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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

DEZASSEIS DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSETE 

 

Aos dezasseis dias do mês de outubro 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.ª Ana Maria Martins Rodrigues 

   Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Eng.º Paulo Esteves Ferreira 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho 

Dr. Alberto Fernando Correia Neto 

Sr. José António Ferreira da Silva 

 

 

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

 

A senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha, faltou e fez-se substituir pelo senhor 

Vereador, Sr. José António Ferreira da Silva. 

 



3 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 16.10.2017 

 

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 - Proposta de alteração ao Regimento Municipal; 

 

1.2 - Calendarização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal; 

 

1.3 - Proposta de fixação do número de vereadores em regime de tempo inteiro ou meio tempo; 

 

1.4 - Delegação de competências no Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação nos 

vereadores. 

 

2 – DCTJ – Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

2.1 - Pedido de Isenção do pagamento de Taxa pela utilização da Casa de Espetáculos do Fórum Cultural 

de Ermesinde - ÁGORARTE. 

 

3 – DPOM – Divisão de Projetos e Obras Municipais 

 

3.1 - Pedido de prorrogação de prazo para autorização de intervenções na via pública - execução da rede 

de gás (ref.ª SVLG2017001) - Ratificação do despacho exarado pelo Presidente da Câmara Municipal; 

 

3.2 - Substituição da rede e ramais de águas residuais – correção da pavimentação betuminosa - 

condicionamento de trânsito - Ratificação do despacho exarado pelo Presidente da Câmara Municipal. 

 

 

Valongo, 12 de outubro 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 

 

O senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentou os presentes e deu início à 

primeira reunião do mandato decorrente das Eleições Autárquicas 2017, desejando aos eleitos que o 

mesmo fosse frutuoso e que fosse marcado pela relação construtiva entre todos, no sentido de prestar um 

melhor serviço à comunidade. 

De seguida, deu nota de que o dia anterior foi muito negativo para o País, particularmente para o concelho 

de Valongo, que viveu uma situação dramática no que concerne aos incêndios que se verificaram, 

destacando o que ocorreu na freguesia de Alfena que atingiu a escola secundária e que rapidamente se 

propagou para o concelho de Santo Tirso, e o que ocorreu na freguesia de Campo, com os incómodos 

inerentes e situações de pânico vividas, não se registando, no entanto, nenhuma vítima mortal. Referiu que 

a nível de outros concelhos o número de vítimas era elevado e, nesse sentido, considerava importante que, 

com a concordância de ambas as forças políticas, fosse aprovado um voto de solidariedade para com os 

municípios afetados pela tragédia dos incêndios. 

Disse, a título informativo, que foi feita a consignação da obra da escola secundária de Ermesinde e que 

iam iniciar os respetivos trabalhos de reabilitação que teriam a duração de treze meses, e que a previsão 

para instalação da contentorização seria cerca de um mês e meio. Complementou que foi feito um apelo ao 

pessoal docente e discente para que, durante esse intervalo de tempo, o funcionamento letivo decorresse 

dentro da normalidade. Referiu, ainda, que a autarquia continuaria a envidar esforços para que houvesse 

mais fundos comunitários para executar o que se encontrava em falta nessa escola e também no 

respeitante à escola básica e secundária Vallis Longus. 

Seguidamente, deu a palavra aos membros do Executivo Camarário que pretendessem usar da mesma. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, cumprimentando os presentes. 

Iniciou a sua intervenção dizendo que os eleitos pelo PSD/CDS-PP partilhavam o conceito de que o 

mandato deveria ter um “espírito” construtivo, e pretendiam que, apesar da desigualdade das forças 

políticas que compunham o Executivo Camarário, fosse mantido um padrão desejável a nível de partilha, de 

participação e de transparência. 

