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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

SETE DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSETE 

 

Aos sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, edifício dos 

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

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.º José Augusto Sobral Pires 

   Dr.ª Luísa Maria Correia de Oliveira 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira 

Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

 

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

 

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

Vereador, Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos. 

 



3 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 07.09.2017 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Intervenção dos Membros da Câmara; 

 

Resumo diário de tesouraria. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – Diversos 

 

1.1 – Autorização Prévia para lançamento de fogo-Festas em honra de S. Mamede. Ratificação; 

 

1.2 – Autorização Prévia para lançamento de Fogo de Artificio-Festas em honra da Nossa Senhora das 

Necessidades; 

 

1.3 – Contrato de Comodato para a cedência de um terreno da Caixa Económica Montepio Geral para 

realização da Expoval 2017 – Valongo: Desde 1836 a Caminhar para o Futuro. 

 

2 – DFRH – Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

2.1 – 9ª Alteração do Orçamento e 9ª Alteração das Grandes Opções do Plano do ano 2017; 

 

2.2 – Arraial em honra da N. Sra. das Necessidades. Pedido de isenção de taxas pela ocupação do espaço 

público com 150 postes. 

 

3 – DFM – Divisão de Fiscalização e Metrologia 

 

3.1 – Processo n.º 1/2011(23) 

Local: Rua de S. Vicente, n.º 2700 - Alfena 

Declaração de caducidade da licença administrativa (remodelação de posto de abastecimento de 

combustíveis); 

 

3.2 – Processo n.º 30-OC/2011 em nome de Socer Ermesinde - Desenvolvimento Imobiliário, S.A. 

Local: Rua Manuel Simões, n.ºs 133, 135, 139 e 141 (lote 52) - Ermesinde 

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

 

3.3 – Processo n.º 17-OC/1972 

Local: Rua Sacadura Cabral, n. 78 - Ermesinde 

Vistoria de segurança e salubridade; 
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3.4 – Processo n.º 273-OC/1999 

Local: Avenida dos Desportos, n. 99 - Valongo 

Vistoria de segurança e salubridade. 

 

4 – DPOM – Divisão de Projetos e Obras Municipais  

 

4.1 – Licença de táxi n.º 028 – Albino de Magalhães & Silva, Ld.ª - Pedido de substituição de veículo; 

 

4.2 – Construções e pavimentações – Ermesinde 

Pavimentações betuminosas 

Aprovação do projeto de execução, das peças procedimentais e do projeto de decisão de contratar por 

concurso público 

Designação dos membros do júri do procedimento e delegação de competências; 

 

4.3 – Requalificação da Rua de S. Vicente e Ponte do Reguengo - Alfena 

Aceitação de cedência de parcela de terreno e aprovação das contrapartidas estabelecidas entre as partes; 

 

4.4 – Construções e Pavimentações – Alfena – Requalificação da Rua de Vilar (parte) e Rua Manuel Bento 

Júnior  

Decisão de adjudicação  

Aprovação da minuta do contrato 

Notificação para apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário; 

 

4.5 – Modernização e requalificação de espaços públicos, PER do Barreiro – 1.ª fase - Alfena 

Decisão de rejeitar a lista de erros e omissões. 

 

5 – DOTA – Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente 

 

5.1 – Festas em honra da Nossa Senhora das Necessidades - isenção do pagamento da taxa pela emissão 

de licença especial de ruído; 

 

5.2 – Festas em honra de N. Sra. dos Chãos - isenção do pagamento da taxa pela emissão de licença 

especial de ruído – Ratificação. 

 

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

 

6.1 – Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo – NCRV - III Torneio/Convívio de Ténis de Mesa da Amizade 

– 23 de setembro de 2017; 

 

6.2 – Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo - NCRV - XVI Festival de Patinagem Artística – NCRV – 30 

de setembro de 2017;  

 

6.3 – Associação Desportiva de Valongo - ADV – 12.ª Edição do Torneio de Hóquei em Patins – Cidade de 

Valongo; 
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6.4 – Futebol Clube Estrelas Susanenses - Gala de Apresentação dos atletas – época desportiva 2017/2018 

– 10 de setembro; 

 

6.5 – Atribuição de Subsídio de Transporte a Alunos e Alunas do Ensino Básico e Secundário – Ano letivo 

2017/2018; 

 

6.6 – Aplicação das Medidas de Ação Social Escolar - Ano Letivo 2017-2018. 

 

7 – DAJAC – Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadão  

 

7.1 – Aceitação da Viatura Pesada de Passageiros 34-87-IS, oferecida pela Caetanobus – Fabricação de 

Carroçarias, S.A. 

 

8 – DCTJ – Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

8.1 – Festas em honra de Nossa Senhora da Saúde e Santa Eufêmea – Proposta de atribuição de subsídio; 

 

8.2 – Proposta de atribuição de Medalha de Mérito, ao Grupo Entretanto Teatro – Associação Cultural. 

 

 

 

 

Valongo, 4 de setembro de 2017 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentando os presentes e dando 

início à reunião. 

De seguida propôs um Voto do Louvor aos seguintes atletas:  

Atletas da ADV que foram Campeões do Europeus de Hóquei em Patins sub 17, em agosto de 2017 – 

Diogo Barata, Tiago Freitas, João pedro, Diogo Abreu. 

Atletas da ADV que foram Campeões do Mundo em Hóquei em Patins sub 20, em setembro de 2017 – 

Tomás Pereira, Carlos Ramos, Bernardo Mendes. 

Escola VallisLongus que foi Campeã Nacional de Basquetebol Iniciados Femininos do Desporto Escolar, em 

julho de 2017.” 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, cumprimentando os presentes. Começou por questionar 

sobre a possibilidade de ser colocada uma passadeira para peões junto à Capela Mortuária de Campo, uma 

vez que é um sítio onde passa muita gente.  

Referiu que na rua de S. Vicente, em Alfena, existem uns semáforos provisórios mal controlados, o que 

pode provocar acidentes. 

Tendo em conta que na renegociação do contrato de concessão dos serviços de água e saneamento foram 

contempladas as obras de alargamento e beneficiação da ETAR de Campo, questionou para quando está 

previsto o início dessas obras. 

Informou que visitou a Associação de Pesca do Concelho de Valongo, e o que lhe foi transmitido que não é 

do agrado da associação o que a câmara prevê fazer, estando mesmo na iminência de fazer uma coisa que 

é impensável, segundo os entendidos naquela matéria.  

Referiu, ainda, que na última reunião deu a conhecer um caso de uma pessoa que vive numa habitação 

social em que pinga água dentro de casa, e que a situação mantém. A pessoa em questão tem uma reunião 

marcada desde o dia 13 de julho com a senhora Vereadora, Dra. Luísa Oliveira e continua à espera de uma 

reunião com o Senhor Presidente, que foi pedida no dia 17 de Julho. 

Alertou para a falta de limpeza e pelo desleixo que existe nos espaços ajardinados do bairro de habitação 

social de Balselhas, que na sua opinião é o que se encontra em pior estado em todo o concelho, e neste 

mandato ainda não foi feito nada nesse local, nem pela Junta de Freguesia, nem pela Vallis Habita que tem 

a responsabilidade da limpeza pelos espaços ajardinados. 

Informou que apresentou, para inclusão na Ordem de Trabalhos, uma proposta para cedência da Escola do 

Xisto à Junta de Freguesia de Alfena e que na última reunião o senhor Presidente disse que o assunto 

estava no Gabinete Jurídico para analisar a legalidade da inclusão da mesma, gostava que lhe dessem uma 

resposta. 
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Quanto à questão da Comissão de Toponímia, que foi falada em anterior reunião de câmara, onde se 

admitiu a possibilidade de extinguir a referida Comissão, mas o assunto contínua igual, sem nenhum 

avanço.  

Disse, ainda, que recebeu, durante a manhã, um email do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena, 

dirigido ao senhor Presidente, que dizia: “Estupefactos recebemos um protocolo de parceria para a Festa do 

Brinquedo, entregue na Junta de Freguesia por um motorista da Câmara, não nos lembramos de alguma 

vez as instituições, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, se terem sentado e discutido a parceria, bem 

como a estrutura da Festa do Brinquedo. O brinquedo é uma das raízes fundamentais de Alfena que 

queremos valorizar e preservar, e não permitiremos nunca que seja vulgarizado. Estamos disponíveis para 

discutir o protocolo com o senhor Presidente da Câmara quando e onde entenderem.Até lá não contem 

connosco”. Na sua opinião é necessário fazer qualquer coisa para melhorar as relações entre a Câmara e a 

Junta de Freguesia. 

 

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

Começou por lembrar que, sobre a questão da Comissão da Toponímia, na última reunião o senhor 

Presidente comprometeu-se a resolver o problema até ao final do mandato. 

De seguida referiu que na alteração orçamental vão ser feitas intervenções em três ruas em Ermesinde e 

uma delas é onde vive o candidato à Junta de Freguesia pelo PS, a outra rua é onde vive o candidato à 

Assembleia de Freguesia pelo PS e onde vive o Presidente da Comissão de Toponímia e mandatário da 

candidatura do senhor Presidente da Câmara. 

Disse estarem surpreendidos com o facto de a Vallis Habita continuar a não resolver problemas de entrada 

de água nas habitações e organizar um passeio a Fátima, para o dia 13 de setembro, com a população 

idosa da habitação social. Uma empresa que se queixa das limitações orçamentais que não tem dinheiro 

que lhe permita fazer obras nos espaços, estar a fazer algo que não é o objeto para o qual foi criada, não 

parece correto. Assim, de forma a serem esclarecidos sobre o assunto requereu a presença do senhor 

Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita na presente reunião, mas não veio e nem o 

número dois do Conselho de Administração que o deveria substituir na falta dele. 

Solicitou uma cópia do processo de urbanismo n.º 69-OC/2017, bem como solicitou que o processo 

estivesse disponível na próxima semana, na reunião de câmara, para consulta, uma vez que a Câmara 

Municipal permitiu a implementação de uma unidade logística numa zona habitacional, na freguesia de 

Valongo. 

Referiu, ainda, que o Boletim Municipal foi disponibilizado num período em que não é permitido, ou seja, foi 

disponibilizado em período de campanha eleitoral e gostava que o senhor Presidente da Câmara lhes 

explicasse porquê.  

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, cumprimentando os presentes. 
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Disse que a rua da Costa, em Campo está constantemente danificada devido à unidade logística “Teixeira 

Lopes” que, não comportando na sua área, espaço para parqueamento dos camiões, estacionam na rua e 

quem ali mora tem o barulho dos camiões a chegar desde as 5, 6 horas da manhã e era necessário arranjar 

uma solução para o problema.  

Alertou para o facto de, no Bairro do Calvário haver, pelo menos, uma habitação cheia de baratas.  

Na abertura do ano escolar na escola Montes da Costa, a associação de pais e a própria coordenadora 

queixavam-se que a escola tinha baratas e estranha que, no âmbito da alteração orçamental que proposta 

uma redução dos encargos com a desbaratização. 

Disse que relativamente ao processo nº 69-OC/2017, foi aprovado uma plataforma logística, de grandes 

dimensões, numa zona que não é industrial e pretende que os técnicos que defenderam a ideia, estivessem 

presentes na reunião para perceber qual é a justificação que apresentam, assim como quer perceber se os 

técnicos que trabalham na autarquia e têm acumulação de funções participaram no projeto.  

Questionou o porquê da fichas dos custos da Feira da Regueifa e do Biscoito não estar disponível nosite da 

autarquia para consulta. 

Solicitou informação sobre quais as empresas que patrocinaram a Expoval para constatar se são as 

mesmas que ganham as adjudicações na câmara. 

Ainda, sobre os patrocínios da Expoval, referiu que a empresa “Águas de Valongo” patrocinou com 25 mil 

euros, mas não foi capaz de fazer uma estação elevatória numa rua em Alfena, onde estão, há 40 anos, a 

esperar que ponham o saneamento, uma rua com 40 metros.  

Referiu que vai haver um jantar de empresários no âmbito da Expoval, e os membros da câmara não foram 

convidados.  

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, questionando a situação da ligação da rua Joaquim Marques 

dos Santos e a Travessa da Passagem, se há algumas negociações, se está previsto alguma coisa. 

 

Interveio o senhor Vice-presidente da Câmara, Eng. Sobral Pires, cumprimentando os presentes. 

Disse que relativamente à ETAR de Campo, foi solicitado à ERSAR um parecer para que fosse atribuído o 

financiamento, estando-se a aguardar esse parecer.  

Relativamente aos problemas dos semáforos, informou que são da Câmara e as baterias dos mesmos 

foram roubadas por diversas vezes. 

