. 543/07.5BEPNF TAF Penafiel Ação adm. especial 
A. - Augusto Oliveira Flor e esposa  
R. - Município de Valongo 

15.000,00 € 

Proc. 531/07.1BEPNF TCAN Recurso jurisdicional 

A. - José Pedro Paupério M Panzina 
R.- Município de Valongo 
Contra-Interessado: João António 
F. Pena 

15.000,00 € 

Proc. 777/08.5BEPNF TAF Penafiel 
Autos contencioso pré-
contratual 

A. - Espalha idéias- Ativ. Tempos 
Livres  
R. - Município Valongo 
Contra-Interessado: Lencaster 
College              

95.007,54 € 

Proc. 223/08.4BEPNF TAF Penafiel Ação adm. comum sumária 
A. Maria Rita Neves Coelho Silva 
R. - Município de Valongo 

7.500,00 € 

Proc. 2/09.1BEPRT TAF Penafiel 
Ação adm. comum forma 
ordinária 

A. – Comporto 
R. - Município de Valongo 

107.836,99 € 

Proc. 419/09.3BEPNF TCAN Recurso jurisdicional 
Recorrente: Renew Imobiliária e 
Dia Portugal - Supermercados 
Recorrido: Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 293/09.8BEPNF-A TAF Penafiel Execuções 
Exequente - José Manuel Pereira;  
Demandada - Mun. Valongo 

5.000,00 € 

Proc. 1409/10.7TBVLG-A  TJV - 3º Juizo Prestação de facto 
Exequente: Domingos Soares 
Executado: Município de Valongo 

14.963.95 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da ação 

Proc. 132/10.7BEPNF TAF Penafiel Ação adm. comum sumária 
A. - Miguel Ângelo Barroso Pinho  
R. - Município de Valongo 

15.838,97 € 

Proc. 737/10.6BEPNF TAF Penafiel Ação sumária ordinária 
A - Costeira Empreiteiros - Soc. 
Constr., Lda 
R - Município de Valongo 

89.946,76 € 

Proc. 467/10.9BEPNF TAF Penafiel Impugnação 
Impugnante - Galp 
Impugnada - Câmara Mun. Valongo 

3.340,50 € 

Proc. 852/10.6BEPNF TAF Penafiel Ação adm. comum ordinária 
A. - Parque VE 
R. - Município de Valongo 

3.119.825,09 € 

Proc. 412/11.4BEPNF TAF Penafiel Arocesso cautelar 
Requerente - Paulo Miguel A. 
Soares 
Requerido - Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 440/11.0BEPNF TAF Penafiel Ação administrativa comum 
A. - Município de Valongo 
R. -  Parque VE 

10.000,00 € 

Proc. 623/11.2 BEPNF TAF Penafiel Ação adm. especial 
A. - João Silva / Maria Fátima J. 
Moreira  
R. - Município de Valongo 

20.000,00 € 

Proc. 2008/11.1BEPRT TAF Porto - Unidade Org. 2 Incidente de liquidação 
A. - Irmãos Lomba  
R.- Município de Valongo 

477.585,82 € 

Poc. 114/12.4BEPNF TAF Penafiel Ação adm. comum 
A. - Hugo Filipe de S. F. M. 
Nogueira  
R. - Municío de Valongor 

927,21 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da ação 

Proc. 221/12.3BEPNF TAF Penafiel 
Ação administrativa especial 
DL 555/99 

A. - José Peinado da Silva Barros  
R. - Município de Valongo 

8.000,00 € 

Proc. 639/12.1BEPNF TAF Penafiel 
Ação adm. comum - forma 
ordinária 

A. - Intervega  
R. - Município de Valongo 

41.728,20 € 

Proc. 549/12.2BEPNF TAF Penafiel 
Ação adm. comum - forma 
ordinária 

A - Anorte. Lda. 
R - Município de Valongo 

185.318,98 € 

Proc. 728/12.2BEPNF TAF Penafiel 
Ação adm. especial pretensão 
conexa com atos adm. 

A - Serafim Pinto Nogueira e Ana 
Angélica Almeida  
R- Câmara Municipal de Valongo  
Contra-Int. - António Augusto 
Sousa Monteiro e Maria Adelaide 
Lopes Ramos de Sousa 

30.001,00 € 

Proc. 746/12.0BEPNF TAF Penafiel 
Ação adm. especial pretensão 
conexa com atos adm. 

A - Maria Rosa Coelho 
R - Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 106/13.6BEPNF TAF Penafiel 
Ação adm. Comum - forma 
ordinária 

A - Municípia, S.A.  
R - Município de Valongo 

79.151,78 € 

Proc. 241/13.0BEPNF TAF Penafiel 
Ação adm. especial pretensão 
atos conexos 

A - TMN  
R - Município de Valongo 

16.000,00 € 

Proc. 339/13.5BEPNF TAF Penafiel 
Ação administrativa especial 
pretensão com atos conexos 

A - Isaura Marinho  
R - Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 355/13.7BEPNF TAF Penafiel 
Ação adm. comum - forma 
sumária 

A - Dulce Cristina Lourinha Araújo  
R - Município de Valongo 

3.258,24 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da ação 

Proc. 550/13.9BEPNF TAF Penafiel 
Ação administrativa especial 
pretensão conexa com actos 
administrativos 

A - Elsa Benvinda da S. Coutinho 
Brás  
R - Câmara Municipal de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 650/13.5BEPNF TAF Penafiel Ação adm. especial pretensão 
conexa com atos adm. 

A - Maria Glória Pereira  
R - Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 710/13.2BEPNF TAF Penafiel Ação adm. especial pretensão 
conexa com atos adm. 

A - Maria Emília Silva Carvalho  
R - Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 580/13.0BEPNF TAF Penafiel Oposição 
Oponente - Américo Nogueira 
Moutinho  
Exequente - Município de Valongo 

1.535,91 € 

Proc. 763/13.3BEPNF TAF Penafiel 
Ação administrativa especial 
pretensão conexa com actos 
administrativos 

A - STAL;  
R - Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 1/14.1BEPNF TAF Penafiel Ação administrativa comum 

A - Delta Maria Miranda Santos 
Almeida;  
R - Câmara Municipal de Valongo;  
R - Comissão Nacional Eleições 

17.016,97 € 

Proc. 334/14.7TBVLG TJV - 2º Juízo Ação processo comum 
A - Maria Luísa Neves Coelho da 
Silva;  
R - Município de Valongo 

150.000,00 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da ação 

Proc. 39868/14.6YIPRT Balcão Nacional Injunções Injunção 

Requerente - Finlog - Aluguer e 
Comércio de Automóveis, Lda.;  
Requerido - Câmara Municipal de 
Valongo 

2.331,92 € 

Proc. 617/14.6BEPNF TAF Penafiel Outros processos cautelares 
A- António Manuel Dias Ferreira e 
outros  
R- Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 134224/14.2YIPRT Balcão Nacional Injunções Injunção 

Requerente - Extruplás- 
Reciclagem, recuperação e fabrico 
de prod. Pláticos Lda.  
Requerido - Município de Valongo 

13.882,78 € 

Proc.  954/14.0BEPNF TAF Penafiel 
Ação administrativa especial 
de pretensão conexa com 
atos administrativos 

A: Afonso Augusto Paulo e outros  
R: Município de Valongo  
Contrainteressado: Alberto 
Cardoso ( e outros) 

5.000,01 € 

Proc. 983/14.3BEPNF TAF Penafiel 
Ação administrativa especial 
de pretensão conexa com 
atos administrativos 

A- Larysa Fedyanina  
R-Municipio de Valongo 

5.000,01 € 

Proc. 1154/14.4BEPNF TAF Penafiel Ação administrativa comum 
A - PORMIN  
R - Município de Valongo 

16.961,51 € 

Proc. 1617/14.1BEPRT TAF Penafiel Ação administrativa comum 
A - António Fernando Rocha 
Marques  
R - Município de Valongo 

7.299,87 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da ação 

Proc. 214/15.9BEPNF TAF Penafiel Ação adm. Comum 
A - Construções Almeida & Santos, 
Lda  
R - Câmara Municipal de Valongo 

68.327,33 € 

                                                                                      Expropriações 

Proc. 64/96.0TBVLG TJV Expropriação  Expropriado - Manuel 
Domingos da Costa Pereira 

98.163,43 € 

Proc.  3633/03.0TBVLG  TJV - 1º Juízo Expropriação  Expropriada - Maria Rita 
Neves Coelho da Silva 

177.784,00 € 

Proc. 1025/04.2TBVLG - 1º 
Juízo 

TJV - 1º Juízo Expropriação  Expropriada - Maria 
Madalena Marques e outro 

2.494,00 € 

Proc. 3228/04.0TBVLG TJV - 3º juízo Expropriação  Expropriada - Maria José 
Barbosa dos Santos Almeida 

47.430,83 € 

Proc. 3229/04.9TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação  Expropriada - Maria Rita 
Neves Coelho da Silva 

721.746,73 € 

Proc. 5458/05.9TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação  Expropriado - António Filipe 
Nicolau Ferreira Gonçalves 

328.741,61 € 

Proc. 124/05.8TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação  Expropriado - José Eduardo 
Figueira Castro Neves 

33.260,00 € 

Proc. 4331/05.5TBVLG TJV Expropriação  Expropriado - Miguel Oliveira 
& Cª, Lda. 

642.124,25 € 

Proc. 3714/06.8TBVLG  TJV - 1º Juízo Expropriação  Expropriada - Maria da 
Conceição Pereira Pinto 

79.511,04 € 

Proc. 4011/07.7TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação  Expropriada - Maria Glória 26.649,50 € 
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Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da ação 
Jesus 

Proc. 1147/08.0TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação  Expropriado - João Carlos 
Peixoto Sousa 

1.181,04 € 

Proc. 820/09.0TBVLG  TJV - 2º Juízo Expropriação  Expropriada - Maria Rita 
Neves Coelho da Silva 

217.634,05 € 

Proc. 1463/09.4TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação  Expropriada - Maria Luísa 
Neves Coelho da Silva 

44.417,00 € 

Proc. 1374/09.3TBVLG  TJV - 1º Juízo Expropriação  
Expropriado - João Ferreira 
Alves 

40.000,00 € 

Proc. 1462/09.6TBVLG  TJV - 1º Juízo Expropriação  Expropriada - Maria Rita 
Neves Coelho da Silva 

8.859,65 € 

Proc. 1327/10.9TBVLG  TJV - 1º Juízo Expropriação  Expropriado -  José Manuel 
Moreira Lúcio 

2.823,00 € 

Proc. 17/10.7TBVLG  TJV - 2º Juízo Expropriação  Expropriada - Maria Amélia 
Ferreira dos Santos 

49.938,47 € 

Proc. 439/14.4T8VLG 
Comarca Porto Valongo - Inst. 
Local 

Expropriação  
Req. - Maria José Barbosa 
Santos Almeida  
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Assuntos Jurídicos, Notariado e Contencioso 

- Foram analisados 52 processos e prestada informação jurídica; 

- Foram organizados 48 processos de contraordenação e elaborada acusação no âmbito dos mesmos;  

- Foram analisados requerimentos diversos apresentados em sede dos processos em curso,  

- Foi realizado atendimento presencial no âmbito das acusações proferidas nos processos mencionados; 

- Foram decididos, em sede de processo contraordenacional, 32 processos, dos quais 10 foram aplicadas 

admoestações, 4 aplicadas coima e 18 foram objeto de arquivo; 

- Foram ouvidas as testemunhas arroladas no âmbito dos processos em curso; 

- Foram informados 17 processos de execução fiscal. 