Abordou a questão dos incêndios, solicitando informação sobre a área ardida durante o período de verão, 

nomeadamente os dados referentes à ocorrência no dia anterior, e quais os meios municipais 

disponibilizados para apoiar o funcionamento da escola secundária de Alfena, que embora não fosse da 

responsabilidade do Município, considerava que este deveria manifestar solidariedade para com as 

estruturas que funcionavam no concelho de Valongo. 

Questionou, ainda, qual o ponto de situação dos projetos inscritos em PPI para o ano de 2017, 

designadamente os que não foram executados, os que se encontravam em execução e os que foram 

concluídos. 
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Fez referência aos Acordos de Execução estabelecidos com as Juntas de Freguesia, perguntando se já 

havia uma data prevista para a revisão dos mesmos. 

Abordou a questão da obra da Alameda da Igreja de Campo, perguntando para quando estava prevista a 

sua conclusão, pois já tinha sido inaugurada e não foi concluído o ajardinamento dos espaços, o que 

prejudicava o aspeto visual de uma obra considerada importante para a população dessa freguesia. 

Concluiu, questionando se os Vereadores da oposição iam poder usufruir da sala que serviu de apoio no 

mandato anterior. 

 

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

dados da área afetada pelos incêndios, que não sabia quantificar, tinha conhecimento que no incêndio da 

semana anterior foram cerca de 60 hectares na parte de Valongo, fora e dentro do Parque das Serras, mas 

no dia anterior tinha ardido muita área, referindo que ia solicitar essa informação à Proteção Civil. 

Relativamente à questão da participação no combate aos incêndios, esclareceu que, por norma, o 

interveniente estava sempre nos locais e ia prestando informação sobre o ponto de situação, tendo também 

apoio dos meios mecânicos da autarquia, bem como dos sapadores. Acrescentou que a escola secundária 

de Alfena só foi afetada na parte da canalização, informação já transmitida à DGEstE, e que a Segurança 

Social também já contactara para saber se havia vítimas. Referiu que estava a ser feito um relatório sobre 

os prejuízos para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

Quanto à questão dos projetos do PPI, disse que posteriormente seria dada resposta, por escrito. 

No que concerne aos Acordos de Execução, esclareceu que estava a ser iniciado o mandato, ia ser 

promovida uma conversação com as Juntas de Freguesia para se inteirarem dos aspetos que funcionaram 

e dos que necessitavam de correção, para se proceder a uma análise dos mesmos. 

Em relação à questão da Alameda da Igreja de Campo, disse que o ajardinamento dos espaços era da 

responsabilidade da Câmara e ia ser executado. 

Relativamente à questão da sala de apoio aos Vereadores, clarificou que no mandato anterior foi fornecido 

a todos os Vereadores um telemóvel, um cartão de dados, um tablet e uma sala, e isso ia permanecer para 

que pudessem exercer o seu cargo com dignidade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que as bocas de incêndio que se encontravam em 

funcionamento estavam sinalizadas, mas uma das críticas que surgiu no combate aos incêndios e que tinha 

causado vários constrangimentos era a inoperacionalidade de um conjunto de bocas de incêndio, as 

chamadas bocas de rega e também os marcos de incêndio, porque, por um lado, foram vandalizadas e não 

foi feita a recolocação, e por outro lado, por haver um caudal insuficiente. Nesse contexto, solicitou que lhes 

fosse facultada a listagem dos marcos e das bocas de incêndio existentes, das que estavam em 

funcionamento e das que eram objeto de inspeção, de forma a evitar situações de catástrofe. Disse, ainda, 

que anteriormente tinha apresentado uma sugestão de parceria entre a Be Water e as Juntas de Freguesia 

para que estas pudessem, periodicamente, utilizar a água dessas bocas de incêndio e dos marcos, 
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garantindo dessa forma o seu regular funcionamento e facilitando o processo de inspeção desse 

equipamento. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a rede de hidrantes do 

concelho era considerada uma boa rede, no entanto, a questão estava relacionada com incêndios em meio 

urbano, que era uma realidade distinta da do combate aos incêndios em espaço florestal. Informou que, 

nesse momento, não era possível fornecer a listagem e que posteriormente seria dado cumprimento ao 

solicitado. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de sete milhões, cento e dois mil, setenta euros e setenta e quatro cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGIMENTO MUNICIPAL 

