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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

NOVE DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSETE 

 

Aos nove dias do mês de novembro 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 Jorge Esteves Ferreira 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho 

Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha 

Dr. Alberto Fernando Correia Neto 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram dez horas e trinta minutos. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 09.11.2017 

 

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 - Aprovação da ata da reunião realizada no dia 26.10.2017; 

 

1.2 - Associação Parque das Serras do Porto – Designação dos representantes do Município de Valongo na 

Assembleia Geral; 

 

1.3 - Constituição da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de Espinho, Gondomar, Maia, 

Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, e Vila do Conde – LIPOR para o quadriénio de 2017/2021; 

 

1.4 - Designação de representante da Câmara Municipal na Assembleia Geral da Vallis Habita – Empresa 

Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais de Valongo, E.M.; 

 

1.5 - Aprovação e divulgação do relatório de ponderação e seus resultados - Aprovação da versão final da 

proposta de alteração do regulamento do PDMV; 

 

1.6 - Terceiro aditamento ao contrato de concessão de exploração de gestão dos sistemas de 

abastecimento de água para consumo público e de recolha e tratamento e rejeição de efluentes do concelho 

de Valongo. 

 

2 – DCTJ – Divisão de Cultura, Turismo e Juventude  

 

2.1 - Proposta de atribuição de subsídio pontual à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André 

de Sobrado – Festas em honra de S. Gonçalo e Nossa Senhora das Necessidades; 

 

2.2 - “Alma do Fado – VII Concurso de Fado Amador do Concelho de Valongo” – Proposta de Protocolo 

com a Cuca Macuca – Associação de Desenvolvimento Integrado. 

 

3 – DFM – Divisão de Fiscalização e Metrologia 

 

3.1 - Processo n.º 439-OC/1979 em nome de Fernando Ferreira Moreira 

Local: Travessa Bom Samaritano, n.º 35 - Ermesinde 
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Declaração de caducidade da licença administrativa (legalização de anexo) e pedido de prazo; 

 

3.2 - Processo n.º 54-OC/2013 em nome de Benvinda Céu Rodrigues Cruz 

Local: Rua da Liberdade, n.º 86 - Ermesinde 

Declaração de caducidade da licença administrativa (ampliação e alteração de edifício de habitação); 

 

3.3 - Processo n.º 80-OC/2014 em nome de Paulo Nuno Moreira André 

Local: Rua do Calvário, n.º 50 – Campo e Sobrado 

Declaração de caducidade da licença administrativa (ampliação e alteração de edifício de habitação 

unifamiliar); 

 

3.4 - Processo n.º 147-OC/2014 em nome de NÓS Comunicações, S.A. 

Local: Rua Quinta do Borbulhão - Campo e Sobrado 

Declaração de caducidade da comunicação prévia (construção de infraestruturas aptas ao alojamento de 

redes de comunicações eletrónicas). 

 

4 – DAJAC – Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos 

 

4.1 - Proposta de criação do/a Provedor/a do/a Munícipe. 

 

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

 

5.1 - Atribuição de subsídio de transporte a alunas/os compulsivas/os – Ano letivo 2017 – 2018; 

 

5.2 - Candibyke – Associação de Ciclismo – Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização do 2.º 

Trail Quinta das Arcas; 

 

5.3 - Associação Desportiva de Valongo - Proposta de atribuição de subsídio pontual - VI Torneio Hóquei 

em Patins – Eixo Atlântico. 

 

6 – DFRH - Divisão de Finanças e Recursos Humanos  

 

6.1 - 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2017; 

 

6.2 - Abertura de procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º Grau - 

Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente (DOTA); 

 

6.3 - Abertura de procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º Grau - 

Divisão de Fiscalização e Metrologia (DFM). 

 

Valongo, 06 de novembro 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 

reunião, dando a palavra aos senhores Vereadores que pretendessem usar da mesma. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, cumprimentando os presentes. 

Propôs que fosse votado um Voto de Louvor à equipa de natação adaptada do CPN, bem como a este 

clube, pela participação e conquista dos resultados obtidos nos Campeonatos Europeus de Natação DSISO 

(Síndrome de Down), que decorreu em Paris, de 28 de outubro a 4 de novembro de 2017, nomeadamente a 

José Augusto Ribeiro, que se sagrou Campeão da Europa de 800 metros livres, e Carina Moreira, que se 

sagrou Vice-Campeã da Europa 4x50 metros estilos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, colocando à votação a admissão do 

Voto de Louvor. 

Foi aprovado por unanimidade, e anexado à ata. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, cumprimentando os presentes. 