 

Gabinete de Apoio a Munícipes 

Atendimento Presencial -4868 

 

Novembro - 1493 

Atendimento geral - 921 

Taxas e licenças - 162 

BMS-295 

Urbanismo - 115 

TMA=00:10:57 TME=00:04:19 

 

Dezembro - 1557 

Atendimento Geral - 914 

Taxas e Licenças - 202 

BMS - 328 

Urbanismo - 111 

TMA=00:10:16 TME=00:05:04 

 

Janeiro-1818 

Atendimento Geral - 961 

Taxas e Licenças - 174 

BMS-534 

Urbanismo -149 

TMA=00:09:36 TME=00:07:36  
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DFM 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E METROLOGIA 

 

Fiscalização Municipal e Ambiental  

- Tratamento dos processos de contraordenação por infração ao Código da Estrada;  

- Ao nível da fiscalização do cumprimento das regras de trânsito, levantamento de Avisos de 

Contraordenação;  

- Fiscalização do cumprimento das posturas e regulamentos municipais; fiscalização do cumprimento das 

disposições legais e regulamentares sobre obras e loteamentos;  

- No âmbito da fiscalização Ambiental, no cumprimento do regulamento municipal e demais legislação 

ambiental, análise das diversas exposições, visitas aos locais e planeamento das ações com vista à 

resolução dos problemas descritos.  

 

Fiscalização Urbanística  

- Verificação do cumprimento dos projetos e condicionantes das licenças e comunicações prévias para 

construção de operações urbanísticas, mediante inspeções às obras, realização de vistorias e consulta a 

livros de obra;  

- Promover as inspeções a obras clandestinas por forma a averiguar a suscetibilidade de licenciamento 

das mesmas ou tramitação subsequente com vista à reposição da legalidade urbanística;  

- Realização de vistorias da competência da Divisão e receção provisória e definitiva de obras de 

urbanização;  

- Realização de vistorias de segurança e salubridade, elaboração dos respetivos autos e tramitação 

subsequente dos processos. 

 

Serviço de Metrologia 

Atividade no mês de novembro: 

- Foram efetuadas 23 vistorias a unidades comerciais e 2 vistorias a unidades industriais. 

- Tratamento e arquivamento dos boletins de registo de ensaio (um boletim por instrumento); elaboração 

de mapas estatísticos para IPQ; elaboração mapa receita Câmara; atualizações de ficheiros; registo e 

arquivamento de requerimentos de verificação;  

- Efetuou 25 vistorias, verificou 114 instrumentos resultando numa receita de 2646.95€. 

Atividade no mês de dezembro: 

No mês de dezembro a lei não permite a realização de Verificações Periódicas. São porém permitidas 

Verificações Extraordinárias desde que requeridas e justificadas pelos interessados.  

- Efetuou-se 1 Verificação Extraordinária, da qual resultou uma receita de 41,30€. 

Atividade no mês de janeiro: 

- Foram efetuadas 24 vistorias a unidades comerciais e 1 a unidades industriais;  
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- Tratamento e arquivamento dos boletins de registo de ensaio (um boletim por instrumento); Elaboração 

de mapas estatísticos para IPQ; Elaboração mapa receita Câmara; Atualizações de ficheiros; Registo e 

arquivamento de requerimentos de verificação;  

- Efetuou-se 25 vistorias, verificou-se 88 instrumentos e arrecadou-se uma receita de 2.055,30€. 
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DEASD 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E DESPORTO 

 

Educação 

Serviço Fornecimento de Refeições:  

- Análise e tratamento dos boletins de candidatura no âmbito do Serviço de Refeições Escolares;  

- Monitorização dos débitos existentes no Serviço de Refeições Escolares e respetiva proposta de 

intervenção junto dos agregados familiares; 

- Realização de visitas aos espaços de refeições, cantinas e refeitórios escolares, para avaliação do 

serviço prestado;  

 

Transporte Escolar:  

- Proposta de pagamento de subsídio de transporte a alunas e alunos do Ensino Básico e Secundário- ano 

letivo 2014/2015 – 1º Período; 

- Proposta de pagamento de subsídio de transporte a alunas e alunos compulsivos – ano letivo 2014-

2015- 1º Período.  

 

Ação Social Escolar:  

- Análise e tratamento dos boletins de candidatura no âmbito da Ação Social Escolar; 

- Análise dos pedidos de reavaliação no âmbito da Ação Social Escolar remetidos pelos 6 agrupamentos 

de escolas do município.  

 

Atividades de Animação e Apoio à Família/AAAF (EPE):  

- Receção e análise dos boletins de candidatura no âmbito das Atividades de Animação e de Apoio à 

Família na Educação Pré-Escolar e respetivo cálculo do valor das comparticipações familiares.  

 

Atualização de Plataformas da DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares:  

- Atividades de Animação e Apoio à Família, relativa aos meses de setembro, outubro, novembro, 

dezembro; 

- No âmbito das despesas com as Assistentes Operacionais/Assistentes Técnicas integradas na 

componente educativa da EPE, relativa aos meses setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro; 

- Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

relativa aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro.  

 

Contrato Emprego-Inserção:  

- Acolhimento de colaboradoras integradas ao abrigo da medida - Contrato Emprego-Inserção para o ano 

letivo 2014-2015, encaminhadas pelo IEFP - Centro de Emprego de Valongo. 
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7. Representação do município:  

- Participação nos conselhos gerais dos agrupamentos de escolas concelhios, bem como nas comissões 

permanentes; 

 

Intervenção Educativa 

Conselho Municipal de Educação:  

- Reunião do Conselho Municipal de Educação de Valongo, na qual se procedeu à análise da abertura do 

ano letivo, à apreciação do Regulamento do Funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à 

Família na Rede Pública da Educação Pré-Escolar do Município de Valongo e à apresentação do Plano de 

Ação 2014/2015 do Projeto Educativo Municipal de Valongo. 

 

Newsletter da Educação:  

- No seguimento do plano de comunicação para a educação foram preparadas e enviadas as edições de 

Dezembro e Janeiro da Newsletter da Educação. 

Esta ferramenta surge como complemento ao Jornal online da Educação de Valongo e pretende ser um 

elo de ligação entre as várias instituições, públicas e privadas, que atuam em torno da educação no 

Concelho de Valongo, nas mais variadas áreas: ambiente, cidadania e igualdade, cultura desporto, 

educação, juventude, proteção civil, etc. 

A implementação destes suportes de informação reforça o compromisso de construir uma cidade 

educadora, tendo como pressuposto fundamental a proximidade com as pessoas. 

 

Exposição de Artes Visuais:  

- Inauguração da exposição Artes Visuais do Agrupamento de Escolas de Ermesinde, em parceria com a 

Câmara Municipal de Valongo. 

Esta exposição surge no âmbito do Projeto ART- T E e tem como objetivo dinamizar e reabilitar, através 

das Artes Visuais, Cénicas e Artísticas, o Edifício Faria Sampaio em Ermesinde. 

 

Implementação do ColorADD em Valongo:  

- A Câmara Municipal de Valongo, no âmbito da execução do plano de ação do Projeto Educativo 

Municipal (PEM), no qual se prevê a implementação do ColorADD no Concelho, realizou uma ação de 

sensibilização sobre o Programa ColorADD, dinamizada pelo designer Miguel Neiva, criador do código de 

identificação de cores para daltónicos. 

Esta ação, dirigida à comunidade educativa em especial, mas aberta a toda a comunidade em geral, teve 

como objetivo sensibilizar para o daltonismo, uma problemática que afeta 350 milhões de pessoas em 

todo o mundo, bem como informar acerca do processo de implementação do código em contexto 

educativo.  
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- Enquadrada no processo de implementação do Código, o Município de Valongo promoveu a primeira 

ação de rastreio de daltonismo destinado aos/às alunos/as do 4.º ano do concelho, numa perspetiva de 

contributo para uma sociedade e educação mais inclusiva.  

Para a realização deste rastreio, o Município de Valongo contou com a colaboração de uma equipa técnica 

das 8 óticas parceiras, que se deslocaram a cada um dos estabelecimentos de ensino para avaliar cerca 

de 800 crianças. 

Foram distribuídos, junto de cada aluno e aluna um ColorADD School Kit, composto por um saco/mochila, 

um conjunto de 12 lápis de cor da Viarco/ColorADD e um caderno com imagens para colorir com 

informações sobre o daltonismo, com o objetivo de dotar de uma forma implícita, os alunos daltónicos com 

uma ferramenta que lhes permita efetuar com segurança, independência e tranquilidade qualquer 

atividade em que a cor seja fator de identificação, orientação ou escolha sem que para isso ele tenha que 

assumir a sua condição, incluindo sem discriminar. 

 

Biblioteca Humana 

-A Biblioteca Humana no Município de Valongo é um projeto itinerante para os/as jovens que frequentam o 

9º ano do ensino básico e ensino secundário das escolas do concelho.  

Disponibiliza aos/às leitores/as, pessoas que atuam como Livros Humanos, representando grupos que são 

frequentemente alvo de preconceitos e estereótipos e vítimas de discriminação ou exclusão social. No 

corrente ano com os seguintes estereótipos: etnia, imigração, deficiência, orientação sexual, doença 

oncológica e a discriminação múltipla. 

O objetivo é promover a desconstrução desses estereótipos tendo por base o slogan “Não julgues o livro 

pela capa”.  

Este ano a Biblioteca Humana foi desenvolvida nos meses de novembro, dezembro e janeiro e contou 

com a parceria de 4 entidades: ACAPO, Associação Luso Africana Pontos nos Is, ILGA e Liga Portuguesa 

Contra o Cancro. Contou ainda com a participação de pessoas voluntárias que, a mote individual, 

participaram na atividade. 

A BH esteve presente em 6 agrupamentos de escolas e 8 estabelecimentos de ensino, das quatro 

freguesias do concelho, nomeadamente: 

- Agrupamento de Escolas de Alfena: Escola Secundária de Alfena; 

- Agrupamento de Escolas de Campo: Escola Básica e Secundária de Campo;  

- Agrupamento de Escolas de Ermesinde: Escola Secundária de Ermesinde e Escola Básica D. António 

Ferreira Gomes; 

- Agrupamento de Escolas de S. Lourenço: Escola Básica de S. Lourenço; 

- Agrupamento de Escolas Vallis Longus: Escola Básica de Valongo; 

- Agrupamento de Escolas de Valongo: Escola Secundária de Valongo e Escola Básica de S. João de 

Sobrado; 

Contou com a participação de 832 alunos/as. 
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Pais, Mães & C.ª 

- 14 de dezembro - a iniciativa teve lugar na Sala Multiusos do Fórum Cultural de Ermesinde e teve como 

tema “Nós", casal e "Nós", pai e mãe: combinação (im)possível! O orador foi o Dr. Diogo Lamela; 

- 23 de janeiro - no auditório do Fórum Cultural de Ermesinde. O tema abordado foi “Nem tão igual, nem 

tão diferente - O que são as perturbações do Espectro do Autismo” e o orador, o reconhecido especialista 

na temática, Nuno Lobo Antunes;  

- 08 de fevereiro - foi realizada uma sessão subordinada ao tema "Nós e os laços: como criar ligações 

emocionais fortes e positivas com as crianças". Alexandra Pacheco foi a oradora.  

 

Atos de Intervenção 

A 05 de janeiro iniciou-se o ato I da atividade Atos de Intervenção. Em 2015 esta atividade aborda as 

questões da Deficiência, usando atividades de educação não formal no Ato I e III e a visualização de uma 

peça de teatro sobre o mesmo tema no Ato II. 