 

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

Regimento Municipal, instruído com a informação técnica n.º 95/DAJAC.AJNC.2017, datada de 13/10/2017, 

subscrita pela Técnica Superior, Inês Marinho Corte-Real, cujo teor se transcreve: 

“Considerando que: 

 No dia 11 de outubro teve lugar a instalação dos órgãos municipais; 

 Nos termos do n.º 1 do art.º 39.º anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, compete à Câmara Municipal elaborar e aprovar o seu Regimento; 

 Deste Regimento deverão constar as regras de funcionamento do Órgão Colegial Executivo ‐ 

Câmara Municipal ‐ em cumprimento da lei que regula esta matéria; 

 O Regimento Municipal em vigor, aprovado em reunião de câmara, datada de 15 de janeiro de 2015 

carece de atualização; 

 Esta atualização refere-se apenas ao n.º 1 do art.º 10.º e n.º 1 do art.º 13.º; 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a Proposta de Regimento que se anexa, que 

inclui as alterações supra referidas, ao abrigo da competência prevista na al. a) do art.º 39.º do anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

À consideração superior, Inês Marinho Corte-Real.” 

A 13.10.2017 o Senhor Chefe da Divisão dos Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos, Dr. José Paiva, 

proferiu o seguinte despacho: “Exmo. Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro: 

Visto. Concordo e submeto à apreciação de V. Exa. para eventual agendamento a reunião de câmara.” 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 13/10/2017, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que era proposto alterar 

a periodicidade das reuniões ordinárias da Câmara no sentido de serem realizadas quinzenalmente, sendo 

a primeira do mês pública, à semelhança do que se verificava em vários concelhos e de acordo com o 

quadro legal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que compreendia que o contexto e a atual 

formação do Executivo Municipal facilitava e agilizava várias decisões, no entanto, os eleitos pelo 

PSD/CDS-PP consideravam que havia vantagens na realização de reuniões semanais, porque permitia que 

houvesse duas reuniões públicas por mês. Propôs, a bem da transparência e da participação, que todas as 

reuniões fossem públicas, permitindo assim que a população pudesse apresentar, em tempo útil, as suas 

questões, pois um interregno de um mês podia fazer com que algumas fossem extemporâneas. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que tudo o que se passava na 

Câmara era público e constava em ata. Acrescentou que, decorridos quatro anos de sistema de reuniões 

semanais, havia a certeza de que não se justificavam. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se não se justificavam as reuniões semanais 

ou as reuniões públicas. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que não se justificava 

realizar reuniões todas as semanas nem se justificava que fossem todas públicas. Salientou que todas as 

câmaras municipais seguiam a modalidade de uma reunião pública e uma privada, e a proposta 

apresentada ia manter-se. 

 

Analisado apreciado o assunto, foi deliberado, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 39.º do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, aprovar a proposta de Regimento Municipal anexa. 

 

Votaram contra os senhores Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Ramalho, Dr. Alberto Neto e Sr. 

José Silva. 

 

1.2 - CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 
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Estabelece o n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal tem uma 

reunião ordinária semanal ou quinzenal, se o julgar conveniente, e reuniões extraordinárias sempre que 

necessário. 

O n.º 2 do mesmo artigo estabelece que as reuniões da Câmara Municipal devem ter lugar em dia e horas 

certos, cuja marcação é objeto de deliberação na sua primeira reunião. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que a proposta era 

apresentada na sequência da alteração do Regimento, no sentido de as reuniões ordinárias da Câmara 

serem realizadas, quinzenalmente, e terem lugar à quinta-feira, às 10h30, sendo a primeira reunião do mês 

pública e aberta à intervenção dos cidadãos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando acerca da possibilidade de as reuniões 

serem realizadas à quinta-feira, da parte da tarde. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que isso não era 

exequível atendendo a que não tinha disponibilidade. 