Começou por fazer referência ao pedido dos eleitos pelo PPD/PSD acerca da atividade municipal 

decorrente da delegação de competências, dizendo que a postura assumida pelo senhor Presidente não foi 

a melhor, porque nos despachos de delegação de competências nos senhores Vereadores e de 

subdelegação destes nos Chefes de Divisão era mencionado que deveriam prestar, regularmente, 

informação detalhada sobre o exercício das suas funções objeto de delegação ou subdelegação. 

Acrescentou que o senhor Presidente poderia ter adotado um procedimento idêntico no que concerne a 

informar os Vereadores da oposição quanto à atividade desenvolvida pela Câmara no âmbito da delegação 

de competências, como demonstração da transparência e democracia, que propugnava. Disse, ainda, que o 

senhor Presidente era responsável pela atividade do Município e não dava conhecimento dessa ao órgão 

executivo, contudo, no final do mandato seria julgado pela população quanto à sua forma de governar. 

De seguida, e a propósito de um documento que ia apresentar, elucidou que a sua força política era 

PPD/PSD e não PSD/CDS-PP, pois foi uma coligação que se extinguiu com as eleições, não estando o 

CDS nos órgãos autárquicos. Procedeu à leitura do documento, com o seguinte teor: 

“Exmo. senhor Presidente, Exmos. senhores Vereadores, senhores funcionários, público, comunicação 

social aqui presente, um bom dia. 

Ainda a propósito do pedido que o PPD/PSD lhe fez na reunião anterior através da minha pessoa, e para 

reforçar, venho salientar que quer o artigo 38.º da Lei n.º 75/2013 relativo às delegações de competências 

nos dirigentes, quer o artigo 34.º da mesma lei, não impõem de forma expressa a obrigação de os 
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delegados ou subdelegados prestarem informações ao delegante ou subdelegante sobre o exercício das 

competências delegadas ou subdelegadas. 

Ora, sendo este o regime jurídico aplicável às delegações e subdelegações e, não obstante a não 

imposição legal, na realidade o senhor Presidente nas delegações ou subdelegações que fez nos seus 

Vereadores, bem assim como os senhores Vereadores nas delegações que fizeram nos Chefes de Divisão, 

impuseram aos delegados e subdelegados a obrigação de lhes dar informação detalhada sobre o exercício 

das competências delegadas e subdelegadas, como resulta das frases que passo a transcrever: 

“O senhor Vereador dar-me-á, regularmente, informação detalhada sobre o exercício das competências 

delegadas e subdelegadas.” Isto é uma transcrição das delegações do senhor Presidente nos senhores 

Vereadores. 

Também os senhores Vereadores quando subdelegaram nos Chefes de Divisão colocaram uma frase 

semelhante. Na realidade senhor Presidente, foi o senhor que mandou redigir as deliberações da Câmara 

relativas às delegações e os seus despachos de delegação. Por que razão nas deliberações da Câmara 

não colocou o dever de informação à semelhança do que fez nos seus despachos? A lógica é a mesma. É 

esta a sua transparência? É essa a sua visão democrática do exercício do poder? Enquanto delegante, quer 

saber o que andam a fazer com as suas competências, mas não reconhece igual direito à Câmara, dona e 

senhor de uma extensa lista de competências delegadas no senhor Presidente. 

Pensava conhece-lo melhor e, por isso, desculpe-me, pensava que os seus princípios não se regiam pelo 

princípio de que alguns pseudo democratas de que “olha para o que eu digo não olhes para o que eu faço”, 

mas é nas situações de poder absoluto que se revelam os verdadeiros democratas.” 

Mudando de assunto, disse que aquando da revisão orçamental para a inclusão do Saldo de Gerência de 

2016, o PPD/PSD de então, propôs e o senhor Presidente aceitou, inserir uma rubrica tendo em vista a 

realização de obras de beneficiação no Centro Comercial Vallis Longus, nomeadamente na Sala das Artes 

e no Auditório Dr. António Macedo, pois tratava-se de um equipamento público que não era objeto de 

intervenção há vários anos, sendo a implementação do acesso para pessoas com mobilidade reduzida uma 

das coisas com caráter prioritário. Realçou que até ao momento não se verificou qualquer intervenção e, 

nesse sentido, pretendia saber qual o ponto de situação do assunto, pois, no entendimento dos eleitos pelo 

PPD/PSD, o equipamento devidamente intervencionado teria a dignidade que os valonguenses mereciam e 

já seria exequível a realização de eventos que conferissem visibilidade ao concelho de Valongo. 