Até ao momento participaram 321 alunos e alunas nesta atividade. 

 

Atividade de Educação não-formal Aprender com Histórias 

Destinada a todas as crianças inscritas na educação pré-escolar do concelho, a atividade “Aprender com 

Histórias” tem por objetivo primordial promover a educação para a igualdade e para os direitos humanos. 

Através da leitura de uma história, é abordada uma temática e realizadas atividades com as crianças. 

Desta feita, o tema é “pessoas diferentes” e a história escolhida foi “Mundo de cor” de Júlio Rodrigues e 

Paulo Oliveira. Todos os Agrupamentos aderiram a esta atividade, que teve início em janeiro 2015, tendo 

sido já contempladas as escolas básicas do Agrupamento de Escolas de Alfena, de Campo e de Vallis 

Longus, num total de 34 salas de pré-escolar, com o envolvimento de 556 crianças, 272 meninas e 284 

rapazes. 

 

Animação desportiva  

Campo /Sobrado:  

- Basquetebol - Campeonato Distrital 1ª Divisão - Fase Final Sub 14 - Femininos- Pavilhão Municipal de 

Sobrado;  

Esta iniciativa consagrou o novo CAMPEÃO DISTRITAL do escalão, o CPN. 

- 4.ª Prova da Taça de Portugal e Torneio Regional de Ciclocross – Sobrado - Quinta das Arcas;  

Evento coorganizado com a Associação de Ciclismo Candybike que decorreu nas vinhas da Quinta das 

Arcas e teve a participação de 160 Ciclistas. 

Valongo:  

- Troféu Luso Galaico de Enduro – Enduro Valongo – Valongo.  

Evento de motas, coorganizado com o Extreme Clube de Lagares - Penafiel, com partida no Largo do 

Centenário, em Valongo, e chegada na Avenida do Conhecimento, junto à Biblioteca Municipal, em 
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Valongo, passando pelas Serras de Valongo, em locais de passagem e caminhos existentes, com duas 

especiais em Valongo e uma em Alfena. Teve a participação de 216 Motociclistas. 

- Lousa Cup 2014 - Torneio de Natal Futebol 7 – Estádio Municipal de Valongo.  

Evento coorganizado com a União Desportiva Valonguense que decorreu no Estádio Municipal e envolveu 

cerca de 150/200 jovens praticantes. 

 

Eventos Previstos nos próximos 3 meses: 

1º Sarau de Artes marciais ASCS Sobrado 21 fev. 15 

4.ª Jornada de Goalball Sobrado 28.Fevereiro.2015 

Estafeta Escolar Desporto + Ermesinde 8 de março 

Campeonato Nacional de Trial 4x4 - Jipes Valongo 1. Março.15 

Trilhos do Paleozoico - Trail Valongo 14 e 15.Março.15 

Baja Douro - Campeonato Nacional Jipes e Motas Valongo 27 e 28.Março.15 

Campo de Férias da Páscoa - manhãs desportivas Concelho 23 de março a 2 de abril 

Dia Mundial da atividade física Ermesinde  10 Abril.2015 

Taça da Europa de Enduro Extreme - Motas Ermesinde/Valongo 25 e 26.Abril.15 

2.ª Etapa da Taça de Portugal de BTT XCO classe 
C2 
(pontua para o acesso aos Jogos Olímpicos 2016) Sobrado 25 e 26.Abril.15 

 

Ação Social  

Intervenção Social:  

- Dinâmicas de grupo com os jovens residentes no Empreendimento de Habitação Social de Sampaio. 

O desenvolvimento da intervenção no empreendimento de habitação social de Sampaio tem permitido um 

conhecimento mais aprofundado da realidade social dos seus moradores e, desta forma, avaliar toda a 

complexidade relacionada, nomeadamente, com os jovens aqui residentes. 

De salientar que estes jovens estão integrados em famílias fortemente afetadas por problemáticas de 

natureza social: elevada incidência de pobreza e exclusão social; desqualificação simbólica da área onde 

se situa o empreendimento em relação ao centro da freguesia, levando a situações de estigmatização da 

população aqui residente; Concentração de habitação social; descontinuidade física relativamente à malha 

urbana (guetização). Os baixos rendimentos; dependência de prestações sociais; desemprego; 

precariedade no emprego (trabalho informal/ ausência de vínculos contratuais) e desproteção em situação 

de doença. Saúde: ausência de cuidados de saúde, alcoolismo, toxicodependência e doença mental. 

Educação: taxas elevadas de insucesso escolar e abandono precoce da escolar falta de escolaridade 

básica e de qualificação profissional. 

Partindo deste conhecimento tem sido possível delinear ações de intervenção dirigida a esta população de 

forma a intervir nestes contextos. 
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- No passado dia 21 de novembro de 2014, foi dinamizada uma sessão, com realização de dinâmicas de 

grupo, criando um espaço de discussão e debate tornando-se uma oportunidade única para o 

estabelecimento de um contacto direto com os jovens implicando-os e envolvendo-os no processo de 

mudança e na construção renovada do seu projeto de vida, tendo em conta as suas necessidades e 

interesses. 

Face à adesão e recetividade dos jovens face a esta atividade pretende-se dinamizar novas sessões onde 

se possam debater temáticas direcionadas para os seus interesses. 

 

Serviço de Apoio Psicológico:  

- 26 de Janeiro - teve início o Rastreio de Saúde Mental e Neuro psicológica, junto da população com 

idade igual ou superior a 65 anos, residente nos empreendimentos de habitação social do Concelho, tendo 

como objetivo a prevenção e promoção da saúde e do bem-estar psicológico dos/as mais idosos/as, 

permitindo a identificação precoce de casos de défices cognitivos, e posteriores intervenções psicológicas, 

de acordo com um plano de intervenção individual. 

 

 Área de Programação do Realojamento:  

- 19 de dezembro - procedeu-se à entrega de 10 habitações, sendo 3 na freguesia de Alfena, 3 na 

freguesia de Campo, 1 na freguesia de Ermesinde e 3 na freguesia de Valongo. 

Os agregados familiares alvo de realojamento, provenientes das 5 freguesias deste Concelho, estiveram 

presentes em Reunião Preparatória de Realojamento, realizada com a colaboração de Técnicos da 

Empresa Municipal de Habitação Vallis Habita, na qual foi distribuído o Guia de Morador e foram 

prestadas informações relevantes para a vivência em habitação social. 

 

Banco Local de Voluntariado:  

- Integração de 10 novos/as voluntários/as no projeto “um voluntario um abraço” dirigido aos/as seniores 

que se encontram em situação de isolamento; 

- Receção de 3 novas candidaturas a voluntários/as.  

 

Serviço de Teleassistência Domiciliária “Valongo em Linha”:  

-Visitas domiciliárias de acompanhamento e monitorização dos 19 utentes desta resposta social. 

 

Equipa técnica de apoio a rede social/ Núcleo executivo/ CLAS:  

- Dezembro início da recolha de informação para elaboração do relatório de avaliação do plano de ação 

2014;  

Janeiro início a recolha de informação para avaliação do PDS 2011/2014:  

- 22 de janeiro - realizou-se reunião do núcleo executivo com vista a elaboração e aprovação dos 

documentos a apresentar na sessão plenária do CLAS; 

- 4 fevereiro - realizou-se reunião do CLAS  com as seguinte ordem e trabalhos: 
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a) Apreciação e aprovação da ata nº 36; 

b) Proposta de adesão ao CLAS, da entidade com fins lucrativos “AGITO”; 

c) Proposta de adesão ao CLAS, das entidades sem fins lucrativos “CerciValongo” e “Associação de 

socorros mútuos e fúnebres do concelho de Valongo; 

d) Emissão de parecer do CLAS acerca das respostas sociais a implementar pela Associação de socorros 

mútuos e fúnebres do concelho de Valongo, designadamente centro de dia e apoio domiciliário; 

e) Apresentação pelo Centro Social de Ermesinde do projeto “trabalhar pro boneco” (candidatura aprovada 

no âmbito do programa escolhas); 

f) Apresentação pelo Centro Social de Sobrado dos projetos: 

- " Viver com Segurança e Qualidade" - divulgação da aprovação da candidatura ao PRODER/ ADRITEM; 

- Divulgação da aprovação da candidatura ao POPH e resultados de implementação;  

g) Ponto de situação sobre o projeto piloto no âmbito da RLIS/SAAS, pela Associação Ermesinde Cidade 

Aberta /ECA; 

h) Outros assuntos;  

Na sessão plenária do CLAS foram aprovados os pareceres emitidos pelo núcleo executivo tendo sido 

aceites no CLAS as seguintes entidades: 

AGITO; 

CerciValongo; 

Associação de socorros mútuos e fúnebres do concelho de Valongo. 

Foram ainda aprovados por unanimidade os pareceres a enviar a segurança social, acerca das respostas 

sociais a implementar pela Associação de socorros mútuos e fúnebres do concelho de Valongo, 

designadamente centro de dia e apoio domiciliário; 

Ações do Plano de Ação 2014, do Plano de Desenvolvimento Social em vigor no concelho de Valongo 

executadas no período em avaliação e em destaque: 

Atividade Parceiros Realização Resultados  

 

13 Novembro – 

Realização de 

Teatro Conferência 

sobre Violência no 

Namoro,  

 

 

 

PSP 

CIG 

CMV 

Fórum Cultural de Ermesinde. 

 Contou com a presença do Dr. 

Nuno Gradim da CIG na 

qualidade de orador e com a 

colaboração do Agrupamento de 

Escolas S. Lourenço e do 

CENFIM. 

Participaram 183 

pessoas – 96 do sexo 

masculino, 43 do sexo 

feminino (44 não 

responderam ao 

inquérito). 
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- 9 de dezembro – Abertura do SIM-PD ao público. Serviço de atendimento presencial a funcionar em 

espaço próprio, no edifício da Câmara Municipal de Valongo, com o seguinte horário: segundas-feiras das 

14:00h às 17:00h e terças-feiras das 9:00h às 12:30h. 

 

Plano Municipal para a Igualdade:  

- 15 Dezembro – Reunião de Equipa de Interlocutores/as do PMI, com o objetivo de efetuar o ponto de 

situação das ações executadas em 2014 e a executar em 2015  

 

Programa de Ação Sénior  

“Vamos ao Baile”:  

Dirigida aos/às seniores a partir dos 50 anos, a atividade realizou-se no Foyer do Edifício Vallis Longus, 

nos dias 16 de novembro, 14 de dezembro, 18 de janeiro e 1 de fevereiro. 

No dia 30 de novembro a iniciativa decorreu no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde. 

Participaram cerca de uma centena de seniores em cada uma das edições. 

Salienta-se que a partir do dia 1 de fevereiro, esta atividade será realizada com música ao vivo. 

“Jantar de Natal”:  

Para assinalar a quadra natalícia, e dirigido aos/às seniores que frequentam os diferentes Polos da 

Academia Sénior, realizou-se no dia 13 de dezembro, nas instalações da cantina municipal um jantar de 

natal. 

Participaram nesta iniciativa 200 seniores.  

 

No âmbito das Atividades da Academia foi ainda realizada: 

- 4 de dezembro no Centro Cultural de Alfena , apresentação da peça de teatro “ A Revolta dos Micróbios” 

no âmbito da atividade Hora do Conto dirigida às Escolas Básicas do Lombelho, Codiceira e Cabeda num 

total de 97 alunos/as;  

3 Dezembro  

Comemoração dia 

internacional da 

pessoa com 

deficiência  

CMV 

AMP 

Entidades parceiras 

do CLAS 

Assinatura de protocolo entre 

Área Metropolitana do Porto e 

Câmara Municipal de Valongo 

para instalação do Serviço de 

Informação e Mediação para 

Pessoas com Deficiência (SIM-

PD) no concelho de Valongo 

 

Apresentação pública do ‘Guia 

de Apoios e Recursos na área da 

Deficiência’. 