 

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

questão da Associação de Pesca, esclareceu que a associação propôs à autarquia o desafio de realizar um 

centro de pesca em Campo, num espaço pertencente à câmara municipal, imediatamente atrás da ETAR.  

Foi efetuada uma reunião com a associação juntamente com os técnicos da autarquia, e foi feito um projeto 

para aquele espaço que teve que ter autorização do ICNF e a CCDR, receberam o parecer positivo e foi 

programado com os serviços da autarquia a execução da obra.  
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Interveio a Sra. Vereadora, Dra. Luísa Oliveira, cumprimentando os presentes. Disse que relativamente à 

questão da infiltração de água numa habitação social, a mesma já está a ser tratada por parte da empresa.  

Quanto ao pedido de audiência, informou que não tem pedidos pendentes. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que registou a sugestão da 

passadeira para os peões junto à capela mortuária. 

Quanto à questão de Balselhas, concorda que aquele empreendimento social tem muitos problemas e por 

isso é que vai ser intervencionado, quer do ponto de vista do revestimento, para melhoria das condições 

térmicas, quer do ponto de vista da envolvente exterior. 

Em relação à questão da Comissão de Toponímia, esta não emite pareceres vinculativos, e que levará à 

Câmara uma proposta de atribuição de topónimo à rua em questão, dado ser uma competência da Câmara.  

Quanto ao alargamento da travessa em frente à antiga “Jodique”, esclareceu que estão a tentar que os 

proprietários cedam ou alienem o terreno para poder haver ali uma ligação entre duas vias. 

No que toca à questão das obras nas diferentes ruas, esclarece que as obras estão previstas já há muito 

tempo e não são efetuadas porque vive lá o A, B ou C.  

Quanto ao plano de atividades e orçamento para 2017 da Vallis Habita, fui informado que a empresa iria 

manter as atividades já anteriormente desenvolvidas, tendo sido introduzida uma nova atividade com a 

população idosa dos empreendimentos sociais, e pelos moradores foi escolhido o passeio a Fátima.  

Em relação ao Boletim Municipal, disse que o boletim é de julho e que houve um atraso na distribuição, 

tendo sido distribuído no final do mês de agosto, mas que segue os mesmos padrões dos boletins 

anteriores, isento, plural, reporta-se ao período até julho.  

Quanto à rua da Costa, informou que reuniram com os moradores e com os proprietários da empresa, e 

está a ser feito um projeto para fazer uma intervenção naquela rua.  

Sobre a questão das baratas numa habitação do Bairro do Calvário, já falou com o diretor da empresa e 

está previsto avançar com uma ação de desbaratização, brevemente. 

Disse, ainda, que a Expoval é uma iniciativa que tem mais de 20 anos e é usual pedirem apoio às 

empresas. Quanto ao jantar, informou que está previsto seguirem os convites para os autarcas.  

A questão da entrega da Escola do Xisto à Junta de Freguesia não foi à Câmara porque foi informado pelos 

juristas que a matéria que não é de decisão da Câmara. Existe um programa adequado a decorrer naquela 

escola, de férias escolares para as crianças com necessidades especiais, bem como existe uma entidade, o 

“Portugal Inovação Social”, que reconhecendo o carácter inovador do programa de férias escolares, 

desafiou a Câmara Municipal e os parceiros a fazer uma candidatura, a três anos, para ser apoiada por 

eles, porque entendem que é uma iniciativa que pode ser replicada pelo País. 

Em relação ao facto do senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita não ter vindo à 

reunião foi devido a impossibilidade, mas que viria na próxima reunião. 

 

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

de sete milhões, seiscentos e três mil, duzentos e cinquenta euros e oitenta e seis cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO - FESTAS EM HONRA DE S. MAMEDE - 

RATIFICAÇÃO 

 

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

n.º8765/2017, datada de 07.08.2017, subscrita pelo Eng.º José Gonçalves, dos Serviços Municipais de 

Proteção Civil e Proteção da Floresta, cujo teor se transcreve: 

«Deu entrada nos nossos serviços um pedido de Autorização Prévia para Lançamento de Fogo de Artificio, 

(E 12622) no âmbito da comemoração das Festas em honra de S. Mamede, em Valongo. 

O local de lançamento do fogo é junto da Igreja Matriz de Valongo e terá lugar nos dias de agosto, 16 (20h 

ás 21h) e 17 (07h às 21h), pelo que ocorrerá em pleno período crítico - 22 de junho a 30 de setembro 

(Portaria n.º 195/2017 de 22 de junho). 

Por conseguinte, nos termos dos nºs 2 e 6 do art.º 29º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual redação, é competência da Câmara decidir sobre a autorização prévia em apreço. 

Considerando que a distância a espaços florestais - superior a 200mts - vai ao encontro do definido no 

documento Técnico da PSP (Departamento de Armas e Explosivos) para o calibre o calibre máximo dos 

artigos pirotécnicos a utilizar - 60mm – não se vê inconveniente no deferimento desta autorização prévia. 

Porém, nos termos do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receita Municipais em 

vigor, a emissão desta autorização está sujeita ao pagamento de uma taxa no valor de 25,00 euros, para 

cuja isenção é competente a Câmara Municipal, nos termos do nº 3, al. a) do art.º 9º e 12º do citado 

Regulamento. 

Atendendo à importância da festa e à proximidade da data que já não permite que este assunto seja 

apresentado à próxima reunião de Câmara, cuja competência lhe assiste nos termos dos nºs 2 e 6 do art.º 

29º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, propõe-se que o Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara defira: 

1.Emitir a Autorização Prévia para Lançamento de Fogo, em anexo (APLF N.º 14/2017); 

2.O pedido de Isenção de taxas, no valor de 25,00 euros. 

Posteriormente, deverá o assunto ser submetido a ratificação da Câmara, nos termos do nº 3 do art.º 35º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação em 10.08.2017, pelo Comandante Operacional Municipal, Engº 

Delfim Cruz, que igualmente se transcreve: 

«Exmo. Sr. Presidente Dr. José Manuel Ribeiro, atendendo à importância da festividade e à proximidade da 

data, proponho que seja deferida pelo Exmo. Sr. Presidente a autorização para emissão de autorização 
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prévia para lançamento de fogo, assim como o pedido de isenção de taxas, que posteriormente deverá ser 

submetido à Câmara para ratificação. À consideração superior.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 18.05.2017, o 

seguinte despacho: 

«Autorizo. Submeta-se à reunião da Câmara Municipal nos termos do nº3 do artigo 35, anexo I da Lei 

nº75/2013 de 12 Setembro.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade nos termos do nº3 do artigo 35, anexo I da 

Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara nos termos 

propostos na informação técnica. 

 

1.2 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFICIO - FESTAS EM HONRA 

DA NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES 

 

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

9264/2017, datada de 22.08.2017, subscrita pelo Eng.º José Gonçalves, dos Serviços Municipais de 

Proteção Civil e Proteção da Floresta, cujo teor se transcreve: 

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

Prévia para Lançamento de Fogo de Artificio, (E 12854) no âmbito da comemoração das Festas em honra 

de Nossa Senhora das Necessidades, em Sobrado. 

II.O local de lançamento do fogo é na Rua Dr. Fernando Melo, próximo de campos agrícolas e terá lugar 

nos dias de setembro, 15, 16 e 17 (entre as 08h00 e as 24h00), pelo que ocorrerá em pleno período crítico - 

22 de junho a 30 de setembro (Portaria n.º 195/2017 de 22 de junho). 

III. Por conseguinte, nos termos do nº 2 do art.º 29º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual redação, é competência da Câmara decidir sobre a autorização prévia em apreço. 

IV. Considerando que a distância a espaços florestais - superior a 160mts - vai ao encontro do definido no 

documento Técnico da PSP (Departamento de Armas e Explosivos) para o calibre o calibre máximo dos 

artigos pirotécnicos a utilizar - 100mm – não se vê inconveniente no deferimento desta autorização prévia, 

desde de que seja realizada a mobilização dos campos agrícolas contíguos à zona de lançamento do fogo e 

realizada uma rigorosa gestão dos combustíveis (limpeza), em todos os matos inseridos neste diâmetro. 

V. Nos termos do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receita Municipais em vigor, a 

emissão desta autorização está sujeita ao pagamento de uma taxa no valor de 25,00 euros, para cuja 

isenção é competente a Câmara Municipal, nos termos do nº 3, al. a) do art.º 9º e 12º do citado 

Regulamento. 

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

Câmara Municipal a apreciação deste processo, nos termos do nº 2 do art.º 29º do Decreto-Lei nº 124/2006, 

de 28 de junho, na sua atual redação, conjugado com o disposto no nº 3, al. a) do art.º 9º e 12º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receita Municipais e deliberar: 
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1.Emitir a Autorização Prévia para Lançamento de Fogo, em anexo (APLF N.º 15/2017), 

2.Deferir o pedido de Isenção de taxas, no valor de 25,00 euros.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação em 22.08.2017, pelo Comandante Operacional Municipal, Eng.º 

Delfim Cruz, que igualmente se transcreve: 

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

deliberar sobre a emissão da autorização prévia para o lançamento de fogo pirotécnico, e sobre o pedido de 

isenção do pagamento de taxas. À consideração superior.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 25.08.2017, o 

seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, nos termos do n.º 2 e 6 do Artigo 29º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho na sua atual redação, conjugado com o disposto no nº 3, al. a) do 

art.º 9º e 12º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receita Municipais, nos termos 

propostos na informação técnica: 

1. Emitir a Autorização Prévia para Lançamento de Fogo, em anexo (APLF N.º 15/2017), 

2. Deferir o pedido de Isenção de taxas, no valor de 25,00 euros.» 

 

1.3 - CONTRATO DE COMODATO PARA A CEDÊNCIA DE UM TERRENO DA CAIXA ECONÓMICA 

MONTEPIO GERAL PARA REALIZAÇÃO DA EXPOVAL 2017 – VALONGO: DESDE 1836 A CAMINHAR 

PARA O FUTURO 

 

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

um contrato de comodato para cedência de um terreno para a realização da Expoval 2017 – Valongo: 

Desde 1836 a Caminhar para o Futuro, instruído com a informação técnica n.º 28/GMIME/2017, datada de 

2017/08/25, subscrita por Cristina Teixeira, técnica afeta ao GMIME e pel’a equipa da Expoval, cujo teor se 

transcreve: 

“O município de Valongo vai promover, entre os dias 13 a 17 de setembro de 2017, a mostra empresarial 

«Expoval 2017 – Valongo: Desde 1836 a Caminhar para o Futuro”. 

Para efeitos de instalação de três tendas multiuso destinadas à mostra empresarial das atividades 

económicas do concelho, duas com as medidas de 25X45 metros e uma com 25X20 metros, as quais 

comportarão 104 (cento e quatro) stands modulares, salas para Workshop e para Exposição, é necessária a 

utilização do terreno sito na Rua José Joaquim Ribeiro teles, 176, na freguesia de Ermesinde. 

O referido terreno é propriedade da Caixa Económica Montepio Geral, está descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Valongo sob o número 8305 da freguesia de Ermesinde e inscrito na matriz predial 

urbana da mesma freguesia sob o artigo P-10594. 

Para efeitos de ser cedido ao município, em regime de comodato, o terreno em causa, torna-se necessária 

a outorgada de um contrato de comodato, pelo que se propõe a assinatura do contrato em anexo, de forma 

a permitir a realização da atividade em causa, cuja promoção competente à autarquia. 
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Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da faculdade prevista na 

alínea ff) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

Em 2017/08/29, o Sr. Arq. Vítor Santos de Sá, Coordenador da Expoval, emitiu o seguinte parecer: 

«À consideração do Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro. Concordo com o teor da 

informação anexa, pelo que se propõe que o assunto seja objeto de análise por parte da Câmara 

Municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/08/29, o seguinte despacho: 

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

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

n.º75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a celebração contrato de comodato em anexo, 

com base na informação técnica prestada. 

 

2.1 - 9.ª ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO E 9.ª ALTERAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

ANO 2017 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da 9.ª Alteração 

do Orçamento e 9.ª Alteração das Grandes Opções do Plano, instruído com a informação técnica n.º 

22/DFRH/GF/2017, datada de 04/09/2017, subscrita por Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo teor se 

transcreve: 

“Apurada a necessidade de efetuar o reforço de dotação de algumas rubricas do Orçamento e das Grandes 

Opções do Plano, procede-se à elaboração da presente Alteração nos termos seguintes. 