 

Assim, dando cumprimento ao n.º 2, do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

maioria: 

1 - Que as reuniões ordinárias da Câmara Municipal sejam quinzenais e tenham lugar à quinta-feira, pelas 

10:30 horas, passando para o dia útil imediato, quando coincidam com feriado; 

2 - Que a primeira reunião de cada mês seja pública e aberta à intervenção do público. 

 

Votaram contra os senhores Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Ramalho, Dr. Alberto Neto e Sr. 

José Silva. 

 

1.3 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO OU 

MEIO TEMPO 

 

Presente à Câmara Municipal a proposta do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Pereira 

Ribeiro, com o seguinte teor: 

“Estabelece o n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, que compete 

à Câmara Municipal sob proposta do respetivo presidente, fixar o número de vereadores em regime de 

tempo inteiro e meio tempo que exceda os limites previstos no n.º 1 do mesmo artigo. 

Estabelece, ainda, o n.º 3, do mesmo artigo que o Presidente da Câmara pode optar pela existência de 

vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, neste caso correspondendo dois vereadores a um vereador a 

tempo inteiro. 
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Assim, proponho à Câmara Municipal que seja fixado em três o número de vereadores em regime de tempo 

inteiro, ou meio tempo, para além dos dois vereadores já designados pelo meu despacho datado de 12 de 

outubro de 2017, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 58.º, do mesmo diploma legal.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era proposto fixar em três 

o número de Vereadores em regime de tempo inteiro ou meio tempo, além dos dois Vereadores já 

designados conforme a lei. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, solicitando informação sobre o custo anual estimado com a 

constituição de mais três Vereadores a tempo inteiro. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que não sabia, mas que 

depois seria facultada essa informação. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, na sua atual redação, por maioria, fixar em três o número de vereadores em regime de 

tempo inteiro ou meio tempo. 

 

Abstiveram-se os senhores Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Ramalho, Dr. Alberto Neto e Sr. 

José Silva. 

 

1.4 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA, COM POSSIBILIDADE DE 

SUBDELEGAÇÃO NOS VEREADORES 

 

Considerando que a delegação de competências constitui um instrumento destinado a conferir eficácia e 

celeridade à gestão municipal, foi deliberado por maioria delegar no Senhor Presidente da Câmara, com 

possibilidade de subdelegação nos Senhores Vereadores, nos termos do n.º 1 do artigo 44.º do Código do 

Procedimento Administrativo, as competências para: 

1. No âmbito do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação em vigor: 

a) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal; 

b) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros; 

c) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; 

d) Aprovar os projetos, programas de concurso, caderno de encargos, e a adjudicação de 

empreitadas e aquisição de bens e serviços cuja autorização de despesa caiba ao executivo 

municipal; 

e) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; 
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f) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, 

bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra 

da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por 

maioria de dois terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções; 

g) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na 

lei; 

h) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 

município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade; 

i) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com 

entidades da administração central; 

j) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 

cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; 

k) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com 

as instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de 

regulamento municipal; 

l) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções 

que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas; 

m) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 

legalmente previstos; 

n) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, 

conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos 

insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; 

o) Executar as obras por administração direta ou empreitada; 

p) Alienar bens móveis; 

q) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; 

r) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património 

do município ou colocados, por lei, sob administração municipal; 

s) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados 

com a atividade económica de interesse municipal; 

t)  Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

u) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; 

v) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; 
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w) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus 

ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade 

municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais 

se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e 

manutenção, de forma inequívoca e duradoura; 

x) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central; 

y) Designar os representantes do município nos conselhos locais; 

z) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central; 

aa) Administrar o domínio público municipal, designadamente: 

i) Autorizar a intervenção nas vias e espaços públicos, por entidades externas, para 

realização de obras, no âmbito de infraestruturas de eletricidade, telecomunicações, gás e 

saneamento; 

ii) Autorizar a interrupção, o condicionamento do trânsito, por motivo de obras ou outras 

ocupações da via pública no âmbito do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de 

março; 

bb) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos; 

cc) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após 

parecer da correspondente junta de freguesia; 

dd) Estabelecer as regras da numeração dos edifícios; 

ee) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do 

município; 

ff) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; 

gg) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; 

hh) Promover a publicação de documentos e registos, anuais ou de qualquer outra natureza, 

que salvaguardem e perpetuem a história do município; 

ii) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado. 