A cerimónia teve lugar 

no salão nobre da 

camara e contou com a 

presença de cerca de 50 

pessoas  
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- 11 de dezembro na  Biblioteca Municipal de Valongo , apresentação da peça de teatro “ A Revolta dos 

Micróbios” no âmbito da atividade Hora do Conto dirigida às Escolas Básicas da Boavista e Valado , num 

total de 118 alunos/as;  

A peça referida foi apresentada pelos/as alunos/as da oficina de teatro do Pólo da Academia Sénior de 

Ermesinde.  

- 30 de janeiro na Sala das Artes em Valongo , apresentação da peça de teatro “A Vencida” , dirigida ao 

publico em geral , pelos/as alunos/as da oficina de teatro do Pólo de Moirais;  

- 31 de janeiro no Centro Cultural de Campo apresentação da peça de teatro “A Vencida” ,dirigida ao 

publico em geral, pelos/as alunos/as da oficina de teatro do Pólo de Moirais. 

 

PEAA – Plano de Emergência de Apoio Alimentar:  

No sentido de minimizar a crise económica que afeta certos agregados familiares, o fornecimento e 

distribuição de refeições confecionadas para o Jantar em vários postos de distribuição nas cinco 

freguesias do Concelho, continua em implementação e monitorização.  

Esta resposta social da Autarquia contribui para colmatar uma lacuna identificada localmente e em 

simultâneo minimizar assim parte das carências de certos agregados familiares do Concelho- 

 Distribuição de 10 424 refeições:  

Cantina Social do Lar Marista 

- Através da Cantina Social do Lar Marista de Ermesinde, medida implementada no âmbito da Rede 

Solidária de Cantinas Sociais criada pelo Governo de Portugal -  Programa de Emergência Alimentar: 

- Distribuição de 2 833 refeições; 

A implementação e monitorização destas respostas sociais implicam designadamente: 

- Avaliação diária dos processos/pedidos remetidos pelos/as técnicos/as de acompanhamento, que 

resultam em inícios/reinícios de apoios, bem como cessações/suspensões, na sequência dessa 

articulação; 

- Articulação entre entidades/técnicos/as de acompanhamento; 

- Monitorização/Acompanhamento do serviço: 

- Foram realizadas visitas técnicas de acompanhamento durante o horário de distribuição das refeições – 

elaboração de 13 relatórios técnicos. 

 

Plataforma Solidária – (Loja Social):  

De forma a dar resposta às vulnerabilidades dos/as munícipes, esta valência distribui, gratuitamente, 

diversos artigos, designadamente: vestuário/acessórios, calçado, têxtil, equipamento 

doméstico/eletrodomésticos, brinquedos, material didático e mobiliário. 

Foram concretizados: 

- 82 atendimentos presenciais a agregados familiares do Concelho - 6 a agregados familiares de Alfena; 

18 a agregados familiares de Campo/Sobrado; 22 a agregados familiares de Ermesinde; 36 a agregados 

familiares de Valongo - que resultaram na entrega de 3 542 artigos, nomeadamente vestuário/acessórios, 
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calçado, têxtil, equipamento doméstico/eletrodomésticos, brinquedos, material didático e escolar e 

mobiliário. 

Relativamente ao Empréstimo de Equipamento Médico e Material Ortopédico a Munícipes, observaram-se 

os seguintes movimentos: 

- Devolvidas duas camas articuladas e um par de canadianas;  

- Emprestadas duas camas articuladas, uma cadeira de rodas e um andarilho.  

 

Agência para a Vida Local  

Atendimentos: 

- Número total: 3196;  

- Foram efetuados 682 encaminhamentos no âmbito do CEF;  

- Número de cursos de informáticos realizados no Espaço Internet: 2. 

 

Atividades: Espaço Infantil Imediato:  

- 9 de novembro de 2014, no âmbito do Pais, Mães & Companhia 2014 - Comemoração do Dia de S. 

Martinho no Espaço Infantil Imediato, e que contou com a participação de 11 crianças;  

- 11 de novembro - Comemoração do Dia de S. Martinho – Elaboração e realização de cartuchos para as 

castanhas no Espaço Infantil Imediato, e que contou com a participação de 3 crianças. 

- 14 de novembro- Comemoração do Dia Nacional do Mar (pintura de desenhos, sobre as várias espécies 

marítimas) e exposição das mesmas, no Espaço Infantil Imediato, e que contou com a participação de 5 

crianças;  

- 9 de Dezembro - Montagem do Pinheiro, colocação das bolas, botas, pinheiros, estrelas, sinos, renas, 

etc. Trabalhos realizados com cartolinas e materiais de desperdício;  

Elaboração do painel de Inverno e Natal. Realização do boneco de neve, flocos de neve, etc., - início da 

comemoração da ápoca natalícia;  

- 12 de janeiro de 2015 - Comemoração do dia de Reis;  

- 23 de janeiro de 2015, no âmbito do Pais, Mães & Companhia 2015, contou-se com a participação de 1 

criança;  

- 8 de fevereiro de 2015, no âmbito do Pais, Mães & Companhia 2015, contou-se com a participação de 9 

crianças. 

 

Atividades: Espaço Internet:  

- 18 de dezembro – realização da atividade “Oradisco Pedido”;  

- 5 a 17 de dezembro de 2014, realizou-se uma ação de formação “Orasénior Digital2”;  

- 13 a 23 de janeiro de 2015, realizou-se uma ação de formação “Orasénior Digital2”;  

- 8 de fevereiro de 2015, realizou-se a comemoração do 11º Aniversário do EI^;  
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DCTJ 

DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 

 

Arquivo 

- Criação de 9 brochuras digitais para divulgação on-line; 

- Realização de Pesquisas no Arquivo Histórico destinada ao suporte documental de atividades a realizar 

e para dar resposta a solicitações; 

- Pesquisa, desenvolvimento e implementação de plataforma (repositório digital da história local);  

- Recolha de fotografias para o banco de imagens do arquivo histórico fotográfico, no âmbito do Projeto 

Valongo a preto e branco; 

- Recolha de imagens para o projeto de exposição da Guerra Colonial; 

- Divulgação do acervo fotográfico através do projeto “Imagem do mês”; 

- Acompanhamento de visitas guiadas no âmbito do projeto “Arquivo-Escola”; 

- Conclusão do tratamento técnico do fundo documental: Fraternidade Sacerdotal do Porto; 

- Realização de 2 catálogos; 

- Proposta de Protocolo para tratamento e digitalização de imagens com o Centro Português de Fotografia;  

- Proposta de Protocolo de Depósito e efetivação de documentos relevantes para a História do Município; 

- Orientação de estágio profissional; 

 

Ação Cultural 

Aldeia do Natal:  

Valongo e Ermesinde 

- A Fábrica de Eventos, Valongo – 12 a 14 de dezembro; 

- Nova Vila Beatriz, Ermesinde – 19 a 21 de dezembro. 

Recriação de uma aldeia mágica.  

13 Casinhas em madeira refletiram junto de milhares de crianças e adultos a magia dos contos de Natal e 

das histórias da Disney. 

Cortejo inaugural pelas principais ruas do centro de Valongo e Ermesinde com a presença do Pai Natal em 

charrete, acompanhado por um grupo de tamborileiros e gigantones.  

Um mini comboio turístico transportou, em Valongo, alunos do Centro Escolar do Valado até ao espaço da 

aldeia. 

A par, um programa de animação intenso recheado de concertos, peças de teatro, dança, e animação de 

rua nas suas multifacetadas vertentes, que divertiu ao longo dos seis dias a população agradavelmente 

envolvida. 

 

Bibliotecas Municipais 

Sábados Fantásticos - Biblioteca Municipal e Pólo Leitura Ermesinde- Vila Beatriz:  

- Novembro- “Ciência Divertida”, pela team study; 
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- Dezembro- “A formiguinha Leonor”, pela autora Vânia Tavares;  

- Janeiro- “Os Meios de Transporte”, dinamizado por António Feijó; 

Hora do Conto - Biblioteca Municipal e Pólo Leitura Alfena: 

- Novembro- “Dentes…bactérias… e outras coisas”, por Tralhas & Companhia; 

- Dezembro- “A revolta dos micróbios”, pela Academia Sénior de Ermesinde; 

- Janeiro- “Os Ovos Misteriosos”, pela Unidade Deficiência de Alfena, do Centro Paroquial e Social; 

Visitas Guiadas:  

Biblioteca Municipal e Pólos de Leitura:  

- Novembro- Escola Secundária de Ermesinde (12º ano) e EB do Calvário (1ª e 2ª classe). 

Biblioteca Municipal  

- Exposição “ Imagens de uma realidade passada… com futuro?; 

- Exposição “ A evolução dos transportes”, exposição fotográfica e modelagem de António Feijó.  

Tertúlias de Poesia - Parceria entre a CMV/ BM e Angelino Santos Silva: 

- Novembro- Fórum Cultural Ermesinde; 

- Dezembro - Biblioteca Municipal; 

- Janeiro – Fórum Cultural Ermesinde; 

- Contos andarilhos - Reviver das tradições concelhias em colaboração com as escolas: 

Pólo Leitura Ermesinde - Vila Beatriz - “Fábrica de cerâmica”, dinamizado pelo Dr. Jacinto Soares;  

Pólo Leitura Alfena- Centro Cultural - “O Brinquedo”, dinamizado pelo Sr. Joaquim Penela 

- “Encontros com a escrita…”, com a presença de Pedro Chagas Freitas - Biblioteca Municipal 

Dia Internacional em Memória das Vitimas do Holocausto - Conferência pelo Prof. Carlos Faria (Ágorarte) 

“Para que a memória não se apague: o Holocausto existiu!” 

Biblioteca Municipal 

 

Casa da Juventude 

- Proposta de realização e concretização de 2 worshops de sabonetes no âmbito das atividades da Casa 

da Juventude; 

- Elaboração de proposta de participação nas atividades de grande destaque municipal de um stand da 

Juventude; 

- Realização e acompanhamento do processo “alma do fado”; 

- Preparação do projeto “Mercado à mão”; 

- Criação de uma valência na Casa da Juventude designada por “consultório” onde serão garantidas 

consultas gratuitas aos jovens do Concelho de Valongo dos 12 aos 35 anos, nas mais diversas áreas; 

- Preparação de campanha de novos aderentes do Cartão Jovem Municipal; 

- Apresentação do seminário (des)amor – seminário sobre a violência no namoro; 

- Preparação de programa de estágios para jovens da Escola Profissional de Valongo para trabalharem no 

regime referido na Casa da Juventude; 
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- Preparação de programa de estágios profissionais para licenciados para trabalharem no programa 

referido na Casa da Juventude; 

- Preparação do projeto de implementação do Orçamento Participativo Jovem de Valongo.  