No orçamento da despesa, procede-se ao reforço das dotações das seguintes rubricas: 

-Material de transporte-Peças: 8.000,00€; 

-Outros bens: 10.000,00€; 

-Representação dos serviços: 1.200,00€; 

-Outros serviços: 75.000,00€; 

-Transferências correntes – Estado: 5.028,00€; 

-Transferências correntes – Instituições sem fins lucrativos: 17.500,00€. 

Ainda na vertente da despesa, é igualmente necessário proceder-se a alguns ajustamentos de dotações 

das Atividades Mais Relevantes, que resultam nos seguintes reforços: 

-Licenciamento Enterprice Agreement – Licenças Microsoft: 90.772,00€; 

-Solução de impressão e digitalização – Outsourcing (2015): 2.000,00€; 

-Solução de impressão e digitalização – Outsourcing (2017): 1.795,00€; 

-Atividades de animação e apoio à família na educação pré-escolar – Transferências para as Freguesias: 

14.296,00€; 

-Atividades de animação e apoio à família na educação pré-escolar – Transferências para as Instituições: 

4.238,00€; 
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-Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino: 13.799,00€. 

A contrapartida a estes reforços proveio da redução das dotações das seguintes rubricas das AMR, cujas 

dotações foram devidamente ajustadas à execução dos respetivos contratos: 

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

-Manutenção e assistência técnica dos equipamentos informáticos das EB1 do Concelho: 4.037,00€; 

-Plano de Emergência de Apoio Alimentar: 12.397,74€; 

-Serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos e outros serviços de higiene urbana (2014): 26.814,00€; 

-Desratização, desbaratização e outras desinfeções no Concelho (2014): 1.845,00€; 

-Serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos e outros serviços de higiene urbana (2017): 194.594,26€; 

-Desratização, desbaratização e outras desinfeções no Concelho (2017): 2.477,00€. 

No Plano Plurianual de Investimentos e por indicação da Divisão de Projetos e Obras Municipais procede-se 

ao reforço da dotação do projeto ‘Campo de Sonhos’, no montante de 55.000,00€, por contrapartida da 

redução das dotações dos projetos ‘Estádio Municipal de Sobrado – Drenagem’ e ‘Construção do circuito de 

manutenção no Complexo Desportivo de Montes da Costa (1ª fase)’, respetivamente pelos valores de 

25.000,00€ e 30.000,00€. 

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

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

Em 04/09/2017, a Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, 

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

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

Na mesma data, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, dizendo que o senhor Presidente deveria tê-los informado 

sobre a retirada do saldo de gerência, no valor de 30 mil euros, que foi incluído, por proposta deles, para 

beneficiação do campo dos Montes da Costa, assim, para não terem que votar contra, propõem que se use 

as rubricas que tem na 25 com diversos, prestações de serviços diversas.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que as duas rubricas da 25 

são de natureza diferente.  

Disse que não significa que não vai ser feita a intervenção, mas são verbas do PPI e foi a solução que a 

equipa técnica encontrou, e que a intervenção vai ser feita. 

 

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, aprovar a proposta da 9.ª Alteração do Orçamento e 9.ª 

Alteração das Grandes Opções do Plano de 2017, com base na informação técnica prestada. 
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Abstiveram-se os/a senhores/a Vereadores/a eleitos/a pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Baltazar, Eng.º Hélio 

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

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

 

2.2 - ARRAIAL EM HONRA DA N. SRA. DAS NECESSIDADES - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS 

PELA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM 150 POSTES 

 

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

Igreja Paroquial da Freguesia de Sto. André de Sobrado, instruída com a informação técnica n.º 9717/2017, 

datada de 04.09.2017, subscrita por Maria do Céu Correia Aguiar Nogueira, assistente técnica cujo teor se 

transcreve: 

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

A requerente solicita o condicionamento e interrupção do trânsito em vários arruamentos da freguesia de 

Sobrado, para a realização do arraial e procissões em honra da N. Sra. das Necessidades, no período de 

14 a 17 de setembro corrente, bem como solicita a ocupação do espaço público com 150 postes nos 

arruamentos onde decorrerá o arraial, no período de 4 a 23 de setembro corrente; 

Nos termos da informação n.º 9700/TL está autorizado o condicionamento e interrupção do trânsito, bem 

como deferido o pedido de ocupação do espaço público com 150 postes, o que, conforme o n.º 3.1.1, do 

Quadro 21, relativo a Ocupações do espaço público quando sujeitas a licenciamento, da Tabela de Taxas, 

anexa ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, dá lugar ao pagamento da taxa no valor de 

0,50€ por poste e por dia, perfazendo o total de 1500€; 

Todavia, à requerente poderá ser atribuída a isenção da taxa nos termos alínea a), do n.º 3, do artigo 9.º, do 

mesmo regulamento; 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 12.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais.» 

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

04.09.2017, que igualmente se transcreve: «Exmo. Senhor Presidente: Propõe-se o deferimento da isenção 

de taxas pela ocupação do espaço público com 150 postes e a sua submissão à reunião de Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 04.09.2017, o seguinte despacho: «Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do artigo 12.º, do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, por unanimidade, conceder a isenção de taxas pela ocupação do espaço público com 

150 postes. 

 

3.1 - PROCESSO N.º 1/2011(23) 

LOCAL: RUA DE S. VICENTE, N.º 2700 - ALFENA 
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DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA (REMODELAÇÃO DE POSTO DE 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS) 

 

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

caducidade da licença administrativa, instruído com a informação técnica n.º 920/DFM.FU/2017, datada de 

2017.07.21, subscrita por Pedro Pinto, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve: 

«Em 14.03.2011 foi solicitada a concessão de uma licença para remodelação de posto de abastecimento de 

combustíveis no local supra identificado. 

Em 18.05.2012 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 15.05.2012. 

Em 14.04.2016 foi emitido o alvará de obras de demolição e de construção n.º 30/2016, fixando o prazo 

para conclusão das obras em 17.04.2017. 

Em 24.04.2017 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi iniciada no prazo de 

12 meses a contar da data de emissão do alvará ou do pagamento das taxas no caso de comunicação 

prévia, ou nos casos previstos no artigo 113.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação. 

Em 24.05.2017 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da licença nos 

termos da alínea a), do n.º 3, do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 

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

para que, querendo, se pronunciasse. 

Nesta data, verifica-se que o requerente não se pronunciou sobre a intenção aludida no parágrafo anterior. 

Face ao exposto, deve a Câmara Municipal declarar a caducidade da licença nos termos da alínea a), do n.º 

3, do artigo 71.º do RJUE, o que aqui se propõe.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2017.07.25 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que seja declarada a caducidade da licença administrativa nos termos da alínea d) do 

n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 

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

Em 2017.07.26 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2017.08.11, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do art.º 71.º 

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

unanimidade, declarar a caducidade da licença administrativa, com base na informação técnica prestada. 
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3.2 - PROCESSO N.º 30-OC/2011 EM NOME DE SOCER ERMESINDE - DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO, S.A. 

LOCAL: RUA MANUEL SIMÕES, N.ºS 133, 135, 139 E 141 (LOTE 52) - ERMESINDE 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE 

HABITAÇÃO BIFAMILIAR) 

 

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

caducidade da comunicação prévia, instruído com a informação técnica n.º 651/DFM.FU/2017, datada de 

2017.05.16, subscrita pela Eng.ª Alzira Torres, Técnica Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 2011.02.23 foi apresentada comunicação prévia para construção de um edifício com três pisos 

destinada a moradia bifamiliar no local supra identificado. 

Em 2011.03.14 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 2011.03.10. 

Em 2011.09.23 foi admitida a comunicação prévia n.º 92/2011, fixando o prazo para a execução da obra em 

24 meses. 

Posteriormente o prazo para conclusão da obra foi prorrogado para 2015.12.27 ao abrigo do Regime 

excecional de extensão de prazos. 

De seguida foi concedida uma prorrogação de prazo por mais 12 meses, passando a validade da 

comunicação prévia a terminar em 2016.12.28. 

Em 2017.03.20 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito. 

Em 2017.04.11 foi comunicado ao requerente, através do ofício 808/FU a intenção de ser declarada a 

caducidade da comunicação prévia nos termos da alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação, 

tendo sido fixado prazo de 10 dias para que, querendo, se pronunciasse. 

Nesta data, verifica-se que o requerente não se pronunciou sobre a intenção aludida no parágrafo anterior. 

Face ao exposto, deve a Câmara Municipal declarar a caducidade da comunicação prévia nos termos da 

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2017.07.20 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se que seja declarada a caducidade da comunicação prévia nos termos da alínea d) do 

n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 

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

Em 2017.07.26 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2017.08.11, o seguinte despacho: 
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«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do art.º 71.º 

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

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

 

3.3 - PROCESSO N.º 17-OC/1972 

LOCAL: RUA SACADURA CABRAL, N. 78 - ERMESINDE 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE 

 

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

do prazo para a realização das obras de conservação do imóvel sito no local acima indicado, instruído com 

a informação técnica n.º 917/DFM.FU/2017, datada de 2017.07.20, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, 

Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 09.02.2017 foi efetuada uma vistoria à fração “C” do prédio situado na morada supra identificada, a 

requerimento da sua proprietária, tendo-se verificado que esta não tinha boas condições de segurança e 

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

15/2017, nomeadamente obras de conservação da envolvente exterior e de reparação dos revestimentos 

interiores degradados pela infiltração da água através da cobertura e das fachadas. 

Realizada a vistoria, foi concedido um prazo de 10 dias aos interessados – proprietários das três frações 

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

Contudo, dado que estes nada alegaram, foi ordenada a execução das obras de conservação necessárias à 

correção das más condições de segurança e salubridade verificadas no imóvel, concedendo-se um prazo 

de 45 dias aos proprietários para o efeito, sob pena de ser instaurado processo de contraordenação previsto 

no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, 

na sua atual redação. 

Nesta data, verifica-se que, pelo requerimento registado nesta edilidade sob o n.º 11483, de 17.07.2017, os 

proprietários das restantes duas frações alegaram que o proprietário da outra fração (requerente da vistoria) 

se encontra em mora relativamente às importâncias devidas a título de encargos de conservação a que se 

encontra adstrito e acrescenta que tais montantes serão objeto de cobrança coerciva junto da via judicial. 

Os exponentes manifestam intenção de realizar as obras ordenadas mas, alegando que os montantes a 

cobrar se afiguram como necessários para as mesmas, solicitam a prorrogação do prazo para a sua 

execução por um período nunca inferior a 120 dias. 

Face ao exposto e atendendo a que os exponentes pretendem regularizar a situação voluntariamente, não 

se vê inconveniente na prorrogação do prazo anteriormente fixado para execução das obras de 

conservação em 120 dias. 

Sugere-se que seja dado conhecimento da decisão que recair sobre este pedido aos proprietários das três 

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2017.07.25 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se o deferimento do pedido de prorrogação do prazo pelo período de 120 dias. 

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

Em 2017.07.26 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2017.08.11, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo de 120 dias, para 

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

 

3.4 - PROCESSO N.º 273-OC/1999 

LOCAL: AVENIDA DOS DESPORTOS, N. 99 - VALONGO 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE 

 

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

do prazo para reposição das condições de segurança (construção de um muro de suporte de terras, 

reconstrução do muro de vedação e substituição da rede de vedação) no imóvel sito no local acima 

indicado, instruído com a informação técnica n.º 926/DFM.FU/2017, datada de 2017.07.24, subscrita pelo 

Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 10.11.2015, a administração de condomínio do prédio sito na morada supra identificada alegou que o 

muro de vedação norte deste imóvel, contíguo ao campo de futebol da UD Valonguense, estava em risco de 

ruína provocado por deslizamento de terras. 

Face ao alegado, foi agendada uma vistoria de segurança e salubridade ao local, de modo a serem 

determinadas as condições de estabilidade do muro de vedação do prédio e, simultaneamente, analisadas 

as causas do colapso parcial do muro de vedação do campo de futebol. 

Nessa vistoria, realizada em 07.01.2016, os peritos concluíram que o local não tinha boas condições de 

segurança e que, face ao risco de colapso do muro de vedação do prédio, deveriam ser efetuadas as 

seguintes obras: construção de um muro de suporte das terras do logradouro do prédio, reconstrução do 

muro de vedação do campo de futebol e substituição da rede de vedação após a reparação do poste 

partido. 

Através dos ofícios 373/FU e 374/FU, de 18.02.2016, foi concedido um prazo de 10 dias aos interessados 

(administrador do condomínio do prédio vistoriado e presidente da comissão administrativa da UD 
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Valonguense) para que, querendo, se pronunciassem sobre o conteúdo do auto de vistoria elaborado pelos 

peritos. 