Procedeu à leitura do documento que definia a sua intervenção sobre a matéria, do teor seguinte: “Aquando 

da revisão orçamental para a inclusão do Saldo de Gerência de 2016, o PPD/PSD propôs e o senhor 

Presidente aceitou, inserir uma nova rubrica tendo em vista a realização de obras de beneficiação na Sala 

das Artes e do Auditório Dr. António Macedo, situados no Centro Comercial Vallis Longus. A rubrica ficou 

aberta mas, ao momento, que saibamos, nada foi feito tendo em vista as referidas obras. 

Nos últimos anos, estes dois equipamentos públicos não foram objeto de qualquer tipo de beneficiação, 

sendo a mais importante a sua adaptação a cidadãos com mobilidade reduzida atendendo a que o acesso é 

feito através de escadas. Com a instalação de um elevador que sirva as duas salas este problema ficará 

resolvido. 
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A situação de cidadãos com necessidades especiais, qualquer que ela seja, deve ser uma preocupação que 

nenhum de nós deve descurar. Acreditamos que quando o senhor Presidente e toda a Câmara aceitaram a 

nossa proposta, o fizeram porque acharam que era uma mais-valia para Valongo e os valonguenses, neste 

caso, todo o concelho, claro. 

Com a realização das obras, estes espaços poderiam voltar a ser os palcos de eventos importantes, como 

por exemplo o “MagicValongo” ou o “MIT - Mostra Internacional de Teatro”, devolvendo assim à sede do 

concelho o lugar a que tem direito, sem com isto querer significar que se deve descurar os restantes 

equipamentos culturais e as restantes freguesias.” 

 

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

Iniciou a sua intervenção, dizendo que a Junta de Freguesia de Alfena remeteu à Câmara três emails, com 

conhecimento aos eleitos pelo PPD/PSD, a dar nota de três assuntos pertinentes. Um deles, considerado 

um problema generalizado, que afetava não só o concelho de Valongo como o resto do País, que era os 

incêndios incontroláveis. Contextualizando, disse que uma empresa situada na Rua das Devesas, em 

Alfena, tinha terrenos circundantes à sua propriedade com falta de limpeza, a vegetação não estava 

controlada e punha em risco as suas instalações, a atividade e, por consequência, os postos de trabalho, 

tendo já apresentado uma reclamação à Câmara, há cerca de dois anos. 

Face ao exposto, pretendia saber se estava a ser elaborado algum plano para aumentar a eficácia na 

notificação aos proprietários dos terrenos para efetuarem a limpeza, no sentido de controlar as situações de 

incêndios no concelho de Valongo, e se no caso em concreto já houve esse procedimento. 

De seguida, abordou o assunto referente ao Parque do Vale do Leça, dizendo que o Orçamento Municipal 

de 2017 contemplava a recuperação do Moinho do Cabo e também a instalação de um parque infantil. No 

entanto, atendendo a que se aproximava o final do ano e não se verificava nenhum progresso nesses 

investimentos, questionou se foi dada resposta à Junta de Freguesia de Alfena e, em caso afirmativo, qual o 

teor da mesma. Em caso contrário, pretendia saber o ponto de situação dos citados investimentos. 

Disse que a terceira questão também estava relacionada com o Parque do Vale do Leça, espaço arrendado 

pela Junta de Freguesia de Alfena, mas esta entidade manifestou preocupação pela falta de iluminação que 

aí se verificava. Atendendo a que a Câmara Municipal também fazia uso do espaço para desenvolver 

algumas das suas atividades, pretendia saber da possibilidade de instalação de iluminação LED, mas se a 

Câmara não pretendesse fazer o investimento, se havia algum impedimento em autorizar a Junta de 

Freguesia de Alfena a executá-lo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que todas as solicitações 

das Juntas de Freguesia eram encaminhadas para os serviços, portanto as perguntas relativas ao Parque 

do Vale do Leça iam ser respondidas à Junta de Freguesia de Alfena. Complementou que, nesse momento, 

não tinha condições para fornecer mais informação, apenas que ia haver uma resposta. 
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Sobre a questão da empresa de Alfena, disse que a Câmara identificou o proprietário, que não residia na 

freguesia, e procedeu a uma intervenção de limpeza, entretanto interrompida por este que alegou não ter 

sido notificado para efetuar essa ação. Referiu que existia um diferendo entre o proprietário do terreno e o 

empresário, o que dificultava qualquer procedimento. 