 

Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada 

- Evento de lançamento do Vinho Verde Bugios e Mourisqueiros;  

- Cedência do auditório - Ensaios de teatro (alunos da Escola Básica de Sobrado); 

- Continuação da organização e enriquecimento da sala de leitura do CDBM: Processo de permuta ou 

oferta de publicações com outras instituições (Câmara Municipal de Matosinhos, Sociedade Martins 

Sarmento, Museu do Douro, Câmara Municipal do Porto - Casa do Infante, Biblioteca Municipal de Ponte 

de Lima, Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso - Amarante) e implementação de lista de 

publicações municipais disponíveis para permuta; Levantamento de trabalhos/artigos com referências à 

festa e pesquisa, recolha e reunião de periódicos e acervo bibliográfico temático digital; 

- Processo de empréstimo de dois objetos do acervo para a exposição "Marias Paperdolls: A Bugiada" no 

Palacete dos Viscondes de Balsemão;  

- Proposta de normas de funcionamento; 

- Substituição de trajes expostos do velho e reimoeiro da festa de 2013 pelos da festa de 2014;  

- Receção e atendimento de um total de 105 visitantes/utilizadores, dos quais 19 respeitantes a cedências 

e 60 participantes no evento de lançamento do vinho verde Bugios e Mourisqueiros; 

- Conclusão e revisão de provas do Guia Turístico e Cultural (Editorial Mic);  

- Proposta de atualização de informações no portal da Área Metropolitana do Porto. 

 

Fórum Cultural de Ermesinde 

Novembro:  

- 5 de novembro - Reunião do Conselho Local Ação Participativa Sénior (CLAPS);  

- 6 de novembro - Reunião “Violência Contra os Idosos”; 

- 8 de novembro - Reunião/exposição dos “Caminhos de S. Tiago” Terra Verde – Grupo de Pedestrianismo 

de Ermesinde;  

- 9 de novembro - Pais, Mães & Companhia - “Como elevar a autoestima das crianças”;  

- 9 de Novembro - “ALMA DO FADO” – 1.ª Eliminatória;  

- 13 de novembro - Teatro Conferencia - “Violência no Namoro”;  

- 14 de novembro - Sessão de Esclarecimento e Prevenção da Diabetes;  

- 22 de novembro - Grupo Juvenil Arco Iris - Musical “Os Marretas” - Associação Académica e Cultural de 

Ermesinde (AACE);  

- 29 de novembro - Reunião “Rede Social”;  

- 30 de novembro - Musical “Conto de Natal” - Associação Académica e Cultural de Ermesinde (AACE) 

Dezembro:  

- 5 e 6 dezembro - Ensaios e Concerto da “Festa de Natal” - Externato Stª Joana;  
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- 7 de dezembro - “ALMA DO FADO” – Grande Final;  

- 13 de dezembro - “Festa de Natal” - Associação Académica e Cultural de Ermesinde (AACE);  

- 14 de dezembro - Musical “O estranho mundo de Jack” - Associação Académica e Cultural de 

Ermesinde;  

- 14 de dezembro - Pais, Mães & Companhia - “Nós Casal e Nós Pai e Mãe: combinação (im) possível”; 

- 16 de dezembro - Festa de Natal pela Ass. Teatro “Cabeças no Ar, Pés na Terra” - Escola da Gandra;  

- 18 de dezembro - “Festa de Natal”;  

- 19 de dezembro - “Festa de Natal” - Academia de Ginástica Atitude e o Programa Ação Sénior (PAS);  

- 21 de dezembro - “Festa de Natal” - Empreendimentos sociais do Concelho; 

- 21 e 22 de dezembro - Festa de Natal pela Ass. Teatro “Terra sem limite” - Atribuição de cabazes de 

Natal – Famílias Carenciadas;  

- 22 e 23 de dezembro - Festa de Natal pela Ass. Teatro “Cabeças no Ar, Pés na Terra” - Empreendimento 

social das Saibreiras - Ass. Teatro “Cabeças no Ar, Pés na Terra”.  

Janeiro: 

- 6 janeiro - Galeria Museológica - Exposição “Pintura de Celeste Ferreira” - Visita Guiada com a Artista 

Plástica Celeste Ferreira; 

- 8 janeiro - “Casa vai a casa”. Aulas lecionadas por elementos da Casa da Música do Porto; 

- 10 de janeiro - Evento desportivo (Trial 4x4) – DEASD – Cedência de Espaço;  

- 10 de janeiro - Tertúlia de Poesia – Biblioteca Municipal – Cedência de Espaço;  

- 15 janeiro - “Casa vai a casa” - Aulas lecionadas por elementos da Casa da Música do Porto;  

- 17 janeiro - Eventos “Caminhos de S. Tiago” - Terra Verde – Grupo de Pedestrianismo de Ermesinde – 

Cedência de Espaço;  

- 20 de janeiro/Fórum Cultural de Ermesinde - Visita Guiada com Dr.ª Susana Lopes - Escola Superior da 

Educação;  

- 21 de janeiro - Pais, Mães e Companhia - Sessão de Esclarecimento com o convidado neuro pediatra, 

Dr. Nuno Lobo Antunes;  

- 30 de janeiro - Teatro “Auto da Barca do Inferno” - Externato Santa Joana – Cedência de Espaço;  

- 31 de janeiro - Concerto Orquestra do Vale do Sousa;  

- 30 de Janeiro a 12 de abril - Exposição de Figurismo de Manuela Bronze - “A Pele da Personagem”. 

 

Museu Municipal 

Exposições e Oficinas:  

Exposições: Linho: da tradição à industrialização; Pintura de Maria André; Presépios do Mundo; 

Eventos: Congresso Internacional “Santa Justa e Pias: referências e intervenções nos últimos 250 anos; 

Evocação/Comemoração do S. Martinho; Aldeia Natal.  

Museu Municipal de Valongo: 

- Visitas guiadas às exposições, atividades de enriquecimento e oficinas para jovens, adultos, idosos e 

indivíduos com necessidades especiais, assim distribuídas: 
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- Novembro - 699 (238 visitantes + 461 visitas guiadas);  

- Dezembro - 1137 (371 visitantes + 766 visitas guiadas);  

- Janeiro: 136 (51 visitantes + 85 visitas guiadas e 41 oficinas);  

- Fevereiro: 63 (20 visitantes + 43 visitas guiadas).  

Museu da Lousa:  

Visitas guiadas e oficinas orientadas, assim distribuídas: 

- Novembro - 24 visitas guiadas;  

- Dezembro - 56 visitas guiadas;  

- Janeiro - 25 visitas guiadas;  

- Fevereiro - 129 visitas guiadas.  

Núcleo Museológico da Panificação:  

- Novembro - 100 visitas guiadas; 

- Dezembro - 40 visitas guiadas;  

- Janeiro - 157 visitas guiadas e 132 oficinas; 

- Fevereiro - 18 visitas guiadas.  

Outras atividades: 

Contactos com instituições e indivíduos para colaborarem com a edilidade em atividades culturais várias. 

Informações patrimoniais, preenchimento de inquéritos em resposta a solicitações externas e internas, 

elaboração de vários tipos de documentos. 

Preparação e elaboração de novas exposições no Museu Municipal e eventos culturais  

 

Turismo 

- Castelos a norte de Portugal da TPNP – envio de resposta à TPNP; 

- Agenda Festas, Feiras e Romarias 2015 da TPNP - preparação de informação e envio de resposta à 

TPNP,  

- Agenda Festivais de Jazz, Música Clássica e Música Sacra 2015 da TPNP - recolha de informação e 

envio de resposta à TPNP;  

- Agenda Festivais de Teatro, Dança e Cinema no Norte de Portugal 2015 da TPNP - recolha de 

informação e envio de resposta à TPNP;  

- Agenda de Eventos Natal e Fim de Ano 2015 da TPNP - recolha de informação e envio de resposta à 

TPNP;  

- BTL 2015 - Bolsa de Turismo de Lisboa 2015 - envio de convites às empresas/agências de 

viagens/hotelaria para participação e resposta à TPNP com a participação da Fábrica de Biscoitos 

Paupério e Casa do Bugio de Sobrado com degustação/prova;  

- Feira de Caça e Turismo 2015 da TPNP - envio de convites às empresas para participação e resposta à 

TPNP com a participação da Licores Xarão;  

- Guia de Ciclovias, Ecovias e Ecopistas do Norte da TPNP - recolha de informação e envio de resposta à 

TPNP;  
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- NAVARTUR 2015 - 10º Feira Internacional de Turismo da TPNP - envio de convites às empresas para 

participação e resposta à TPNP com a participação da Licores Xarão.;  

- TUREXPO 2015 - Salão Turístico da Galiza da TPNP - envio de convites às empresas para participação 

e resposta à TPNP com a participação da Licores Xarão;  

- Xantar 2015 - 16º Salão Internacional de Turismo Gastronómico da TPNP - envio de convites às 

empresas para participação e resposta à TPNP com a participação da Licores Xarão;  

- Fins de Semana Gastronómicos 2015 da TPNP – solicitação de imagem do cartaz para criação de 

complemento com informação relativa ao Município de Valongo; 

- Evocação/comemoração do S. Martinho - espaço aberto à comunidade com oferta de papas de nabiças, 

castanhas, jeropiga e água pé. Colaboração da Escola Secundária de Valongo, nomeadamente do Curso 

da Panificação no âmbito do protocolo estabelecido, com confeção e degustação de produtos com 

castanha como ingrediente. Animação pela Universidade Sénior de Valongo, com grupo de cavaquinhos;  

- Exposição/venda de presépios;  

- Mini Guides - revisão de textos e de dados das empresas constantes no mesmos para produção de 

novas unidades;  

- Editorial Mic - apresentação de proposta para execução de mapas;  

- IPDT - recolha de dados através de questionários entregues na LITV;  

- Guia de Alojamento Norvisit - preparação e envio de resposta de texto e imagem para o guia;  

- Portugal em festa - SIC - recolha de informação e envio de resposta à SIC;  

- Agenda Cultural 2015 - Porto Canal - recolha de informação e envio de resposta à Porto Canal;  

- Pulmão Verde - participação de visita a vários Concelhos;  
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DOTA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 

 

Edificação e Urbanização 

- Informações técnicas relativas à apresentação de projetos de arquitetura e de especialidades, no âmbito 

de procedimentos de licenciamento, comunicação prévia, pedidos de informação prévia ou outros pedidos 

de informação; 

- Informações técnicas de pedidos de autorização de  utilização/alteração de utilização; 

- Pareceres no âmbito do licenciamento de publicidade e ocupação do espaço público; 

- Cálculo das taxas referentes a obras de edificação e a loteamentos (TRIU e Compensação); 

- Aceitações liminares de processos no âmbito do Regime Jurídico da Edificação e Urbanização (RJUE) e 

outras operações urbanísticas abrangidas por legislação específica; 

- Audiências de esclarecimentos aos munícipes e aos técnicos; 

- Análise de pedidos de registo de atividade industrial tipo 3, através do portal da industria, no âmbito do 

exercício da atividade industrial do Sistema de Industria Responsável (SIR); 

- Informações de certidões de áreas para IMI; 

- Certificação de plantas para efeitos de IMI; 

- Inserção de dados para INE; 

- Colaboração no processo de Revisão do RMUE; 

- Atualização da tabela de taxas, de acordo com inflação; 

- Orientação de estágio profissional de técnico superior de engenharia civil, enquadrado nas ‘Medidas de 

Emprego Inserção IEFP-Estágios. 