Dado que estes nada responderam, na reunião de câmara realizada em 13.04.2016 foi deliberado ordenar à 

administração de condomínio do prédio vistoriado que efetuasse as obras de conservação supra referidas 

no prazo de 45 dias (construção de um muro de suporte das terras do logradouro do prédio, reconstrução 

do muro de vedação do campo de futebol e substituição da rede de vedação após a reparação do poste 

partido), necessárias à correção das más condições de segurança observadas, nos termos do disposto no 

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

n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, sob pena de ser instaurado processo de contraordenação 

previsto na alínea s) do n.º 1 artigo 98.º do mesmo diploma legal. 

O administrador de condomínio foi informado dessa decisão através do ofício com a referência 1311/FU, de 

30.06.2016. 

Em 05.09.2016, o administrador do condomínio enviou uma mensagem de correio eletrónico para esta 

autarquia – registada sob o n.º 13851 em 05.09.2016 – através da qual alegou que estava na fase de 

recolha de propostas e orçamentos para apresentar em assembleia de condóminos e solicitou a suspensão 

de qualquer procedimento contraordenacional. 

Analisado o alegado, foi deliberado, na reunião de câmara realizada em 02.12.2016, conceder um prazo 

adicional de 30 dias à administração de condomínio para concluir os necessários trabalhos. O 

correspondente ofício foi enviado em 13.12.2016. 

Expirado o prazo concedido por esta edilidade, agendou-se uma inspeção ao local em apreço para o dia 

16.03.2017, na qual se observou que os trabalhos ordenados ainda não tinham sido executados. Nessa 

data, o administrador de condomínio transmitiu aos signatários que o vencedor da proposta anterior teria 

desistido e que, por esse motivo, estavam novamente a recolher propostas e orçamentos para apresentar 

em assembleia de condóminos. 

Através do ofício 1410/FU, de 11.07.2017, foi concedido um prazo de 10 dias ao administrador do 

condomínio para que apresentasse o caderno de encargos e o prazo de execução da obra em apreço, sob 

pena de serem adotadas as medidas coercivas previstas no RJUE tendentes à regularização desta 

situação. 

Nesta data, verifica-se que, pela mensagem de correio eletrónico registada nesta edilidade sob o n.º 11245, 

de 13.07.2017, a empresa administradora de condomínio requer a prorrogação do prazo para conclusão 

dos trabalhos e consequente reposição das condições de segurança até ao final de outubro do corrente 

ano. Em anexo, apresenta cópia da ata de assembleia de condóminos aprovando e adjudicando a obra de 

reconstrução do muro em apreço à empresa “AF - Reabilitação”, bem como o respetivo caderno de 

encargos. 

Face ao exposto e considerando que o condomínio demonstra intenção de regularizar a situação em apreço 

voluntariamente, não se vê inconveniente na prorrogação do prazo para reposição das condições de 

segurança (construção de um muro de suporte das terras do logradouro do prédio, reconstrução do muro de 

vedação do campo de futebol e substituição da rede de vedação após a reparação do poste partido) até ao 



21 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

final do mês de outubro de 2017, sob pena de incorrer em contraordenação prevista na alínea s) do artigo 

98.º RJUE. 

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

artigo 80.º do RJUE.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2017.07.25 

que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vice-Presidente, 

Concordo, propõe-se o deferimento do pedido de prorrogação do prazo até ao final do mês de outubro. 

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

Em 2017.07.26 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2017.08.11, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

Urbanização e da Edificação, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo até ao final do mês de 

outubro de 2017, para reposição das condições de segurança do imóvel, com base na informação técnica 

prestada. 

 

4.1 - LICENÇA DE TÁXI N.º 028 – ALBINO DE MAGALHÃES & SILVA, LD.ª - PEDIDO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO 

 

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

de viatura a afetar à Licença de Táxi n.º 028, instruído com a informação n.º 9135/2017, prestada na 

aplicação MGD – my doc a 17 de agosto, subscrita por Maria Teresa Moreira, assistente técnica na 

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

«Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar o seguinte: 

1. Foi apresentado um pedido, registado com a entrada n.º 11573 – mydoc, no dia 18 de julho, pelo 

representante legal da empresa Albino Magalhães & Silva, Ld.ª, detentora da licença de táxi n.º 028, no 

qual solicita a substituição do veículo de marca Skoda, modelo Octavia, com a matrícula 88-05-LO pelo 

veículo de marca Dacia, modelo Logan, com a matrícula 73-TG-26, anexando para o efeito, cópia dos 

seguintes documentos, em consonância com o exigido no art.º 22.º do Regulamento Municipal do 

Transporte Público de Aluguer de Veículos Automóveis de Passageiros: 

 Alvará n.º 111377, emitido pelo IMT, para exercício da atividade de transporte em táxi, válido até 

2022.01.25; 

 Declaração Aduaneira de Veículos, emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, em 2017.07.07, 

válida por 60 dias; 
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 Apólice de Seguro Automóvel da AÇOREANA, válida até 2017.10.30; 

 Ficha de Verificação de Taxímetros aprovado em 2017.07.18; 

 Licença de Táxi. 

2. Da análise dos documentos anexos ao pedido, conclui-se estarem reunidos os requisitos exigidos no 

referido regulamento, com vista à substituição do veículo, atualmente afeto à licença de táxi em referência, 

pelo veículo, de marca Dacia, modelo Logan, com a matrícula 73-TG-26, procedendo-se à respetiva 

substituição da licença de táxi, procedendo-se ainda à alteração da numeração do Alvará para o exercício 

da atividade, fazendo constar o número 111377. 

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

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

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

Paula C. Pereira Marques, em 2017.08.17, que igualmente se transcreve: 

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

Municipal. 

Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara Municipal.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.08.18, o 

seguinte despacho: 

«Concordo. 

Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.08.18, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea x) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o 

estatuído no n.º 5 do art.º 22.º e o art.º 25.º, ambos do Regulamento Municipal do Transporte Publico de 

Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros, por unanimidade: autorizar a substituição do 

anterior veículo pelo novo, da marca Dacia, modelo Logan, com a matrícula 73-TG-26, a afetar à Licença 

de Táxi n.º 028, em nome de Albino Magalhães & Silva. Ld.ª, procedendo-se à respetiva substituição da 

licença de táxi, nos termos propostos na supracitada informação. 

 

4.2 - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES – ERMESINDE 

PAVIMENTAÇÕES BETUMINOSAS 

APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO, DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS E DO PROJETO DE 

DECISÃO DE CONTRATAR POR CONCURSO PÚBLICO 

 DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO JÚRI DO PROCEDIMENTO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

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

projeto e das peças procedimentais e de abertura de procedimento por concurso público, para execução da 
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empreitada versada em título, instruído com a informação técnica n.º 248/DPOM.RV/2017, datada de 26 do 

passado mês de julho, subscrita pela técnica superior Eng.ª Cláudia Rodrigues, da Divisão de Projetos e 

Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«1. Antecedentes 

 A necessidade de execução da presente empreitada de obras públicas resulta da verificação de anomalias 

significativas no pavimento em cubos de granito das Rua e Tr. do Carvalhal e Rua Padre Avelino Assunção, 

e no pavimento betuminoso de parte da Rua de Ermesinde. Na Rua Simões Lopes, no troço compreendido 

entre as Ruas Luis de Camões e Elias Garcia, além do mau estado do pavimento, verifica-se também o mau 

estado dos passeios, pelo que se efetuará uma requalificação integral deste troço de arruamento. 

2. Perspetiva da intervenção 

A intervenção abrange as Rua e Tr. do Carvalhal e Rua Padre Avelino Assunção e parte das Ruas de 

Ermesinde e Simões Lopes, requalificando-se assim as vias renovando o tapete betuminoso e melhorando 

os acessos pedonais, com a criação de rebaixo nos passeios, nas zonas de passadeiras e requalificam-se 

os passeios degradados. 

3. Descrição e tipo de obra 

A obra a realizar consiste no levantamento dos pavimentos existentes e pavimentação em betão 

betuminoso e execução dos rebaixos dos passeios nas zonas de passadeira. Relativamente à Rua Simões 

Lopes, será também efetuada a requalificação dos passeios. 

4. Peças do procedimento 

O presente processo de empreitada é composto pelas seguintes peças: 

- Anúncio 

- Programa do procedimento 

- Caderno de Encargos 

- Orçamento 

- Mapa de trabalhos e quantidades 

- Projeto de execução 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

- Plano de Segurança e Saúde 

5. Designação dos membros do júri 

Uma vez que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 67.º, é da competência do órgão competente para 

contratar a designação do júri do procedimento, propõe-se que este seja constituído pelos seguintes 

membros e ordem: 

Membros efetivos: 

Eng.ª Cláudia Rodrigues 

Eng.ª Jacinta Moreira 

Eng.ª Helena Pereira 

Membros suplentes: 



24 
 

Eng.º Manuel Cunha 

Eng.ª Carla Pardal 

Propõe-se que sejam delegadas no júri as competências de prestar aos interessados os esclarecimentos 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças de concurso, realizar a análise e decisão sobre 

os pedidos de prorrogação do prazo de entrega das propostas, e as relativas aos artigos 61.º e 64.º do 

CCP, proceder à apreciação das propostas de acordo com o critério de adjudicação, elaborar o relatório 

preliminar, a audiência prévia dos concorrentes e a elaboração do relatório final. 

6. Prazo de execução da obra 

Propõe-se que seja fixado o prazo de 90 dias para a execução da obra. 

7. Prazo para entrega das propostas 

Até às 17:30 horas do 12.º dia a contar da data de envio do anúncio para publicação no Diário da República. 

Nos termos do disposto no artigo 135.º do CCP, é de 20 dias o prazo mínimo para apresentação das 

propostas, no caso de contrato de empreitada de obras públicas, podendo este prazo ser reduzido em até 

11 dias, no caso de trabalhos de manifesta simplicidade. 

Ora, no presente caso, os trabalhos que compõe esta empreitada não se revestem de complexidade técnica 

especial, pelo que, será considerado um prazo de 12 dias para apresentação das propostas. 

8. Critério de adjudicação 

O preço mais baixo nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do CCP. 

9. Propostas 

Face ao exposto, propõe-se que seja(m): 

a) Aprovado o projeto de execução; 

b) Aprovadas as peças procedimentais, que compõem o presente processo da empreitada, e o projeto de 

decisão de contratar, nas seguintes condições: 

- Preço base: € 212.000,00 + IVA 

- Prazo de execução da obra: 90 dias 

- Prazo para apresentação das propostas: 12 dias 

- Critério de Adjudicação das propostas: Preço mais baixo 

c) Designados os membros do júri do procedimento nos termos e com as competências propostas na 

presente informação; 

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

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no n.º 1 do art.º 36.º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.» 

Sobre o assunto em 2017.08.01, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, 

proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

Em 2017.08.03 o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

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

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

n.º 75/2013 de 12 de setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais e de acordo com a informação 

supra referida, por unanimidade: 

1. Aprovar a abertura de Concurso Público, nos termos da alínea b) do art.º 19.º e n.º 1 do art.º 36.º, 

ambos do Código dos Contratos Públicos, para execução da empreitada de ”Construções e 

Pavimentações – Ermesinde – Pavimentações Betuminosas”, com o preço base de 212.000,00 € e 

um prazo de execução de 90 dias; 

2. Aprovar o projeto e demais peças procedimentais do referido Concurso Público, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do art.º 40.º do Código dos Contratos Públicos; 

3. Aprovar a constituição do júri e nele delegar as competências propostas na supracitada informação, 

nos termos do n.º 1 do art.º 67.º e do n.º 2 do art.º 69.º, ambos do referido Código dos Contratos 

Públicos. 

 

4.3 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE S. VICENTE E PONTE DO REGUENGO - ALFENA 

ACEITAÇÃO DE CEDENCIA DE PARCELA DE TERRENO E APROVAÇÃO DAS CONTRA-PARTIDAS 

ESTABELECIDAS ENTRE AS PARTES 

 

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

cedência de uma parcela de terreno, necessária à requalificação da Rua de S. Vicente e Ponte do 

Reguengo, em Alfena, instruído com a informação técnica n.º 282/DPOM.RV/2017, datada de 25 de agosto 

último, subscrita pela técnica superior Eng.ª Helena Pereira, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo 

teor se transcreve: 

« No intuito de disponibilizar a parcela de terreno necessária à execução da obra referida em assunto, foi 

contactada a sua proprietária, Florinda Rosa Bento Ferreira da Silva, no sentido de se obter a sua 

concordância, para a cedência/doação da área de terreno necessária para a execução da obra, 

nomeadamente para a execução de passeio. 