2. No âmbito da Contratação Pública: 

a) Todas as competências para a decisão de contratar previstas no Código dos Contratos 

Públicos. 

b) Autorizar a realização de despesas, no âmbito das empreitadas e concessões de obras 

públicas até ao limite de € 748 196,85. 

c) Autorizar a realização de despesas, com a aquisição de bens móveis e serviços, até ao 

limite de € 748 196,85. 

3. No âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor: 

a) Conceder as licenças previstas no n.º 2, do art.º 4.º, conjugado com o n.º 1, do art.º 5.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação; 
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b) Decidir sobre os pedidos de informação prévia, ao abrigo do n.º 4 do art.º 5.º; 

c) Decidir sobre a forma de prestação, o reforço e a redução de substituição de cauções 

destinadas a garantir ou a regular a execução das obras de urbanização; 

d) Decidir sobre a prorrogação do prazo de execução das obras de urbanização nos termos do 

n.º 3 do art.º 53.º; 

e) Decidir sobre a prorrogação do prazo de execução das obras de edificação nos termos do 

n.º 5 do art.º 58.º; 

f) Promover a atualização de documentos nos procedimentos de alteração à licença, nos 

termos do n.º 6 do artigo 27.º; 

g)  Autorizar o pagamento fracionado das taxas, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117.º; 

h) Alterar as condições da licença ou da comunicação prévia de obras de urbanização, nos 

termos do n.º 7 do artigo 53.º; 

i) Designar a comissão de realização de vistoria prevista no n.º 2 do artigo 65.º; 

j) Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 84.º e no n.º 8 do artigo 

85.º; 

k)  Determinar a execução de obras de conservação, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 

89.º e no artigo 90.º; 

l) Ordenar a demolição total ou parcial de construções, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 

89.º e no artigo 90.º; 

m)  Nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 90.º; 

n) Ordenar o despejo administrativo de prédios ou de parte de prédios, nos termos previstos 

no artigo 92.º e nos termos dos n.ºs 2,3 e 4 do artigo 109.º; 

o) Contratar com empresas privadas para efeitos de fiscalização, nos termos previstos no n.º 5 

do artigo 94.º; 

p) Promover a realização de trabalhos de correção ou de alteração por conta do titular da 

licença ou do apresentante da comunicação prévia, nos termos previstos do n.º 3 do artigo 

105.º; 

q) Adotar os procedimentos previstos para o processo de legalização constantes do art.º 102.º-

A e no art.º 17.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, designadamente 

proceder à legalização oficiosa a que se refere o n.º 8; 

4. No âmbito do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 

382, de 7 de agosto de 1951, na redação em vigor: 

a) Ordenar a execução de obras de reparação e fixar as condições gerais e especiais de 

salubridade, segurança e estética das edificações; 

5. No âmbito do Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos 

Empreendimentos Turísticos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/2008, de 07 de março, na 

redação em vigor; 
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a) Fixar a capacidade máxima e atribuir a classificação dos empreendimentos de turismo de 

habitação, nos termos do artigo 22.º; 

b) Fixar a capacidade máxima e atribuir a classificação dos parques de campismo e de 

caravanismo, nos termos do artigo 22.º; 

c) Efetuar e manter o registo do alojamento local disponível ao público, nos termos do artigo 