 

Planeamento e Ordenamento Territorial 

- Audiências de esclarecimentos aos munícipes e aos técnicos; 

- Apoio no âmbito das obras de conservação e renovação do Edifício Sede da Câmara Municipal;  

- Apreciação técnica das operações urbanísticas inseridas nas áreas para as quais foi decidida a 

elaboração de planos de urbanização e de pormenor; 

- Apoio na elaboração da versão final do projeto de plano, da revisão do PDM de Valongo através da 

afetação de 2 técnicos superiores;  

- Análise de processos, emissão de pareceres, e informação de certidões várias para, constituição de 

compropriedade, instrução de modelo 1 do IMI e de enquadramento face ao PDM de Valongo; 

- Análise e formulação de contributos sobre propostas de lei remetidas pela ANMP, no âmbito da atividade 

legislativa do Governo bem como da Assembleia da República; 

- Elaboração de estudos parcelares no âmbito da área de intervenção do Plano de Pormenor do Centro 

Cívico de Campo (PPCCC); 

- Elaboração de estudo para a remodelação e ampliação do cemitério de Luriz, freguesia de Campo; 
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- Elaboração de estudos para a remodelação do Largo do Centenário e Praça Machado dos Santos, na 

freguesia de Valongo; 

- Conclusão da elaboração da versão final da Declaração Ambiental (DA) relativa ao procedimento de 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), do processo de revisão do PDM de Valongo; 

- Conclusão da elaboração da base de dados municipal, relativa às unidades extrativas existentes no 

concelho de Valongo; 

- Colaboração no projeto intermunicipal “Pulmão Verde”, em cooperação com os municípios de Gondomar 

e Paredes;  

- Colaboração no processo de revisão do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE). 

 

IGTC - Informação Geográfica Topografia e Cadastro 

- Atribuição de números de policia e implantação cartográfica, no âmbito dos processos de obras 

particulares e respetiva atualização;  

- Informações e pareceres técnicos, para elaboração de certidões a fornecer ao munícipe, na sequência 

dos diversos requerimentos;  

- Fornecimento e verificação de alinhamentos dos processos licenciados;  

- Revisão e organização dos elementos em arquivo no IGTC, para digitalização dos mesmos com vista ao 

seu arquivamento no Arquivo Municipal;  

No âmbito da digitalização dos processos de obras de todo o concelho, desde o ano de 1990, incluindo a 

digitalização, verificação, atualização e inserção em base de dados e cartografia dos respetivos números 

de polícia (no caso referentes às freguesias de Ermesinde e Alfena de 1995 e parte de Valongo);  

- Atualização das bases de dados referentes a outros processos de obras de Ermesinde e Alfena;  

- Arquivo e atualização na base de dados de loteamentos; 

- Elaboração dos levantamentos topográficos, cadastrais, e desenhos, solicitados no âmbito do apoio aos 

diferentes setores;  

- Levantamentos topográficos: Rua de S. Martinho, Campo; Ecocentro, Valongo; Ecocentro, Ermesinde; 

Casa da Juventude, Alfena; Rua do Juncal (para execução hortas comunitárias lado nascente), 

Ermesinde; Terreno envolvente ao Endoor soccer, Municipal de Sobrado;  

- Implantação dos limites do terreno camarário na Serra de Santa Justa para plantação de árvores;  

- Preparação e organização dos elementos, com vista à compilação e preparação, da informação 

geográfica referente à rede de equipamentos e edifícios de utilização coletiva do concelho de Valongo;  

 

Proteção da Natureza e Controlo Ambiental e Gestão Florestal 

Plataforma do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal:  

- Apresentação de candidatura para acolher o próximo Encontro de Parceiros do Roteiro, a qual foi 

aprovada; 

- Verificação e atualização da informação disponibilizada na plataforma do Roteiro, em 3 línguas: 

português, inglês e espanhol 
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Divulgação e sensibilização ambiental:  

- Gestão e dinamização do CIA;  

- Atualização regular do Portal do Ambiente e proposta de notícias diversas. 

 

APPL/PP:  

- Colaboração com o Alto Relevo – Clube de Montanhismo na realização do 1º Congresso sobre 

Mineração Romana em Valongo, englobando também o documentário “Mineração Romana em Valongo”; 

- Continuidade do projeto “Pulmão Verde”, incluindo preparação de elementos diversos em articulação 

com os municípios de Gondomar e Paredes; 

- Reflorestação das Serras de Valongo – dinamização de mais sete ações de plantação com voluntários  

 

Parcerias: 

- Procedimentos de adesão do Município à Rede de Cidades Saudáveis;  

- Implementação do sistema de monitorização - projeto faqtos, em colaboração com o INOV-INESC 

Inovação.  

 

Hortas Biológicas no âmbito do Projeto “Horta-à-Porta”- Hortas Biológicas na Região do Porto 

- Gestão de utilizadores da Horta Biológica Ponte da Presa, em Valongo;  

- Proposta de aprovação de novos documentos da LIPOR, no âmbito dos 10 anos de existência do projeto 

e de redução do valor de comparticipação a aplicar ao projeto;  

- Elaboração de novos Acordos de Utilização e a logística inerente da respetiva assinatura;  

- Acompanhamento das diligências relativa à implantação de nova Horta na Freguesia de Ermesinde;  

- Elaboração de ante projeto de implantação de hortas nos terrenos envolventes dos Empreendimentos 

PER (Programa Especial de Realojamento) e compilação de dados necessários para o preenchimento de 

formulário de candidatura ao Prémio REN 2015 AGIR - “Hortas-com-Vida”. 

 

Linhas de água 

- Projeto de Monitorização do Rio Tinto - acompanhamento das amostragens mensais e reconhecimento 

do traçado do Rio Tinto com técnicos da Universidade Fernando Pessoa;  

- Colaboração na preparação de apresentação oral para integrar o Workshop “Rio Tinto: Passado, 

Presente e Futuro”, a promover pela Universidade Fernando Pessoa;  

- Análise de pedidos de limpeza de linhas de água, elaboração dos respetivos processos e 

acompanhamento.  

 

Licenças especiais de ruído 

- Análise de pedidos de licença de ruído e propostas de emissão de 12 licenças especiais de ruído.  
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Tratamento de reclamações de ruído  

- Tratamento de 2 processo de ruído de vizinhança, 2 processo de ruído temporário, 12 de 

estabelecimentos. 1 Reclamação de ruído de infraestruturas rodoviárias de transporte. Atendimento de 

munícipes no âmbito dos processos mencionados.  

 

Linhas de Muita Alta Tensão 

- Análise de relatórios, informação de resultados e diligências subsequentes.  

 

Qualidade do ar 

- Recolha de informação relativa a ocorrências que potenciam aumento de concentração de poeiras, 

durante o mês de Janeiro 2015. 

 

Pareceres e Outros 

- Desenvolvimento de ações de articulação com os intervenientes do concelho no projeto MEDEA;  

- Apoio à Revisão do Plano Diretor Municipal de Valongo (PDMV) – DIA da Avaliação Ambiental 

Estratégica ao Plano;  

- Procedimento para a Constituição do Conselho Cinegético Municipal para o Mandato 2014/2018;  

-Contributo para a emissão, pelo Município, de parecer referente à proposta de constituição das Águas do 

Norte, S.A;  

- Contributo para a emissão de parecer pelo Município, referente ao Compromisso Verde remetido pelo 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia;  

- Apreciação e contributo para emissão de parecer referente ao Plano Nacional para a Gestão de 

Resíduos;  

- Apreciação e contributo para emissão de parecer referente à proposta de diploma relativo ao 

Licenciamento Ambiental;  

- Preparação de elementos e candidatura ao prémio AGIR’15 – REN - Hortas-com-Vida;  

- Contributo sobre projetos no município visando a redução do desperdício alimentar, em resposta ao 

solicitado pela ANMP;  

- Emissão de parecer sobre percurso do 2º Trail Noturno em Valongo;  

- Emissão de parecer sobre percurso do Troféu Luso Galaico de Enduro;  

- Revisão dos textos do Portal Sítios Metropolitanos da AMP;  

- Informação sobre Dossier Agenda 21 Escolar do Agrupamento de Escolas de Ermesinde;  

- Elaboração do projeto do ajardinamento e sistema de rega Espaço Lúdico da Rua do Juncal em 

Ermesinde, incluindo memória descritiva e justificativa e orçamento;  
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DPOM 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS 

 

Projetos e obras municipais em curso 

- Edifício da “Casa das Artes de Sobrado” – concluído o apoio à Junta de Freguesia no âmbito deste 

processo;  

- Edifício do “Espaço Musicultural de Campo” (protocolo com a Banda Musical de S. Martinho de Campo 

para utilização da escola do Outeiro): Acompanhamento técnico de obra no âmbito da Arquitetura obra em 

fase final;  

- Oficina da regueifa e do biscoito: apresentado o estudo prévio, estando em desenvolvimento o projeto 

base;  

- Rua da Lagoela, Valongo – empreitada concluída em dezembro de 2014; 

- Rua de Sonhos, Ermesinde - empreitada concluída em dezembro de 2014;  

- Calcetamento da Rua central de Sampaio - empreitada concluída em dezembro de 2014; 

- Alargamento e remodelação da rede de águas pluviais do cemitério de Sobrado – obra em curso pela 

Junta de Freguesia com acompanhamento da Câmara Municipal;  

- Envolvente ao Largo do Centenário e museu municipal – estudo da rede de águas pluviais – foi definida 

a área para levantamento topográfico e posterior cadastro de infraestruturas;  

- Envolvente à Rua Sousa Viterbo, Valongo – estudo hidrográfico para verificação das condições de 

drenagem de águas pluviais – foi definida a área para levantamento topográfico e posterior cadastro de 

infraestruturas; 

- Parque da cidade de Valongo – aguarda disponibilidade para iniciar o processo atinente à realização da 

obra em substituição do construtor, cujas garantias foram acionadas para o efeito;  

- Biblioteca municipal de Valongo – aguarda disponibilidade para iniciar o processo atinente à realização 

da obra em substituição do construtor, cujas garantias foram acionadas para o efeito;  

- Levantamento cadastral SI - em curso o levantamento dos marcos de incendio existentes no concelho, 

para posterior dimensionamento da rede de incêndios para todo o território municipal;  

- Coberto na escola de Fijós – empreitada concluída em dezembro de 2014;  

- Edifício de apoio ao Espaço multiusos de Alfena – empreitada em curso;  

- Edifício de apoio ao cemitério de Valongo – concluído o projeto de execução e entregue à junta de 

Freguesia de Valongo o projeto e o processo de concurso;  

- Parque do Leça em Ermesinde – foi já dado início aos contactos com os proprietários (GAP);  

- Levada do Cabo, Alfena - foi concluído o levantamento topográfico, estando a ser finalizado o desenho 

do mesmo;  

- Requalificação da Rua Central da Fervença, Campo – empreitada em curso;  

- Oficina do Brinquedo Tradicional Português – Foi apresentada a proposta base para o projeto de 

arquitetura;  
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- Espaço Lúdico do Juncal, Ermesinde – Concluído projeto de execução (1ª fase) reformulado, a ser 

apresentado agora para posterior abertura de concurso para empreitada. Contínua em desenvolvimento a 

2ª fase deste projeto que contemplará as hortas biológicas do Juncal;  

- Pavilhão Municipal de Valongo – empreitada em adjudicação;  

- Campo de Futebol de Sobrado – Construção de campo relvado – empreitada em curso;  

- Construção de rede de águas pluviais na Rua da Baianca, Valongo – concluído projeto de execução e 

processo de concurso;  

- Reabilitação estrutural da Chaminé de Ermesinde – Empreitada em fase de concurso;  

- Arranjo paisagístico no cruzamento da Rua dos Ougueiros com a Rua da Gandra, Alfena – obra em fase 

de adjudicação;  

- Conclusão do edifício Faria Sampaio – projeto em execução;  

- Conservação de passeios no Concelho – a ser concluída proposta de locais a incluir na empreitada, para 

elaboração de processo de concurso;  

- Pavilhão Municipal de Ermesinde – a iniciar o projeto de reformulação;  

- Piscina Municipal de Ermesinde – a iniciar o projeto de reformulação;  

- Pavimentações betuminosas no Concelho – processo de concurso em elaboração.  