A referida parcela de terreno, faz parte do prédio com as seguintes identificações, e do qual será destacada: 

 terreno sito no Lugar de Cabeda, com a denominação de Campo da Serrada de Baixo, com 3.100,00 m2, 

inscrito na Matriz Predial Rústica 2134 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o numero 

3510/19990709, da Freguesia de Alfena. 

Foram realizadas algumas reuniões com a proprietária, nas quais lhe foi transmitida a necessidade e 

importância da cedência da parcela em causa ao Município, tendo a mesma concordado e demonstrado 

interesse em colaborar com a Autarquia. 

Obtida a sua concordância, foi elaborada a minuta da ata acordo, anexa, da qual constam as contrapartidas 

exigidas pela proprietária. 
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Assim, propõe-se submeter à Câmara Municipal a apreciação do presente assunto para que esta delibere 

autorizar a cedência ao Município da área necessária à Requalificação da Rua de S. Vicente e Ponte do 

Reguengo – Alfena, 102,00 m2, conforme a ata da reunião/acordo e respetiva peça desenhada que se 

anexa. 

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

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

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

Paula C. Pereira Marques, em 2017.08.30, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires. 

Concordo com o proposto.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.08.30 o 

seguinte despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.08.31, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, por unanimidade: 

1. Aceitar a cedência ao Município de Valongo da parcela de terreno abaixo identificada, necessária à 

execução da obra de requalificação da Rua de S. Vicente e Ponte do Reguengo, em Alfena, a 

integrar no domínio público municipal, nos termos propostos na supracitada informação e planta anexa. 

 Parcela com área de 102,00 m2, pertencente a Florinda Rosa Bento Ferreira da Silva, sita no Lugar 

de Cabeda (com a denominação de Campo da Serrada de Baixo), a destacar do prédio inscrito na matriz 

predial rustica n.º 2134 da Freguesia de Alfena e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 3510/19990709. 

2. Aprovar as contrapartidas exigidas pela referida proprietária, constantes da respetiva ata de 

reunião/acordo, com vista à doação da referida parcela, que aqui se dá por inteiramente reproduzida e que 

fica a fazer parte integrante da presente deliberação. 

 

4.4 - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES – ALFENA – REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE VILAR 

(PARTE) E RUA MANUEL BENTO JÚNIOR 

DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO 

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

da empreitada versada em título, bem como da aprovação da respetiva minuta de contrato, instruído com a 

informação técnica n.º 293/DPOM.RV/2017, datada de 31 do passado mês de agosto, subscrita pelo júri do 

procedimento constituído pelos elementos – Eng.ª Jacinta Moreira; Eng.º Manuel Cunha e Eng.ª Cláudia 

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

«1. HISTORIAL 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 

(informação n.º 221/DPOM.RV/2017, de 07/07) 

- aprovação – deliberação da Câmara Municipal – 13.07.2017 

 proc.44.DPOM.2017 

 concurso público, ao abrigo alínea b) do art.º 19.º do CCP 

 publicitado no DR n.º 137 – II Série, de 18.07.2017 

 preço base – 157.000,00  € 

 prazo de execução – 60 dias 

 prazo de garantia da obra – 10, 5 e 2 anos [vide cláusula 46.ª do CE] 

 CPV – 45233223-8 (renovação de pavimentos e faixa de rodagem) 

- disponibilização na plataforma anoGov – 14.07.2017 

TERMINO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – 01.08.2017 

Ocorreu prorrogação do prazo de entrega das propostas por solicitação dos interessados, motivado por 

interrupção do serviço da plataforma AnoGov. O Aviso de prorrogação do prazo foi publicitado no DR n.º 

143 – II Série, de 26.07.2017. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS – 02.08.2017 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO RELATÓRIO PRELIMINAR: 

Foi efetuada a análise das propostas e elaborado o respetivo relatório preliminar, o qual foi remetido a todos 

os concorrentes em 22.08.2017 para audiência prévia escrita, nos termos previstos no n.º 1 do art.º 123.º 

do referido CCP. 

Decorrido o prazo para a audiência prévia não foi apresentada qualquer reclamação. 

2. SITUAÇÃO ATUAL 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 148.º do CCP, foi elaborado o relatório final em anexo. 

Tendo em consideração o critério de adjudicação, a proposta de mais baixo preço é a apresentada pelo 

concorrente Edilages, S.A. 

Pelo exposto, propõe-se: 

1. Adjudicar a empreitada em título à empresa Edilages, S.A com o NIF n.º 508559871 e sede na Rua 

Pedreira das Lages – Guilhufe (4560-144), pelo preço contratual de 136.970,00 € (cento e trinta e seis mil, 

novecentos e setenta euros), com um prazo global de execução de 60 dias; 
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2. Para cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 98º do CCP, aprovar a minuta de contrato a celebrar 

com o referido empreiteiro. Tendo em conta que, de acordo com os n.ºs 2 e 3 do art.º 88º do referido código, 

não é exigível a prestação da caução para garantia da obra em apreço, será retido 10% do valor dos 

pagamentos a efetuar; 

3. Notificar a empresa adjudicatária para providenciar: 

→ a disponibilização na plataforma Anogov dos documentos de habilitação abaixo indicados, no prazo de 

10 dias, a contar da notificação e para cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 83.º do CCP: 

 anexo II; 

 os documentos exigidos nos nºs 1 e 2 do art.º 81.º do CCP; 

 declaração relativa a trabalhadores imigrantes contratados (anexo VI). 

→ a entrega do PSS; 

→ o envio, via correio eletrónico dpom@cm-valongo.pt, dos documentos necessários para a celebração do 

contrato escrito, designadamente: 

 certidão do registo comercial da empresa; 

 documentos relativos ao representante legal da empresa com poderes para outorga do contrato – BI/CC 

+ NIF + domicílio profissional. 

4. Notificar os restantes concorrentes da decisão de adjudicação. 

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

art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

conjugado com o disposto no n.º 1 do art.º 76.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.» 

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

C. Pereira Marques, em 2017.08.31 que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara , Eng.º Sobral Pires. 

Concordo com o proposto na presente informação. 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.08.31 o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.08.31 o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o 

disposto no n.º 1 do art.º 76.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 29 

de janeiro, por unanimidade: 

mailto:dpom@cm-valongo.pt
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1- Aceitar e aprovar o relatório final elaborado pelo júri e, consequentemente, adjudicar a empreitada em 

título à empresa Edilages, S A, pelo preço contratual de 136.970,00 € (cento e trinta e seis mil, novecentos 

e setenta euros) e um prazo de execução de 60 dias, nos termos propostos na supracitada informação. 

2- Aprovar a minuta de contrato a celebrar, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Dec-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e a notificação da mesma ao 

adjudicatário Edilages, S A, nos termos previstos no n.º 1 do art.º 100.º do referido Código. 

3- Aprovar, nos termos do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos, o teor das notificações a comunicar 

aos concorrentes a decisão de adjudicação e a solicitar ao adjudicatário a apresentação dos documentos de 

habilitação previstos nos n.ºs 1 e 2 do art.º 81.º do Código dos Contratos Públicos e proceder às referidas 

notificações. 

 

4.5 - MODERNIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, PER DO BARREIRO – 1.ª 

FASE - ALFENA 

DECISÃO DE REJEITAR A LISTA DE ERROS E OMISSÕES 

 

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

lista de erros e omissões apresentada ao procedimento em apreço, instruído com a informação técnica n.º 

119/DPOM.CP/2017, datada de 24 de agosto último, subscrita pelo técnico superior Eng.º Júlio Pinto, da 

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

«Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar: 

Foi autorizada a abertura do presente concurso por deliberação da Câmara do dia 2017.07.27. 

1- De acordo com o estabelecido no n.º 1 do art.º 61.º do Código dos Contratos Públicos, até ao termo do 

quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados devem apresentar ao 

órgão competente para a decisão de contratar uma lista na qual identifiquem, expressa e 

inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos detetados e que digam respeito a: 

“a) … 

i)  Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; 

ii) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto do 

contrato a celebrar; 

Ou 

iii) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado não considere 

exequíveis; 

b) Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam na alínea anterior.” 

2- Foi apresentada lista de erros e omissões por um interessado, no dia 2017.08.23, que se anexa. 

3- A apresentação da referida lista, por qualquer interessado, suspende o prazo fixado para a 

apresentação das propostas desde o termo do quinto sexto daquele prazo até à publicitação da decisão 
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do órgão competente para a decisão de contratar, considerando-se rejeitados todos os que não sejam por 

ele expressamente aceites. 

4- Da análise realizada, a lista apresentada, resulta na não aceitação da mesma, pelo que se mantem o 

mapa de quantidades do concurso, não havendo alteração do preço base. 

5- Tendo por base a referida análise, propõe-se o indeferimento da lista de erros e omissões, em anexo, 

pela Câmara Municipal, de acordo com o n.º 1 do art.º 10.º do Programa de Procedimento do Concurso. 

6- Face ao exposto, propõe-se: 

■ A não aceitação dos erros e omissões identificados, por não se encontrar fundamento para os 

diferenciais de quantidades apresentados pelo interessado. 

Tem competência para decidir o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea f), do n.º 1, do art.º 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com 

o disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2017.08.24, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro. 

Concordo com o proposto.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.08.25, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o disposto 

no n.º 5 do art.º 61.º do Código dos Contatos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, por unanimidade, rejeitar os erros e 

omissões apresentados no âmbito do procedimento da empreitada referida em título, nos termos 

propostos na supracitada informação. 

 

5.1 - FESTAS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES - ISENÇÃO DO PAGAMENTO 

DA TAXA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

 

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

submetida pela Paróquia de Santo André de Sobrado, para a realização das Festas da Nossa Senhora das 

Necessidades, instruído com a informação técnica n.º 8996/2017, subscrita pela Técnica Superior, Engª. 

Gisela Martins, cujo teor se transcreve: 

«A Paróquia de Santo André de Sobrado, com sede no Largo do Passal, s/n, em Sobrado, solicitou a esta 

Autarquia a emissão de uma Licença Especial de Ruído para a realização de arraial e procissão no âmbito 

da celebração da festa religiosa em honra a Nossa Senhora das Necessidades, na Rua Dr. Fernando Melo, 

Rua da Capela, Largo do Padrão, e Rua de São João de Sobrado, nos seguintes dias e horários: 
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Dia 14 de Setembro de 2017 (quinta-feira) – das 20.00h às 24.00h; 

Dia 15 de Setembro de 2017 (sexta-feira) – das 00.00h às 01.00h e das 08.00h às 24.00h; 

Dia 16 de Setembro de 2017 (sábado) – das 00.00h às 02.30h e das 08.00 às 24.00h; 

Dia 17 de Setembro de 2017 (Domingo) – das 00.00h às 02.30h e das 08.00 às 20.00h. 

Face ao solicitado, cumpre informar que o exercício de atividades ruidosas temporárias é proibido nos 

termos do artigo 14º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado no Decreto-Lei n.º 09/2007 de 17 de 

Janeiro, ou seja, na proximidade de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias 

úteis entre as 20.00h e as 08.00h, na proximidade de escolas, durante o respetivo horário de 

funcionamento, e na proximidade de hospitais ou estabelecimento similares. Contudo, está previsto pelo 

artigo 15º do mesmo diploma que, em casos excecionais e devidamente justificados, essas atividades 

podem ser autorizadas pelo município, mediante emissão de uma licença especial de ruído para o efeito. 

Considerando que a festa em causa é uma manifestação religiosa e cultural, tradicionalmente celebrada na 

freguesia de Sobrado, que tem atraído munícipes e visitantes, e com interesse para o concelho, entende-se 

que a pretensão do requerente é legítima. 

Consultados os dados existentes relativos a pedidos anteriores para atividades semelhantes, verifica-se que 

não se têm registado reclamações de ruído sobre as mesmas. 

Assim sendo, propõe-se que seja emitida a licença especial de ruído nos termos solicitado e a comunicação 

às autoridades policiais. 

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

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

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

9/2007 de 17 de Janeiro. 

Relativamente à taxa de licença especial de ruído, poderá ser concedida a respetiva isenção de pagamento 

nos termos da alínea a) do n.º 3, art.º 9.º e art.º 12º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, em vigor neste município, cuja competência está atribuída à Câmara Municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 14.08.2017, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, nos termos da alínea a) do n.º 3, art.º 9.º e 

art.º 12º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, conceder a isenção do pagamento da 

taxa de licença especial de ruido para a realização das Festas em honra da Nossa Senhora das 

Necessidades, verificadas as condições e os fundamentos constantes no referido regulamento, com base 

na informação técnica prestada. 