22.º; 

d) Contratualizar com o Turismo de Portugal, I. P. o acompanhamento do procedimento de 

instalação dos empreendimentos turísticos, nos termos do n.º 3 do artigo 23.º; 

e) Deferir o pedido de licenciamento ou a admissão de comunicação prévia ou aprovar a 

informação prévia para a realização de operações urbanísticas nos termos previstos no 

artigo 26.º; 

f) Cassar e apreender o alvará de utilização para fins turísticos, nos termos do artigo 33.º; 

g) Realizar a auditoria de classificação prevista no artigo 36.º; 

h) Dispensar requisitos no âmbito do respetivo procedimento administrativo, nos termos do 

artigo 39.º; 

i) Exercer a competência sancionatória prevista no artigo 70.º 

6. No âmbito do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na 

redação em vigor: 

a) A competência para a instrução do processo administrativo e aplicação de sanções, 

previstas no n.º 3 do art.º 5.º da Portaria n.º 244/2016, de 7 de setembro, na redação em 

vigor, assim que a referida competência seja delegada na Câmara Municipal; 

b) Decidir a suspensão ou condicionamento do trânsito nas vias sob a jurisdição do Município, 

de harmonia com o previsto no art.º 9.º do Código da Estrada; 

c) Decidir sobre propostas de prevenção rodoviária; 

d) Decidir sobre remoção de viaturas em presunção e abandono em espaços públicos; 

e) Adotar as medidas que considere adequadas, quanto a vias sob a jurisdição municipal, 

designadamente no que se refere a sinalização, nos termos previstos no art.º 6.º do Código 

da Estrada. 

7. No âmbito do Regime Jurídico do Licenciamento e Fiscalização pelas Câmaras Municipais de 

Atividades Diversas, previsto no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro: 

a) Atribuir a licença para o exercício da atividade de venda ambulante de lotaria da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa; 

b) Atribuir a licença para o exercício da atividade de arrumador de automóveis, 

c) Atribuir a licença para a realização de acampamentos ocasionais fora dos locais adequados 

à prática do campismo e caravanismo; 
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d) Atribuir licença para organizar arraiais, romarias, bailes, provas desportivas e outros 

divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre, salvo quando 

tais atividades decorram em recintos já licenciados pela Direção-Geral dos Espetáculos; 

e) Licenciar as tradicionais fogueiras de Natal e dos santos populares, estabelecendo as 

condições para a sua efetivação, tendo em conta as precauções necessárias à segurança 

das pessoas e bens; 

f) Revogar as licenças concedidas; 

8. No âmbito do Regime Jurídico da Pesquisa e Exploração de Massas Minerais – “pedreiras”, 

previsto no Decreto-lei n.º 270/2001, de 06 de outubro, na redação em vigor: 

a) Ordenar a realização das vistorias previstas no artigo 31.º do referido diploma legal; 

b) Declarar a caducidade da licença de exploração, nos casos e nos termos previstos na lei. 

 

Votaram contra os senhores Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP, Dr. Luís Ramalho, Dr. Alberto Neto e Sr. 

José Silva. 

 

2.1 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA PELA UTILIZAÇÃO DA CASA DE 

ESPETÁCULOS DO FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE – ÁGORARTE 

 

Foi solicitado pela ÁGORARTE, um pedido de apoio na cedência da Casa de Espetáculos do Fórum 

Cultural de Ermesinde, para realização de 1 espetáculo de dança, inserido no evento “ II Semana 

Académica da USE”, a acontecer no dia 10 de outubro às 20h. 

Face ao exposto, o referido apoio importa no montante de: 559,65€ (quinhentos e cinquenta e nove euros e 

sessenta e cinco cêntimos, Iva incluído). 

A ÁGORARTE, de acordo com o previsto no Regulamento para Concessão de Apoio às Entidades e 

Organismos, que prossigam no Concelho Fins de Interesse Público, cumpre os requisitos previstos pelo que 

se coloca à consideração do Exmo. Sr. Presidente a cedência do espaço conforme anteriormente de refere 

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

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

na alínea a) n.º 3 do art.º 9.º, e art.º 12.º do novo Regulamento de Liquidação e cobrança de Taxas e Outras 

Receitas Municipais em vigor no Município.” 