 

Atividades genéricas: 

- Análise e proposta de tratamento para todas as reclamações/exposições relacionadas com o património 

edificado, com vista à sua resolução pelo serviço operacional ou pelos adjudicatários, no caso de obras 

ainda em período de garantia;  

- Análise e proposta de tratamento para todas as reclamações/exposições relacionadas com vias e águas 

pluviais, com vista à sua resolução pelo serviço operacional ou pelos adjudicatários, no caso de obras 

ainda em período de garantia;  

- Análise, informação e fiscalização de intervenções na via pública por outras entidades para 

instalação/manutenção das respetivas infra estruturas;  

- Fiscalização das obras do Plano de Investimentos da Concessionária, Águas de Valongo;  

- Análise e informação de pedidos de ressarcimento de danos resultantes de acidentes de viação, 

alegadamente causados por deficiência das infra estruturas públicas;  

- Análise e informação de processos de ocupação da via pública com Painéis publicitários, Toldos, Postos 

de Venda Ambulante, Procissões, Desfiles, Arraiais, Provas Desportivas, Andaimes, Materiais e outros. 

- Análise, informação e fiscalização de pedidos para alteração / condicionamento de trânsito com vista às 

necessárias autorizações;  

- Análise, informação e fiscalização de processos de obras de edificação e urbanização;  

- Fiscalização dos trabalhos de sinalização em termos de obras particulares e empreitadas;  

- Análise e informação de projetos de sinalização provisória, bem como de reclamações diversas 

relacionadas com a matéria de trânsito e sinalização;  

- Elaboração de propostas de alteração de trânsito no Concelho;  
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- Análise e emissão de pareceres para licenciamento de sinalética direcional e publicidade;  

- Elaboração de planos de desvio de trânsito por realização de eventos vários com implicações a nível de 

trânsito, quer os organizados pela Autarquia, quer os organizados por entidades externas, públicas ou 

privadas. 
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DMOT 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO, OFICINA E TRANSPORTES 

 

Serviço de Manutenção de Instalações Municipais 

- A limpeza dos edifícios municipais foi assegurada até ao momento por 4 trabalhadoras da Câmara e 5 do 

programa CEI, das quais 2 mantêm-se permanentemente no edifício Paços do Concelho, 1 na Biblioteca e 

CPCJ, 1 no Museu e Centros Culturais e as restantes garantem regularmente a limpeza dos restantes 

edifícios (edifício Faria Sampaio, Vila Beatriz, etc);  

Foram garantidas limpezas diversas realizadas pelos funcionários, como do Mercado Municipal de 

Valongo, dos 2 sanitários públicos existentes no Concelho, das instalações do Edifício Polivalente dos 

Serviços Técnicos, em Campo e das passagens inferiores do Concelho;  

- Foi garantida a limpeza e desmatação de 6 terrenos da Autarquia e de 4 terrenos particulares (na 

sequência de processo de tomada de posse administrativa);  

- Foram realizadas as seguintes obras / serviços por Administração Direta (entre outras): 

- Apoio geral em manutenções, e reparação de deficiências em edifícios escolares, edifícios desportivos e 

do património da Autarquia; 

- Reparações, manutenções, transporte de mobiliário das escolas primárias do Concelho; 

- Apoio de pessoal operário em intervenções a realizar por parte de outras divisões da autarquia; 

- Transporte de mobiliário e outros trabalhos dispersos de apoio a divisões da autarquia; 

- Apoio geral de manutenção e reparação das instalações elétricas nos edifícios escolares e edifícios 

desportivos do Património da Autarquia; 

- Obras de Reabilitação do edifício da Vila Beatriz e da Casa da Juventude em Ermesinde; 

- Pintura da sala de exposições do edifício Fórum Cultural de Ermesinde; 

- Obras de Reabilitação de alguns gabinetes do edifício da Câmara Municipal; 

- Obras de Reabilitação na Escola do Lombelho, Escola de Fijós e Escola da Azenha;  

- Apoio geral de manutenção e reparação das instalações de aquecimento e ventilação nos edifícios 

escolares e desportivos do Património da Autarquia.  

 

Serviço de Apoio Logístico 

- Montagem e desmontagem de 5 palcos para eventos promovidos pela Autarquia, 2 para as Juntas de 

Freguesia, 4 para Associações do Concelho e 2 para Comissões de Festas. No qual perfaz um total de 13 

palcos montados / desmontados; 

- 5 recolhas / entregas de donativos na plataforma solidária; 

- 20 transportes e montagem de equipamentos diversificados, nomeadamente de barreiras, cadeiras, 

mesas, linóleo, vasos ornamentais, TV, entre outros; 

- 10 montagens de material publicitário – Telas, painéis publicitários e outros meios de comunicação; 

- 6 montagens e desmontagens de decorações alusivas às festividades do Concelho;  

- 4 Reboques de viaturas em estacionamento abusivo na cidade de Ermesinde; 
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- Foi garantida a construção da ponte sobre o rio Balsinha.  

 

Serviço de Manutenção de Vias e Arruamentos 

Foi assegurada a inspeção regular das vias, praças e obras de arte municipais, tendo sido realizadas e 

completadas 224 intervenções de manutenção no período em análise: 

- 34 Intervenções na freguesia de Alfena; 

- 46 Intervenções na freguesia de Campo; 

- 78 Intervenções na freguesia de Ermesinde; 

- 8 Intervenções na freguesia de Sobrado; 

- 58 Intervenções na freguesia de Valongo. 

Trabalhos a salientar: 

- Escola de Cabeda, Alfena – Espalhamento e compactação de saibro e pico em parte do logradouro;  

- Avenida João de Deus, Ermesinde – Em execução trabalhos que têm como objetivo evitar inundações 

das garagens que repetidamente se verificam. Os trabalhos constam de instalação de 30 m de coletor de 

300 em betão, 20m de coletor de 300 em PVC, 18 m de coletor de 200 em PVC, reposicionamento de 

caixa de recolha de AP, remoção de floreira com as dimensões 95x0,40x0,40 e construção de murete com 

95x0,40. 

 

Serviço de Sinalização e Trânsito 

- Foi assegurada a conservação da sinalização vertical de trânsito e implementação de pinturas em 

diversos locais do Concelho. 

 

Serviço de Transportes e Equipamentos 

Foram garantidas: 

- 316 saídas dos técnicos municipais; 

- 49 transportes de entidades culturais e desportivas do Concelho. 

Foram garantidos apoios com viaturas e equipamentos pesados às seguintes atividades: 

- Reflorestação da Sta Justa; 

- Pulmão Verde; 

- Assembleia Municipal de Jovens; 

- Conferência “ Para que a memória não se apague: o Holocausto existiu!”; 

- Hora do Conto; 

- Há Festa na Aldeia; 

- Aldeia de Natal – Valongo; 

- Aldeia de Natal – Ermesinde; 

- Academia Sénior. 
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Serviço de Oficinas Auto 

Além das manutenções programadas, envio das viaturas para as verificações bienais dos tacógrafos, 

substituição e reparação de pneumáticos, preparação das viaturas para as inspeções periódicas 

obrigatórias, foram reparadas as seguintes viaturas e máquinas do parque municipal, que se encontravam 

avariadas (reparações mais relevantes):  

- viatura Toyota 49-64-IF (reparação geral pintura/chapeiro); 

- camião Man 78-46-BN (reparação do feixe de molas); 

- viatura Volkswagen 22-86-GC (substituição do fecho da porta frente esquerdo); 

- viatura Nissan 93-91-GG (reparação da caixa de fusíveis e conta-quilómetros); 

- camião Volvo 26-57-UV (reparação da placa eletrónica da caixa de comandos do macaco do ampliroll); 

- viatura Nissan 61-34-IM (substituição do motor do limpa para-brisas); 

- autocarro Toyota/Caetano 69-HC-26 (reparação dos travões dianteiros); 

- trator New-Holland 30-22-SI (reparação do trem de engrenagem da transmissão); 

- máquina de relva Honda nº 34 (reparação do motor); 

- viatura Seat 61-71-RE (substituição do elevador elétrico da porta esquerda); 

- viatura Opel 56-MF-38 (desempenar o chassis); 

- motoserra Stiga nº 7 (substituição  do carburador); 

- camião Volvo 71-HF-98 (reparação da bomba de AdBlue e substituição do injetor); 

- camião Volvo GT-02-08 (reparação da caixa de fusíveis); 

- viatura Nissan 15-06-VD (reparação da embraiagem); 

- viatura Mitsubishi 85-AZ-32 (reparação dos travões e dos farolins traseiros); 

- camião Man 64-82-CB (substituição da serpentina do escape); 

- viatura Nissan 04-78-UM (substituição do elevador do vidro frente esquerdo e substituição  dos braços da 

suspensão, dos casquilhos da barra estabilizadora e dos travões da frente); 

- máquina de relva Honda nº 35 (reparação da tração); 

- autocarro Toyota/Caetano 69-HC-26 (substituição das juntas do coletor de escape); 

- camião Volvo 24-02-DQ (substituição do reservatório de água); 

- trator corta-relva Kubota (reparação da manga de eixo trás esquerdo); 

- camião Mercedes-Benz (reparação do banco do condutor); 

- viatura Volkswagen 51-08-QB (reparação do alternador); 

- triciclo Piaggio 53-GQ-87 (reparação do motor); 

- motoroçadora Stihl nº 35 (substituição do veio da haste); 

- viatura Volkswagen 22-86-GC (substituição dos cabos das velas); 

- viatura Citroen 30-GC-32 (substituição do comando dos vidros); 

- aparasebes Jonsered nº 6 (substituição do carburador e do filtro de ar); 

- pá carregadora Komatsu (reparação do balde frontal); 

- máquina de lavar alta pressão (reparação da parte da lavagem a frio); 

- camião Volvo 71-HF-98 (reparação da suspensão traseira); 
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- viatura Toyota 40-80-AB (substituição da bateria e reparação da porta lateral esquerda); 

- viatura Opel 56-MF-38 (substituição dos discos e calços travões); 

- camião Man 78-46-BN (reparação do macaco da báscula); 

- pá carregadora Komatsu (substituição da correia do alternador); 

- autocarro Man 77-29-CJ (reparação dos travões traseiros e substituição da válvula repartidora do ar dos 

travões do 2º eixo); 

- máquina limpeza bermas e taludes (reparação do rolo de apoio com substituição de rolamentos); 

- camião Volvo PQ-84-23 (substituição da válvula pneumática de suspensão da cabine); 

- viatura Mercedes-Benz (reparação da bomba injetora); 

- viatura Mitsubishi 99-JQ-77 (revisão anual); 

- viatura Citroen 67-77-AG (reparação dos estofos dos bancos da frente); 

- autocarro Toyota/Caetano 69-46-QH (reparação dos apoios das escadas, da porta dos passageiros e 

anomalias nos discos dos travões da frente); 

- motoroçadora Stihl nº 30 (substituição da haste exterior); 

- camião Man 64-82-CB (reparação de curto-circuito na instalação dos farolins traseiros); 

- triciclo Piaggio 25-IN-83 (reparação geral); 

- viatura Nissan 93-91-GG (substituição dos apoios de borracha que apertam o chassis à cabine); 

- viatura Ford 50-GR-37 (reparação do sistema do canhão de ignição); 

- viatura Ford 51-GR-63 (substituição de fechos nos taipais); 

- retroescavadora New-Holland nº 3 (reparação dos cilindros hidráulicos, 1º e 2º do braço da retro); 

- autocarro Man 77-29-CJ (reparação do tejadilho); 

- viatura Mazda 95-83-VL (reparação geral de chaparia e pintura); 

- dumper Ausa nº 9 (reparação da bomba hidráulica e da transmissão); 

- viatura Volkswagen 69-70-IO (reparação do motor); 

- autocarro Toyota/Caetano 69-46-QH (substituição do kit de embraiagem); 

- trator New-Holland 91-AL-30 (substituição do vidro traseiro); 

- viatura Fiat 54-JV-68 (substituição da embraiagem); 

- camião Volvo 84-52-CZ (reparação da tomada de força, do macaco hidráulico do ampliroll e da caixa de 

comando); 

- preparação de quatro viaturas Ford Fiesta para restituição à locadora. 