 

5.2 - FESTAS EM HONRA DE N. SRA. DOS CHÃOS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA 

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - RATIFICAÇÃO 
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Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto em epígrafe, respeitante à licença de ruído 

submetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Mamede/Pároco Luís Borges Martins, para 

a realização de festas em honra de N. Sra. Dos Chãos, instruído com a informação técnica n.º 8993/2017, 

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

«A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Mamede, representada pelo Pároco Luis Borges Martins 

com sede na Rua Sousa Paupério, n.º 213, em Valongo, vem solicitar a emissão de uma licença especial de 

ruído e isenção da respetiva taxa, para a realização das festas religiosas em Honra da Nossa Senhora dos 

Chãos, junto à capela da Nossa Senhora dos Chãos, nos seguintes dias e horários: 

- Dia 01 de Setembro de 2017 (sexta-feira) – das 07.00h às 24.00h; 

- Dia 02 de Setembro de 2017 (sábado) – das 00.00h às 02.00h e das 07.00h às 24.00h; 

- Dia 03 de Setembro de 2017 (domingo) – das 00.00h às 02.00h e das 07.00h às 24.00h; 

- Dia 04 de Setembro de 2017 (segunda-feira) – das 00.00h às 02.00h. 

Conforme o disposto no Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, designadamente nos artigos 14º e 15º, é 

proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios de habitação, aos 

sábados, domingos e feriados, de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento e de hospitais e 

estabelecimentos similares; no entanto, este tipo de atividades pode ser autorizado, em casos excecionais e 

devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído. 

Na medida em que esta celebração atrai devotos ao concelho de Valongo, sendo geralmente do agrado da 

população, e considerando que as manifestações religiosas similares não têm sido objeto de reclamação de 

ruído, é do entender deste serviço que a licença requerida se encontra plenamente justificada. 

Por conseguinte, propõe-se a emissão de licença especial de ruído e a comunicação às autoridades 

competentes da emissão desta licença. 

Analisado o pedido, verifica-se que no dia 01 de Setembro (dia útil) a atividade decorrerá em período 

horário que, em parte, já se encontra legalmente autorizado, pelo que apenas é necessária autorização das 

20.00h até às 24.00h. 

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

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

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

9/2007 de 17 de Janeiro. 

Relativamente à taxa de licença especial de ruído, poderá ser concedida a respetiva isenção de pagamento 

nos termos da alínea a) do n.º 3, art.º 9.º e art.º 12º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, em vigor neste município, cuja competência está atribuída à Câmara Municipal. 

Uma vez que o evento inicia já no próximo dia 01 de Setembro de 2017, ou seja, em data anterior à próxima 

reunião de câmara, e não havendo tempo para levar o assunto à Câmara Municipal, propõe-se que o Exmo. 

Senhor Presidente defira a isenção de taxa de licença de ruído para esta entidade religiosa e para esta 

atividade, submetendo à próxima reunião de Câmara para ratificação nos termos do n.º 3 do art.º 35º da Lei 

n.º 75/2013.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 25.08.2017, o seguinte despacho: 
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«Autorizo. Submeta-se à reunião de Câmara nos termos do nº. 3 do artigo 35º., anexo I da Lei 75/2013 de 

12 de Setembro.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado nos termos do nº. 3, do art.º 35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

setembro, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, com base na 

informação técnica prestada. 

 

6.1 - NÚCLEO CULTURAL E RECREATIVO DE VALONGO – NCRV - III TORNEIO/CONVÍVIO DE TÉNIS 

DE MESA DA AMIZADE – 23 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Núcleo Cultural e 

Recreativo de Valongo – NCRV - III Torneio/Convívio de Ténis de Mesa da Amizade – 23 de setembro de 

2017, instruído com a informação técnica n.º 9346/2017, datada de 24/08/2017, subscrita por Hélder Filipe 

Silva Rocha, Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

“O Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo - NCRV, com sede na Rua Sousa Paupério - 72, 4440-697- 

Valongo, é uma Associação local, que possui como principais atividades o Basquetebol, o Futsal, a 

Patinagem e o Ténis de Mesa, com grande visibilidade pela conquista de títulos a nível regional e nacional. 

Esta Associação tem um papel preponderante na promoção e acesso ao desporto, bem como na formação 

de atletas, contribuindo desta forma para o desenvolvimento do desporto e crescimento da Cultura 

Desportiva no Concelho de Valongo, através da realização de atividades, eventos e ações, em torno destas 

4 modalidades. 

Considerando o êxito alcançado no ano transato com a realização da 2ª edição do “Torneio da Amizade”, a 

secção de Ténis de Mesa do NCRV pretende realizar novamente este evento, intitulado - III 

Torneio/Convívio de Ténis de Mesa da Amizade, no próximo dia 23 de setembro, no Polivalente da EB1 da 

Ilha, entre as 9h30 e as 20h00. 

Este torneio irá envolver cerca de 80 atletas, oriundos de todo o país, nos escalões de Não Federados 

Femininos e Masculinos e Federados Masters Femininos e Masculinos, sendo um evento de interesse para 

o Município, que para além da competição, promove a troca de experiências, bem como o convívio entre os 

participantes. 

Para a sua realização, o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, solicita o apoio do Município de Valongo, 

designadamente: 

a) Autorização para a utilização do polivalente da EB1 da Ilha e colocação de um bar de apoio; 

b) Oferta de 16 troféus em ardósia, ao abrigo do concurso anual existente, com um custo associado de 

45,02€. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior autorizar o apoio solicitado pelo Núcleo Cultural e 

Recreativo de Valongo, para a realização do “III Torneio/Convívio de Ténis de Mesa da Amizade”, a 

decorrer no dia 23 de setembro de 2017, nas instalações da EB1 da Ilha. 
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Relativamente ao pedido constante na alínea a), autorização para a utilização do polivalente da EB1 da Ilha 

e colocação de um bar de apoio, a competência é da Câmara Municipal nos termos da alínea ee), do n.º 1 

do artigo 33.º, delegada no Exmo. Sr. Presidente da Câmara nos termos do n.º 1 do artigo 34.º da mesma 

Lei, através da deliberação da Câmara Municipal datada de 30 de outubro de 2013. 

Quanto ao pedido a que se refere a alínea b), tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara 

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

Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público e da alínea u), do 

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

À consideração superior. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2017/08/25, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

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

requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido.” 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/08/31, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/01, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

por unanimidade, autorizar a oferta de 16 troféus em ardósia, ao abrigo do concurso anual existente, com 

um custo associado de 45,02€, com base na informação técnica prestada. 

 

6.2 - NÚCLEO CULTURAL E RECREATIVO DE VALONGO - NCRV - XVI FESTIVAL DE PATINAGEM 

ARTÍSTICA – NCRV – 30 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Núcleo Cultural e 

Recreativo de Valongo - NCRV - XVI Festival de Patinagem Artística – NCRV – 30 de setembro de 2017, 

instruído com a informação técnica n.º 9345/2017, datada de 24/08/2017, subscrita por Hélder Filipe Silva 

Rocha, Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

“O Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo – NCRV, é uma associação local, sem fins lucrativos, sediada 

na Freguesia de Valongo, que tem como objetivo principal a promoção dos interesses culturais e 

desportivos dos/as seus/suas associados/as, através da realização de atividades, eventos, ações, em torno 

de 4 modalidades – Ténis de Mesa, Futsal, Patinagem e Basquetebol. 
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A secção de Patinagem Artística do NCRV, no sentido de promover a troca de experiências, o intercâmbio, 

bem como o convívio entre os atletas mais jovens, tem realizado um conjunto de iniciativas, envolvendo 

clubes provenientes de todo o País, contribuindo assim, para a divulgação da modalidade e do aumento do 

número de praticantes da Patinagem Artística. 

Neste sentido, o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo NCRV, pretende levar a efeito no próximo dia 30 

de setembro, entre as 08h30 e as 23h30, o “XVI Festival de Patinagem Artística – NCRV”, a decorrer no 

Pavilhão Municipal Valongo, dirigido a atletas dos 13 aos 18 anos, de ambos os sexos, do NCRV e de 

outros clubes oriundos de diversas zonas do país, num total aproximado de cerca de 30 equipas e 300 

atletas. 

Tendo em consideração o exposto, para a organização desta iniciativa de cariz local, regional e nacional, o 

Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo solicita o apoio da Câmara Municipal de Valongo, 

designadamente: 

a) Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Valongo, das 08h30 às 23h30, com 

um custo associado de 140,25€; 

b) Logística: 

- Disponibilizar o porta bandeiras com 5 mastros e 1 bandeira do município; 

- Isentar o pagamento da taxa de cedência de 15 Vasos, 10 mesas, 20 cadeiras e transporte do porta 

bandeiras, com um custo associado de 104,00€; 

- Oferecer 30 troféus em ardósia, ao abrigo do concurso anual existente, com um custo associado de 

156,83€. 

c) Apoio financeiro: 

- Atribuição de um apoio financeiro ao Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, sita Rua Sousa Paupério, 

nº 72, 4440-697 Valongo, NIF 501312617, no valor de 350,00€. 

 Ao apoio elencado, está associado um custo global para o Município de Valongo de 751.08€. 

Considerando que: 

- O Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo tem tido um papel preponderante na promoção da Cultura e do 

Desporto, ao nível local, regional e nacional; 

- O Município manifesta todo o interesse em apoiar este tipo de atividades em prol do Desenvolvimento 

Cultural, Artístico, Recreativo, Lúdico e Desportivo no Concelho. 

Coloca-se à consideração superior autorizar o apoio solicitado pelo Núcleo Cultural e Recreativo de 

Valongo, para a realização do “XVI Festival de Patinagem Artística – NCRV”, a decorrer no dia 30 de 

setembro de 2017, nas instalações do Pavilhão Municipal de Valongo. 

Relativamente ao pedido constante na alínea a), isenção do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão 

Municipal de Valongo e de acordo com o disposto no artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

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

Interesse Público, conjugado com o artigo 12.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. 
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Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, nos termos da deliberação da Câmara Municipal datada 

de 9 de março de 2017. 

Quanto ao pedido a que se refere a alínea b) e c), tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara 

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

Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do 

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

À consideração superior. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2017/08/25, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

Este processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumprem todos os requisitos legais e 

regulamentares para ser deferido o pedido.” 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/08/31, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/01, o seguinte despacho: 

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

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

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

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

unanimidade, apoiar o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, para a realização do “XVI Festival de 

Patinagem Artística – NCRV”, a decorrer no dia 30 de setembro de 2017, nas instalações do Pavilhão 

Municipal de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

6.3 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VALONGO - ADV – 12.ª EDIÇÃO DO TORNEIO DE HÓQUEI EM 

PATINS – CIDADE DE VALONGO  

 

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

Valongo - ADV – 12.ª Edição do Torneio de Hóquei em Patins – Cidade de Valongo, instruído com a 

informação técnica n.º 9361/2017, datada de 25/08/2017, subscrita por Vítor Hugo Marques Vale Palácios, 

Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

“A Associação Desportiva Valongo – ADV, pretende levar a efeito a 12.ª edição do Torneio de Hóquei em 

Patins – Cidade de Valongo, nos próximo dias 15 e 16 de setembro, nas instalações do Pavilhão Municipal 

Valongo, dirigido ao escalão sénior, contando com a participação das equipas do HC Turquel, UD 

Oliveirense, AA Espinho e Associação Desportiva de Valongo. 

Para o efeito, vem a ADV solicitar o apoio do Município que mereceu a nossa melhor atenção, ao qual 

contactamos o clube para articulação do mesmo, pelo que se propõe autorizar superiormente o seguinte: 
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a) Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Valongo, nos dia 15 e 16 de 

setembro, com um custo associado de 150,10€; 

b)  Atribuir um apoio financeiro, para comparticipação nas despesas inerentes ao torneio, nomeadamente 

para alojamento e alimentação das equipas (incluindo as de arbitragem), taxas de organização 

associativa, federativa e arbitragem, troféus e lembranças, no valor de 2,500.00€; 

Considerando que: 

- A Associação Desportiva de Valongo, criada em 1955, tem revelado um trabalho louvável no 

desenvolvimento da modalidade de Hóquei em Patins, nomeadamente ao nível das camadas jovens, 

contando no seu palmarés, com vários títulos que em muito orgulha o Município de Valongo; 

- Esta associação participa nos campeonatos da Associação de Patinagem do Porto, em todos os escalões 

e paralelamente organiza torneios, eventos, ações, em prol da promoção do clube, da modalidade e do 

Município. 