Considerando que a data do pedido de cedência do espaço, coincide com o período de gestão, propõe-se 

submeter o assunto para ratificação, na próxima reunião de Câmara, de acordo com disposto no n.º 2, do 

artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto. 

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

Agostinho Rocha, em 09.10.2017 que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Presidente: Foi solicitado pela “AGORARTE” Associação Cultural, a cedência 

do Auditório do Fórum de Ermesinde, dia 10 de outubro, das 20h00 às 24h00, para a realização de 

atividades no âmbito da Semana Académica da Universidade Sénior. 
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Analisado o processo, verificou-se que o mesmo está devidamente instruído e a associação reúne os 

requisitos legais e obrigatórios para o deferimento do pedido. 

Considerando que a data do pedido de cedência do espaço, coincide com o período de gestão, propõe-se 

submeter o assunto para ratificação, na próxima reunião de Câmara, de acordo com disposto no n.º 2, do 

artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto. 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 09.10.2017 emitiu o seguinte despacho: 

“Autorizo”. 

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

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxa pela 

utilização da casa de espetáculos do Fórum Cultural de Ermesinde à ÁGORARTE, com base na informação 

técnica prestada. 

 

3.1 - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AUTORIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES NA VIA 

PÚBLICA – EXECUÇÃO DA REDE DE GÁS (REF.ª SVLG2017001) - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

EXARADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à ratificação do despacho 

exarado pelo Presidente da Câmara sobre o pedido de prorrogação de prazo de autorização de 

intervenções na via pública, no âmbito da instalação da rede de gás no concelho, instruído com a 

informação técnica n.º 10750/2017, prestada na aplicação MGD MyDoc, datada de 06 do corrente mês, 

subscrita pelos, Técnica Superior Eng.ª Carla Pardal, e Assistente Técnico Carlos Pereira, da Divisão de 

Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«Deu entrada nesta Câmara Municipal, mensagem e correio eletrónico que se anexa, remetida por EDP 

Gás Distribuição / Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA a solicitar a prorrogação da 

autorização para execução da Rede Secundária de Gás Natural, de forma a concluírem os trabalhos. 

Relativamente ao assunto versado, informa-se que, na sequência do pedido de autorização, registado sob o 

n.º E/3218/2017 de 23.02.2017 foi concedida a necessária autorização à EDP Gás / Portgás, para a 

instalação de infraestruturas de gás no subsolo – Rede secundária de gás natural comunicada pelo n/ oficio 

n.º 3112/DPOM, de 18.04.2017, para uma duração de trabalhos de 14 semanas. 

Vem agora a requerente, através do email referido, solicitar a prorrogação da autorização concedida, para a 

execução dos trabalhos, concretamente na zona da ponte sobre o do rio ferreira, na rua Padre Américo. 

A realização dos trabalhos tem a duração prevista de 2 (duas) semanas. 

A prorrogação do prazo da autorização está prevista, nos termos do Ponto 29.3 do Anexo I, Capítulo III – 

Normas de Intervenção na Via Pública, do RMUEMV – Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação do Município de Valongo, publicado na II Série do Diário da República, de 10 de março de 2017, 

pelo que não vê esta Divisão qualquer inconveniente em conceder a prorrogação, por igual período, 

mantendo-se todas as condições impostas na autorização inicial. 
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Atendendo às condições do local a realização dos trabalhos em causa implicam constrangimento à 

circulação rodoviária, pelo que deverá ser requerido acompanhamento por entidade policial para regulação 

do trânsito. 

Desde que sejam cumpridas as condições de intervenção, não se vê inconveniente no deferimento do 

presente pedido, pelo que, propõe-se que seja autorizada a EDP Gás, SA a executar os trabalhos nos 

termos do ofício anexo. 