 

Serviço de Higiene Urbana 

O serviço de higiene urbana garante a recolha dos resíduos urbanos produzidos no Concelho e o seu 

tratamento: 

- Recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) indiferenciados. 

Foram recolhidas 7.919,6 ton (novembro 2014 a 6 fevereiro 2015). O custo de tratamento destes resíduos 

na Central de Valorização Energética (C.V.E.) e no aterro foi de 445.961,91 €. 

- Recolha seletiva multimaterial.  
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Existem 352 equipamentos de recolha seletiva ecopontos e vidrões distribuídos pelo Concelho, em que 

foram recolhidas 165,4 ton de papel/cartão; 132,1 ton de embalagens e 270,72 ton de vidro. A Autarquia 

economizou 31.695,3€ no tratamento destes resíduos na Lipor (C.V.E.). 

- Varredura. 

No âmbito da prestação de serviços a REDEAMBIENTE deu continuidade à varredura manual, 

mecanizada, descarga de papeleiras e extirpação de ervas, na freguesia de Ermesinde.  

- Desratização, desratização e outras desinfestações no Concelho: 

A empresa ECONORTE deu continuidade aos serviços de desratização, desbaratização e outras 

desinfestações no Concelho, em edifícios e espaços públicos.  

- Reciclagem de Roupa e Calçado. 

Em foram recolhidos 26,67 ton de desperdícios têxteis e calçado usado, tendo a Autarquia economizou 

1.487,62€ no tratamento destes resíduos na C.V.E.. No âmbito do protocolo de cooperação existente entre 

o Município de Valongo a Wippytex, esta entregou o donativo no valor de 4.403,60€ - verba 

responsabilidade social empresarial.  

- Ecocentros.  

Nos 2 Ecocentros, foram recolhidos 14,30 ton de cartão; 28,18 ton de plásticos; 11,60 ton. de vidro; 330,98 

ton de resíduos verdes; 44,08 ton de monstros não metálicos; 7,60 ton de resíduos elétricos e eletrónicos, 

0,66 ton de lâmpadas, 1,08 ton de esferovite e 1,90 sucata. Foram entregues para reciclagem perto de 

144,94ton de madeira na ECOCICLO a custo zero para a Autarquia (tendo economizou 8.084,75€ na 

C.V.E.). 

- Recolha seletiva nas escolas/comércios e nas empresas do Concelho.  

Foram recolhidas 10,64 ton de embalagens e plástico; 30,04 ton de papel/cartão e 7,66 ton de vidro. (A 

Autarquia economizou 2.696,40€ no tratamento destes resíduos na C.V.E.). 

- Recolha seletiva de verdes dos cemitérios do Concelho e Orgânicos na Restauração.  

Foram recolhidas 75,48 ton de resíduos verdes nos cemitérios, 255,56 ton de resíduos orgânicos. A 

Autarquia economizou 18.465,4 € no tratamento destes resíduos.  

- Recolha de monstros domésticos.  

Realização de 23 pedidos de particulares executados que se traduziram numa receita de 287,85€. 

 

Serviço de Parques e Jardins 

- Foram realizadas manutenções e cortes de relvas nos espaços verdes e árvores do Concelho. 

- Foi realizada manutenção do relvado do Estádio de Sonhos. 

 

Serviço de Vigilância  

- Procedeu-se à vigilância permanente do Parque Urbano de Ermesinde, Oficinas Municipais e tempo 

parcial o edifício dos Paços do Concelho, Vila Beatriz. 

- Assegurou-se um serviço de “ronda” diário, entre as 20h00 e as 07h00. 
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DFRH 

DIVISÃO DE FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS 

 

Para cumprimento do disposto nas alíneas c) do n.º 2 do artigo 25º, em conjugação com o disposto no nº 4 

do art.º 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é apresentado o Relatório Financeiro, reportado à data 

de 31 de janeiro de 2015. 

 

Os saldos verificados naquela data na conta de Execução Orçamental foram do montante de 

2.316.354,81€, e na conta de Operações de Tesouraria do montante de 898.392,73€. O saldo dos 

documentos de cobrança era de 145.407,95€. 

 

O valor da receita arrecadada durante o período em causa foi de 1.820.668,91€ sendo 1.778.141,91€ de 

receitas correntes e 42.527,00€ de receitas de capital. A despesa paga, em igual período, foi de 

1.050.324,62€ sendo 1.013.220,51€ de despesas correntes e 37.104,11€ de despesas de capital.  

 

A entrada de fundos por Operações de Tesouraria, até à data em apreço, foi 181.210,12€ e a saída de 

fundos foi do montante de 5.480,46€. 

 

A dívida a médio e longo prazo é do montante de 46.585.404,74€ composta da seguinte forma: 

27.540.152,53€ de empréstimos contraídos (4.454.066,91€ de Habitação Social, 5.744.381,87€ para 

outros investimentos realizados pela Câmara, 3.246.327,00€ no âmbito do PREDE e 14.095.376,75€ ao 

abrigo do Programa de Apoio à Economia Local) e 19.045.252,21€ da dívida à EDP, objeto de Protocolo.  

 

A dívida a curto prazo é do valor de 118.919,40€ dividida pelos seguintes itens: 32.104,34€ a 

fornecedores, 86.815,06€ a outros credores. 

 

Em 27/11/2014, sob proposta do órgão executivo datada de 30/10/2014, a Assembleia Municipal aprovou 

conceder autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do art.º 12º do Decreto – Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho. 

 

Assim, procede-se a apresentação do mapa descritivo, onde constam os compromissos plurianuais 

assumidos, entre 01 de dezembro de 2014 e 31 de janeiro de 2015 e que se inserem nos parâmetros 

estabelecidos na autorização prévia em causa: 
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Presta-se, assim, a informação útil considerada relevante, no que diz respeito à execução financeira, à 

data de 31 de janeiro de 2015, respeitante à atividade do Município. 

 

 

  

Data 

compromisso
Descrição da despesa GOPs

Classif 

econ.
2015 2016 2017 Outros

04-12-2014
Remodelação e conserv. edif. 

desportivos e lazer
2.29.2014/25 07010302 91.700,00

11-12-2014
Fornecimento energia eletrica - 

Parque Soccer 
-- 020201 375,00

18-12-2014 Fornecimento de pão e fruta -- 020225 10.959,30

18-12-2014
Protocolo equipa sapadores 

floretsais - Portucalea
-- 020225 15.000,00

05-01-2015
Oficina da Regueifa e Biscoito - 

Aquisição edifício
2.251.2015/28.1 07010307 15.000,00 15.000,00 15.000,00 255.000,00

15-01-2015
Aluguer operacional de 

viaturas ligueiras
1.114.2015/56 020206 22.035,21 22.035,21
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VALLIS HABITA 

 

Setor de Limpeza 

Executou-se uma limpeza geral aos espaços exteriores de todos os empreendimentos sob a gestão da 

empresa. 

Efetuou-se a limpeza das habitações devolutas nos empreendimentos de: 

- Empreendimento da Serra Amarela – Alfena, Ent. 491 – 2º. Direito; 

- Empreendimento de S. Bartolomeu – Alfena, Ent. 114 – R/C Esquerdo; 

- Empreendimento da Outrela – Valongo, Ent. 5 – 3.º Direito; 

- Empreendimento das Saibreiras – Ermesinde, Ent. 25 – 2.º Direito; 

- Empreendimento do Calvário – Valongo, Ent. 4 – Cave 3; 

- Empreendimento de Padre António Vieira – Campo, Ent. 70 – 1.º Esquerdo; 

- Empreendimento do 1º. Maio – Campo, Ent. 574 – 2.º Esquerdo; 

- Empreendimento de Barreiro de Cima – Alfena, Ent. 5 – 3.º Esquerdo; 

- Empreendimento de Balselhas – Campo, Ent. 5 – 1º. Esquerdo; 

- Empreendimento do Calvário – Valongo, Ent. 14 – 3.º Direito. 

 

Setor de Obras e Manutenção 

Foram recuperadas total ou parcialmente as habitações do: 

- Empreendimento da Outrela – Valongo, Ent. 1 – 3º. Esquerdo; 

- Empreendimento de Balselhas – Campo, Ent. 3 – R/C Direito Frente; 

- Empreendimento de Baldeirão II – Sobrado, Ent. 841 – 2º. Direito; 

- Empreendimento da Outrela – Valongo, Ent. 5 – 3º. Esquerdo; 

- Empreendimento da Serra Amarela – Alfena, Ent. 491 – 2º. Direito; 

- Empreendimento de S. Bartolomeu – Alfena, Ent. 114 – R/C Esquerdo; 

- Empreendimento da Outrela – Valongo, Ent. 5 – 3.º Direito; 

- Empreendimento das Saibreiras – Ermesinde, Ent. 25 – 2.º Direito; 

- Empreendimento do Calvário – Valongo, Ent. 4 – Cave 3; 

- Empreendimento de Padre António Vieira – Campo, Ent. 70 – 1.º Esquerdo; 

- Empreendimento do 1º. Maio – Campo, Ent. 574 – 2.º Esquerdo; 

- Empreendimento de Barreiro de Cima – Alfena, Ent. 5 – 3.º Esquerdo; 

- Empreendimento de Balselhas – Campo, Ent. 5 – 1º. Esquerdo; 

- Empreendimento do Calvário – Valongo, Ent. 14 – 3.º Direito. 

Foram substituídas lâmpadas em todas as entradas dos empreendimentos, através da ronda da 

manutenção preventiva. 

Foram limpas as caixas de visita de drenagem de águas pluviais, onde necessário. 

Foram debeladas fugas de água e entupimentos em várias habitações ou áreas comuns, após solicitação 

por parte dos inquilinos. 
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Foram efetuados vários trabalhos de ação corretiva em habitações ou áreas comuns dos 

empreendimentos, tendo origem pela fiscalização preventiva efetuada, quer por solicitação dos inquilinos. 

 

Situação Financeira 

Os dados apresentados neste relatório são reportados ao dia 31 de Janeiro de 2015.  

 

Disponibilidades: 

Caixa: 

- Existem 239,33 Euros. 

Depósitos: 

- A conta do banco que centraliza todas as receitas da empresa municipal tem o saldo de 382.102,07 

Euros; 

- Os bancos recetores das rendas têm saldos que totalizam o valor de 61.756,63 Euros; 

- Duas aplicações a prazo no valor de 220.549,76 Euros e 300.437,50 Euros; 

- O valor total em depósitos é de 964.845,96 Euros. 

 

Débitos a Terceiros: 

Fornecedores: 

- As despesas realizadas decorrentes da atividade do mês de Janeiro/15, são num valor aproximado de 

21.772,03€, sendo que o prazo médio de pagamento a contar da data de vencimento é de 7 dias. 

 

Transferência para a Câmara Municipal de Valongo o valor correspondente à cobrança efetuada no mês 

Janeiro/15, no valor de 29.891,91€.  

 