Coloca-se à consideração superior autorizar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 2,500.00€ à 

Associação Desportiva de Valongo, sita na Av. dos Desportos, 4440 Valongo, pessoa coletiva n.º 

502458313, bem como isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Valongo, no 

valor de 150,10€, para a realização da 12ª Edição do Torneio de Hóquei em Patins – Cidade de Valongo. 

Relativamente ao pedido constante na alínea a), isenção do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão 

Municipal de Valongo e de acordo com o disposto no artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

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

Interesse Público, conjugado com o artigo 12.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, nos termos da deliberação da Câmara Municipal datada 

de 9 de março de 2017. 

Quanto ao pedido a que se refere a alínea b), atribuição de um apoio financeiro no valor de 2,500.00€ (dois 

mil e quinhentos euros) à Associação Desportiva de Valongo, tem competência para decidir sobre o assunto 

a Câmara Municipal nos termos da alínea u), n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. 

À consideração superior. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2017/09/01, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

Mais se informa que a entidade reúne todos os requisitos legais e regulamentares para ser deferido o 

pedido.” 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/04, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u), n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, apoiar a Associação Desportiva de Valongo na realização 

da 12.ª Edição do Torneio de Hóquei em Patins – Cidade de Valongo, com base na informação técnica 

prestada. 

 

6.4 - FUTEBOL CLUBE ESTRELAS SUSANENSES - GALA DE APRESENTAÇÃO DOS ATLETAS – 

ÉPOCA DESPORTIVA 2017/2018 – 10 DE SETEMBRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Futebol Clube Estrelas 

Susanenses - Gala de Apresentação dos atletas – época desportiva 2017/2018 – 10 de setembro, instruído 

com a informação técnica n.º 9552/2017, datada de 30/08/2017, subscrita por Liliana Sandra Sampaio 

Almeida, Assistente Técnica cujo teor se transcreve: 

“O Futebol Clube Estrelas Susanenses – FCES é uma coletividade sediada em Valongo, que desde a sua 

constituição tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas relevantes, em prol da promoção cultural e 

desportiva a nível local e regional. 

Com o aproximar do início da Época Desportiva 2017/2018, a secção de Futsal do Futebol Clube Estrelas 

Susanenses, pretende levar a efeito a organização de uma Gala de Apresentação dos atletas aos 

associados, no próximo dia 10 de setembro, pelas 19h00, no Polidesportivo do Susão, cedido a este clube, 

tendo como objetivo assinalar a abertura do novo ano desportivo e proporcionar momentos de convívio 

salutar a toda a comunidade. 

Para o efeito e de forma a organizar este evento com êxito, o Futebol Clube Estrelas Susanenses solicita o 

apoio do Município de Valongo, que depois de analisado se propõe: 

- Isentar o pagamento da taxa de cedência de 10 vasos ornamentais, com um custo associado no valor de 

27,68€; 

- Ceder um palco sem cobertura, com a dimensão de 5,00 mts x 5,00 mts, com um custo associado no valor 

de 602,70€; 

- Ceder 50 cadeiras. 

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

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

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

Concelho Fins de Interesse Público e com o disposto no artigo 12.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do 

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

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2017/08/31, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

Mais se informa que o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumprem todos os 

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

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/08/31, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/01, o seguinte despacho: 

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

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

75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

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

Interesse Público e com o disposto no artigo 12.º e alínea a) do n. º 3 do artigo 9.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, por unanimidade, apoiar o Futebol Clube 

Estrelas Susanenses para realização da Gala de Apresentação dos atletas – época desportiva 2017/2018 – 

10 de setembro, com base na informação técnica prestada. 

 

6.5 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTE A ALUNOS E ALUNAS DO ENSINO BÁSICO E 

SECUNDÁRIO – ANO LETIVO 2017/2018 

 

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

Transporte a Alunos e Alunas do Ensino Básico e Secundário – Ano letivo 2017/2018, instruído com a 

informação técnica n.º 9425/2017, datada de 28/08/2017, subscrita por Maria Jose Gomes Nogueira 

Almeida, Técnica Superior cujo teor se transcreve: 

“1. Considerando o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto, conjugado com os documentos orientadores 

elaborados e a vigorar à escala municipal, nomeadamente, o Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 

2017/2018 e o Regulamento do Serviço de Transportes Escolares: 

“1.1. Os alunos e alunas até final do 3.º ciclo do ensino básico que residam à distância igual ou superior a 4 

Km do estabelecimento de ensino têm direito a transporte escolar gratuito; 

1.2. Os alunos e alunas do ensino secundário que frequentem o 10.º, 11.º e 12.º ano, que residam à 

distância igual ou superior a 4 Km do estabelecimento de ensino, têm comparticipação de subsídio de 

transporte correspondente a 50% do seu custo.” 

2. Ora, competindo a cada estabelecimento de ensino a organização do processo de acesso ao transporte 

escolar por parte dos seus alunos e alunas, foram rececionados e analisados boletins de candidatura a 

subsídio de transporte escolar de alunas e alunos matriculados/as e com direito ao apoio, no ensino básico 

e secundário, na Escola Secundária de Valongo, residentes na área geográfica de Sobrado. Os alunos do 

ensino básico terão direito a 100% do custo do transporte e os do secundário a 50% do seu valor. 

3. Assim, para o ano letivo 2017/2018, propõe-se a atribuição do subsídio de transporte aos alunos e alunas 

constantes no quadro em anexo, uma vez que reúnem as condições legais exigidas, sendo o valor global a 
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atribuir de 13.258,50€, abrangendo os meses de setembro de 2017 a junho de 2018, face ao calendário 

escolar definido no Despacho n.º 5458-A de 22 de junho de 2017, para o ensino básico e secundário. 

Estima-se que no período de setembro a dezembro de 2017 a despesa incorra em 5.303,40 € enquanto de 

janeiro a junho de 2018 o valor será de 7.955,10€. 

Salvaguardam-se eventuais variações nos custos dos títulos de transporte, bem como na taxa do IVA a 

aplicar, que implicarão alterações ao valor deste subsídio, a ter em atenção aquando da elaboração do 

orçamento da despesa corrente para 2018. 

A verba encontra-se prevista com o Código Orçamental: 02/040802.02. 

4. Atendendo á necessidade de se proceder a uma gestão eficaz dos recursos, propõe-se que a 

transferência dos valores do subsídio de transporte seja executada por tranches, no final de cada período 

letivo, mediante a apresentação dos comprovativos da despesa efetuada, nos serviços de Secretaria da 

Escola Secundária de Valongo, que deverão, por sua vez, remetê-los à Câmara Municipal de Valongo, 

dentro dos seguintes prazos: 

- 1.º Período – até 5 de dezembro de 2017; 

- 2.º Período – até 5 de março de 2018; 

- 3.º Período – até 5 de junho de 2018. 

5. Para efeito de processamento e transferência dos subsídios de transporte escolar às famílias 

beneficiárias, a Divisão de Educação, Ação Social e Desporto prestará informação à Divisão de Finanças e 

Recursos Humanos no final de cada período letivo, relativa ao valor do subsídio a atribuir a cada aluno e 

aluna. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea hh) do art.º 33 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2017/08/30, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/08/31, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/01, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea hh) do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, por unanimidade, autorizar a atribuição do Subsídio de Transporte a Alunos e Alunas do 

Ensino Básico e Secundário – Ano letivo 2017/2018, com base na informação técnica prestada. 

 

6.6 - APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2017-2018 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à aplicação das Medidas de 

Ação Social Escolar - Ano Letivo 2017-2018, instruído com a informação técnica n.º 9660/2017, datada de 

01/09/2017, subscrita por Angelina Ramalho, Helena Gonçalves, Maria José Almeida, Marta Costa e Sandra 

Figueiredo, Técnicas Superiores cujo teor se transcreve: 

“1. A competência para deliberar em matéria de Ação Social Escolar (ASE), designadamente, no que 

respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes é da Câmara 

Municipal, ao abrigo do estabelecido na alínea hh) do n.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

2. Os apoios da ASE destinam-se a crianças da Educação Pré-Escolar (EPE) e alunos/as do 1º Ciclo do 

Ensino Básico (CEB) que frequentam os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, 

provenientes de agregados familiares cuja condição socioeconómica determine a gratuitidade ou 

comparticipação nos encargos com alimentação e material escolar. 

3. No âmbito da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, na 

redação dada pelas Leis n.ºs 115/97, de 19 de setembro, 49/2005, de 30 de agosto, 85/2009, de 27 de 

agosto e nos termos do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, o Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de 

julho com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho fixa as comparticipações 

correspondentes aos apoios sociais para o ano letivo 2017-2018. 

4. Assim, conforme plasmado nos números 1 e 2 do Artigo 11.º do Despacho n.º 8452-A/2015, o escalão de 

apoio em que cada agregado familiar se integra é determinado pelo posicionamento nos escalões de 

rendimento para atribuição do abono de família e têm direito a beneficiar dos apoios os/as alunos/as 

pertencentes aos agregados familiares integrados nos 1.º e 2.º escalões de rendimentos, determinados, 

para efeitos de atribuição do abono de família. Deste modo, é atribuído a todos/as os/as alunos/as com 

direito ao 1º escalão do abono de família, o Escalão A e a todos/as os/as alunos/as com direito ao 2º 

escalão do abono de família, é atribuído o Escalão B; nos termos do n.º 3 do Artigo 12.º do Despacho n.º 

8452-A/2015, os/as alunos/as oriundos de agregados familiares posicionados no Escalão B, em que um 

dos progenitores se encontre em situação de desemprego involuntário há três ou mais meses, são 

reposicionados no Escalão A enquanto durar essa situação. 

5. O arranque do ano letivo 2017-2018 ocorrerá entre os dias 8 e 13 de setembro de 2017, conforme 

determina o Despacho n.º 5458-A/2017, de 22 de junho, salvaguardando-se o funcionamento do serviço de 

refeições escolares desde o dia 1 de setembro de 2017 até 31 de julho de 2018 no âmbito dos serviços de 

apoio à família, quer na EPE, quer no 1.º CEB. 

6. Assim, propõe-se submeter ao órgão competente: 

6.1 A atribuição de auxílios económicos para alimentação às crianças da EPE e alunos/as do 1.º CEB, cujas 

candidaturas foram rececionadas na autarquia, até 31 de agosto de 2017, apresentando-se em anexo as 

listagens respeitantes ao número de crianças e alunos/as beneficiários/as, por Agrupamento de Escolas, 

estabelecimento de ensino, ano de escolaridade e escalão de apoio; 



42 
 

6.2 O alargamento destas medidas de ASE para além do calendário escolar a todos/as os/as alunos/as que 

beneficiam da Componente de Apoio à Família entre o primeiro dia útil de setembro e o início do ano letivo, 

durante os períodos de interrupção letiva bem como a partir do último dia do calendário escolar, em junho, 

até ao final do mês de julho; 

6.3 Adotar os procedimentos descritos nos pontos 6.1 e 6.2, a todos os discentes cujos boletins de 

candidatura para Serviço de Refeições Escolares e Ação Social Escolar bem como pedidos de reavaliação 

neste âmbito, derem entrada no município no decorrer do ano letivo 2017-2018; 

6.4 Monitorizar as situações enquadradas no n.º 3 do Artigo 12.º do Despacho n.º 8452-A/2015 nos meses 

de dezembro de 2017 e março de 2018; 

6.5 No quadro da prossecução do regime de gratuitidade dos manuais escolares no 1.º CEB, manter os 

valores de comparticipação destinados à aquisição de material escolar, incluindo as necessárias Fichas de 

Apoio: 

Escalão A 

1.º ano e 2.º anos – 40,00€ (24,00€ para Fichas de Apoio + 16,00€ para material escolar); 

3.º e 4.º anos – 47,00€ (31,00€ para Fichas de Apoio + 16,00€ para material escolar); 

Escalão B 

1º ano e 2.º anos – 21,00€ (13,00€ para Fichas de Apoio + 8,00€ para material escolar); 

3º e 4º anos – 24,00€ (16,00€ para Fichas de Apoio + 8,00€ para material escolar). 

6.6 Deliberar a atribuição de auxílios económicos para material escolar a alunos/as do 1.º CEB, cujas 

candidaturas foram rececionadas na autarquia, até 31 de agosto de 2017, correspondendo à 1.ª fase, 

apresentando-se em anexo as listagens respeitantes ao número de beneficiários/as, por Agrupamento de 

Escolas, estabelecimento de ensino, ano de escolaridade e escalão de apoio. 