Tem competência para decidir sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel 

Ribeiro, nos termos dos poderes que lhe são delegados por deliberação da Câmara Municipal, tomada em 

reunião de 20.11.2013, devendo a presente decisão ser objeto de ratificação, por parte do órgão 

executivo, na primeira reunião, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 3.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2017.10.06, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com a autorização da prorrogação do prazo para execução de infraestruturas de gás natural.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.10.09, o seguinte despacho: 

«Concordo. Remeta-se o presente processo para ratificação nos termos do n.º 2, do art.º 3.º da Lei n.º 

47/2005, de 29 de agosto.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 

3.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, ratificar o despacho exarado pelo Presidente da Câmara em 09 do 

corrente mês, sobre o pedido de prorrogação de prazo de autorização de intervenções na via pública, no 

âmbito da instalação de rede de gás no concelho, nos termos propostos. 

 

3.2 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE E RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS – CORREÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

BETUMINOSA – CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO EXARADO 

PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à ratificação do despacho 

exarado pelo Presidente da Câmara sobre a proposta de condicionamento da circulação automóvel 

decorrente da execução de trabalhos de correção da pavimentação betuminosa, na Rua Júlio Dinis, em 

Ermesinde, instruído com a informação técnica n.º 10707/2017, prestada na aplicação MGD MyDoc, datada 

de 03 do corrente mês, subscrita pela Técnica Superior Eng.ª Cláudia Rodrigues, da Divisão de Projetos e 

Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«Na sequência dos trabalhos realizados pela concessionária na Rua Júlio Dinis, verificou-se que a 

pavimentação betuminosa da vala não foi corretamente executada, pelo que a Águas de Valongo irá 

proceder à correção do pavimento. 

Para realização dos trabalhos, será necessário o condicionamento de trânsito. 

Os trabalhos terão início a 6.10.2017 e a duração de 4 dias úteis. 
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Vem ainda aquela empresa, apresentar o plano de sinalização para aprovação para as referidas 

intervenções. 

Analisado o mesmo e considerando que a Concessionária deverá sempre garantir o acesso dos moradores 

às suas habitações e dos veículos de mercadorias aos diversos comércios, propõe-se: 

1. A autorização de condicionamento de trânsito automóvel na Rua Júlio Dinis. 

2. A aprovação do aviso de condicionamento de trânsito a fim de dar conhecimento da realização da obra, 

às seguintes entidades: 

↔ Junta de Freguesia de Ermesinde 

↔ PSP de Ermesinde 

↔ Bombeiros Voluntários de Ermesinde 

3. O envio do aviso ao Gabinete de Tecnologias de Informação, Modernização Administrativa e 

Comunicação, a fim de promoverem a sua publicitação no site. 

Face ao exposto, propõe-se a aprovação deste plano. 

Tem competência para decidir sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel 

Ribeiro, nos termos dos poderes que lhe são delegados por deliberação da Câmara Municipal, tomada em 

reunião de 20.11.2013, devendo a presente decisão ser objeto de ratificação, por parte do órgão executivo, 

na primeira reunião, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 3.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2017.10.04, que igualmente se transcreve: 

«Propõe-se que seja autorizada a intervenção, com as condições expressas na minuta de ofício anexa. 

Tem competência para decidir sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel 

Ribeiro, nos termos dos poderes que lhe são delegados por deliberação da Câmara Municipal, tomada em 

reunião de 20.11.2013, devendo a presente decisão ser objeto de ratificação, por parte do órgão 

executivo, na primeira reunião, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 3.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.10.06, o seguinte despacho: 

«Concordo. Remeta-se o presente processo para ratificação nos termos do n.º 2, do art.º 3.º da Lei n.º 

47/2005, de 29 de agosto.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 

3.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, ratificar o despacho exarado pelo Presidente da Câmara Municipal 

em 06 do corrente mês, no âmbito da autorização do condicionamento da circulação automóvel, 

decorrente da execução de trabalhos de correção da pavimentação betuminosa, na Rua Júlio Dinis, em 

Ermesinde, nos termos propostos. 
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ENCERRAMENTO 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/IF 