6.7 Proceder à instrução de uma 2ª fase para os processos rececionados até 30 de setembro de 2017. A 

partir desta data limite, apenas os/as alunos/as transferidos/as terão direito a beneficiar das medidas de 

ASE destinadas à aquisição de material escolar. 

6.8 Transferir os auxílios económicos destinados a material escolar diretamente para as famílias 

beneficiárias, por via da transferência bancária ou do levantamento em numerário, mediante apresentação 

do recibo comprovativo da aquisição efetuada no Gabinete de Apoio a Munícipes. 

7. O montante global a transferir é de 49.119,00€. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara, ao abrigo da alínea hh), do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

À consideração Superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, em 2017/09/04, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À Consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/04, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente a reunião de Câmara.” 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea hh), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a aplicação das Medidas de Ação Social Escolar - 

Ano Letivo 2017-2018, com base na informação técnica prestada. 

 

7.1 - ACEITAÇÃO DA VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS 34-87-IS, OFERECIDA PELA 

CAETANOBUS – FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS, S.A.  

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Contrato de Doação de 

Viatura de matrícula 34-87-IS, instruído com a informação técnica n.º 47/AJNC/2017, de 2017.04.27, 

subscrita pelo Técnico Superior Hilário Coelho, cujo teor se transcreve: 

“Relativamente à proposta de aceitação da doação em epígrafe, vimos informar o seguinte: 

- A CAETANOBUS – FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS, S.A., vem propor a doação ao Município de 

Valongo, de uma viatura de matrícula 34-87-IS, que tomou de retoma, também do Município de Valongo, 

então avaliada em 500,00 €, no âmbito de um contrato de aquisição de uma viatura pesada de passageiros, 

celebrado em 23.09.2016; 

- Para o efeito, remete um documento denominado “contrato de compra e venda de autocarro”, mas que em 

face ao seu teor, o mesmo representa uma declaração unilateral da vontade de doar a viatura de matrícula 

34-87-IS, como interpretamos ao abrigo do artigo 236.º do Código civil, que configura um contrato-promessa 

de doação, cuja validade, de acordo com o disposto no artigo 219.º, também do Código Civil, não depende 

da observância de forma especial e o seu cumprimento depende apenas da aceitação do bem pelo 

donatário, o Município de Valongo; 

- Aquela viatura, registada a favor do Município de Valongo em 30/09/97, de acordo com o respetivo Título 

de Registo de Propriedade, tem as seguintes caraterísticas: 

• Marca: CAETANO 

• Data: 25-07-97 

• Modelo: OPTIMO (43BB50) 

• Categoria: PESADO 

• Cilindrada: 04104 

• Combustível: GASOLEO 

• Caixa: FECHADA 

• N.º de quadro: TW043BB5000001103 

• Cor: BRANCO OUTRAS 

• Tipo: PASSAGEIROS 

• Tara: 04356 

• Lotação: 022 

• NIVEL SONORO 82DB(A)A 

• Anotações especiais: ESPECIAL PARA DEFICIENTES 
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- O Município de Valongo pode aceitar a doação, ao abrigo do disposto na alínea j) do artigo 14.º do regime 

financeiro das autarquias locais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

- Contudo, a doação depende da aceitação da parte do donatário, o Município de Valongo e do interesse 

que tenha em receber o bem oferecido; 

- Nesse sentido, a Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes, através da informação n.º 06/DMOT-

UOL/2017, de 16.03.2017, informou do interesse que a viatura oferecida tem para o Município, 

possibilitando a respetiva adaptação para Posto de Comando Operacional (PCO), equipamento que o 

Município não dispõe e que se destina em situações graves em matéria de Proteção Civil, à centralização 

de toda a informação relativa à ocorrência, possibilitando uma mais fácil coordenação dos meios no terreno, 

sugerindo que seja aceite a doação referida e a assinatura do contrato anexo; 

- Em face do exposto, estão reunidas as condições para a Câmara deliberar pela aceitação da doação da 

viatura oferecida pela CAETANOBUS – FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS, S.A, ao abrigo da competência 

conferida pela alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

À Consideração de V. Ex.ª.” 

Sobre o mesmo assunto foi prestada a informação do Senhor Chefe de Divisão da DAJAC, Dr. José Paiva, 

em 29 de agosto de 2017, que se transcreve: 

“Concordo. À consideração do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro para 

querendo, submeter a apreciação do Executivo Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 30.08.2017, o seguinte despacho: 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação da viatura pesada de passageiros de matrícula 34-

87-IS, nas condições oferecidas pela CAETANOBUS – FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS, S.A, de acordo 

com a minuta de contrato anexa. 

 

8.1 - FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE E SANTA EUFÊMEA – PROPOSTA DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

 

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

subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Mamede de Valongo, instruído com a informação técnica n.º 

292/DCTJ-AC/2017, datada de 23.08.2017, subscrita pela Drª Ilda Pinto Correia, técnica superior do Serviço 

da Ação Cultural, cujo teor se transcreve: 

“A Fábrica da Igreja Paroquial, com o contribuinte nº 500 900 205, representada pelo Exmº Sr. Padre Luís 

Borges, oficiou os N/ serviços a solicitar um subsídio para apoio à programação das festas em honra de 

Nossa Senhora da Saúde e Santa Eufêmea que decorreram de 28 a 30 de Julho, no Susão, Valongo. 

Passamos a apresentar a programação cultural inerente às respetivas festas: 

Dia 28, sexta-feira: 

22h00 – Grupo de Baile “Expresso 86” 



45 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Dia 29,sábado 

08h00 – Grupo de Bombos “Lusitanos” 

22h30 – Grupo de Baile “Pé de Dança” 

23h45 – Fogo de artifício 

Dia 30, domingo 

7h00 – Alvorada com Salva de Morteiros 

8h30 – Banda Musical de S. Cristóvão – Rio Tinto 

11h00 – Missa Solene 

15h00 – Fanfarra Boinas Verdes de Valongo 

17h30 – Missa Solene na Capela de Nossa Senhora das Necessidades 

15h30 – Entrada das Gaitas de foles 

17h00 – Majestosa procissão 

22h00 – Grupo de Baile Novo Show 

24h00 – Encerramento fogo variado. 

Estas festividades trouxeram muitas pessoas ao N/ Concelho, quer pela vertente religiosa, quer pela 

vertente cultural. 

Assim, à semelhança de anos anteriores, propõe-se a atribuição de um subsídio de 800€, (oitocentos 

euros), com base no art.º 4 do Regulamento para a concessão de apoios a entidades e organismos que 

prossigam no Concelho fins de interesse público, aprovado por Deliberação da Assembleia Municipal de 16 

de Julho e 30 de Setembro de 1999, sob proposta da Câmara. 

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

nº 1 do art.º 33º da lei nº 75/2013 de 12 de Setembro. 

À consideração superior.” 

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

em 24.08.2017 cujo teor se transcreve: 

“À consideração do Exmº Sr. Presidente: 

Concordo com o proposto, na sequência dos apoios que o Município tem concedido nos anos anteriores, no 

apoio à programação cultural, das diversas festividades religiosas do concelho, coloco à consideração 

superior a atribuição do subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Valongo, nos moldes propostos na 

presente informação. 

Caso o assunto mereça a concordância do Sr. Presidente, propõe-se submeter o processo à apreciação e 

aprovação da Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 28.08.2017 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea o) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja de S. 
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Mamede de Valongo para as Festas em honra de Nossa Senhora da Saúde e Santa Eufêmea, com base na 

informação técnica prestada. 

 

8.2 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO, AO GRUPO ENTRETANTO TEATRO – 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, instruído com o parecer emitido pela 

Comissão constituída por despacho do Senhor Presidente da Câmara de Valongo nº15/GAP/2017, de 23 de 

agosto, nos termos e para os efeitos constantes do art.º 3º do Regulamento para a Concessão de 

Condecorações, cujo teor se transcreve: 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, reuniu a comissão nomeada por despacho 

do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, nº 15/GAP/2017, de 23 de agosto de 2017, composta 

pelos senhores: Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, Vereador da Educação, 

Juventude e Desporto, Dr. Orlando Rodrigues, Chefe de Divisão da Cultura, Turismo e Juventude, Dr. 

Agostinho Rocha, e Técnica Superior, Dr.ª Ilda Pinto Correia, servindo de secretária, afim de nos termos do 

artigo terceiro do Regulamento para a concessão de condecorações, emitir parecer sobre a condecoração a 

conceder. Declarada aberta a reunião a Comissão fez a apreciação e avaliação do historial do Grupo 

Entretanto Teatro – Associação Cultural, registando e constatando o mérito do seu trabalho na área cultural, 

e artística, cujo levantamento consta da informação 320/DCTJ/2017, de 21 de agosto. 

“O Entretanto Teatro – Associação cultural é uma das associações mais representativa e ativas no concelho 

de Valongo. O Município tem estabelecido desde 1996 uma relação estreita com esta entidade no sentido 

de promover e dinamizar a vertente teatral. A associação tem projetado o nome a e cultura do concelho no 

círculo artístico nacional e internacional. Há 20 anos o Entretanto leva a efeito a Mostra Internacional de 

Teatro, (MIT), que se tem revelado uma referência para o Concelho, a nível nacional e internacional. Este 

evento engloba a apresentação de espetáculos de teatro para adultos e para crianças, café-teatro, café-

concerto, oficinas destinadas à formação contínua de atores e exposições. Esta Mostra pretende contribuir 

através do intercâmbio cultural e da troca de experiências, uma crescente intensificação criativa e difusão 

da atividade teatral nacional e internacional em Valongo e área metropolitana do Porto. 

No festival já participaram diversas companhias de diferentes proveniências (Brasil, Espanha, Portugal, 

Alemanha, França, Suíça, Cabo Verde, Itália, Bélgica, Moçambique, Holanda, Guiné Bissau e República 

Checa). 

Para 2017 o ENTREtanto MIT Valongo engloba uma exposição sobre os seus 20 anos de existência e 

apresentações de teatro para adultos e crianças, com grupos oriundos da Alemanha, Brasil, Espanha e 

Portugal, realçando a diversidade de linguagens teatrais, que podem ser aplaudidas nos vários espetáculos 

programados, uma oficina destinada à formação contínua de atores e ainda, a homenagem a profissionais, 

com carreiras que são marco pela sua entrega e dedicação ao Teatro. 

A comissão apreciando o pedido do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo é de parecer 

unanime que seja atribuída pela Câmara Municipal, uma medalha de Mérito, em prata, ao grupo Entretanto 
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teatro, honrando assim o trabalho desenvolvido no âmbito da organização da Mostra Internacional de Teatro 

(MIT) no concelho de Valongo, ao longo de vinte anos, consecutivos. 

Depois de apreciado o assunto e avocando a fundamentação aduzida no parecer supra, emitido pela 

Comissão, foi deliberado nos termos dos artigos 2º,3º,10º,11º e 12º do Regulamento para a Concessão de 

Condecorações, aprovado em reunião de Assembleia Municipal de 26.06.1983, por unanimidade, atribuir a 

medalha de Mérito, em prata, ao Grupo ENTREtanto Teatro – Associação Cultural, pelo serviço prestado em 

prol da comunidade. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio a cidadã, Albina da Silva Ferreira Neto Augusto, cumprimentando os presentes.  

Informou que vive na parte alta de Valongo, zona que mal servida de transportes públicos, e que essa 

situação deveria ser resolvida.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que conhece o problema e já 

solicitado pedido à STCP para estudar a questão. 

 

Interveio o cidadão, José Ferreira de Carvalho, cumprimentando os presentes.  

Disse que não estão a ser cumpridos os horários dos transportes da STCP entre Ermesinde e Valongo. 

Informou que em frente à sua casa existe um passeio que está em mau estado, tendo já lá caído duas 

pessoas.  

 

Interveio o Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que vão tentar resolver a questão 

do buraco. 

Quanto ao problema dos atrasos dos transportes, disse que houve uma redução nos últimos anos nas 

frequências das linhas dos STCP. 

 

Interveio o cidadão, Manuel António Ferreira Padilha, cumprimentando os presentes. 

Disse que está preocupado, pois não vê nenhum dos candidatos a falar sobre o problema dos animais 

abandonados, e que a resolução do problema passa pela vacinação e esterilização dos animais 

abandonados.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que estão a fazer um projeto 

para alargar o centro veterinário para albergar mais animais, mas reconhece que deve ser acompanhado de 

campanhas de esterilização.  
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ENCERRAMENTO 

 

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

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

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

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