Disse que o concelho de Valongo, apesar dos meios escassos, tinha identificadas as faixas de gestão de 

combustível e quase todos os proprietários dos terrenos, e uma parte considerável da competência da 

Câmara era concretizada, ou seja, procedia-se à limpeza dos terrenos. Complementou que um dos 

problemas graves que se verificava a nível do País era notificar os proprietários dos terrenos, mas, no 

próximo ano, a Câmara ia fazer um esforço e reforçar os meios financeiros no sentido de “endurecer” a 

política com os proprietários, cerca de 400, que se não cumprissem a Câmara recorreria pela via judicial, 

pois iria ter um custo de cerca de € 100.000 para limpar toda a área que lhe competia e, provavelmente, o 

mesmo valor para proceder à limpeza dos terrenos que não eram limpos pelos proprietários, mesmo sendo 

notificados para o fazerem. Portanto, esperava que houvesse solidariedade por parte de todos os membros 

do Executivo Camarário para com a política que iria ser colocada em prática, que era o cumprimento da lei. 

Repetiu que a Câmara não possuía meios e teria que comprar os serviços de limpeza das faixas de gestão 

de combustível. 

No respeitante à questão das obras no Centro Comercial Vallis Longus, respondeu que iam ser 

concretizadas mas não sabia indicar com exatidão a data. Disse que ia ser colocado um elevador e o 

Auditório Dr. António Macedo e a Sala das Artes iam ser modernizados. 

Quanto à questão da informação sobre a atividade da Câmara, lembrou que tomou posse no dia 11 de 

outubro, era republicano, transparente, e limitava-se a cumprir a lei, sendo que o Município de Valongo era 

mais transparente do que as outras câmaras. Disse que o que era decidido era transparente e, nesse 

sentido, manifestou a sua mágoa pelo facto da senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, revelar um 

princípio de desconfiança, o que considerava injusto atendendo a que iniciara as suas funções ainda não 

havia feito um mês e já recaía sobre ele algumas suspeições. Disse, ainda, que tinham opiniões diferentes 

sobre o assunto, enquanto ele valorizava a autonomia do Poder Local a senhora Vereadora tinha uma visão 

mais centrada no Código do Processo Administrativo, no entanto, a Câmara Municipal era o conjunto dos 

nove membros, e não era correto lançar suspeições sobre pessoas que foram eleitas ou reeleitas 

recentemente e que pretendiam o melhor para o concelho. Realçou que ninguém escondia informação e 

quando os eleitos pelo PPD/PSD a quisessem ser-lhe-ia facultada. Apelou para que houvesse alguma 

sensatez e para que não fosse alimentado o princípio da desconfiança, porque não era benéfico e reforçava 

a posição que os cidadãos tinham em relação aos seus representantes, quando não havia motivo para tal. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, afirmando que não correspondia à verdade que a 

sua atitude fosse de desconfiança, porque os eleitos pelo PPD/PSD não iriam questionar as decisões 

tomadas pelo senhor Presidente, pois não tinham poder para isso atendendo à inferioridade numérica com 

que estavam representados no Executivo Camarário, apenas pretendiam ter conhecimento do que se 

passava na Câmara, porque para solicitar alguma coisa tinha que estar inteirada das situações. 
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Acrescentou que o senhor Presidente tinha uma visão dos Vereadores da oposição semelhante à que tinha 

dos munícipes. 

 

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

verdade. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, referindo que houve munícipes que confiaram nos 

eleitos pelo PPD/PSD e que lhes deram um mandato, portanto também integravam o órgão executivo, e era 

com base nessa prerrogativa que pretendiam informação sobre a gestão da atividade municipal, 

acrescentando que a intervenção do senhor Presidente era incongruente, pois defendia a autonomia do 

Poder Local, mas citava a lei sempre que esta não impunha algum ato. 

Mudando de assunto, disse que o senhor Presidente nomeou quatro secretários, dois para a Presidência e 

dois para os Vereadores, e que também designou funcionários administrativos para apoio ao Município. 

Nesse contexto, solicitou informação, por escrito, de qual o conteúdo funcional desses secretários e das 

funções exatas que desempenhavam. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo quanto à questão da limpeza dos terrenos, que o 

senhor Presidente podia contar com a total solidariedade por parte dos eleitos pelo PPD/PSD, para que a 

Câmara fosse intransigente com os proprietários dos terrenos que necessitavam de uma intervenção de 

limpeza, pois com essa medida iriam contribuir para controlar os incêndios que tinham um custo enorme 

para todos, não só em termos ambientais, como na mobilização de meios para os combater, e também 

porque considerava uma injustiça os cidadãos custearem, através dos seus impostos, a atividade criminosa 

de alguns malfeitores que incendiavam as matas. 

Sobre o caso em concreto, disse que a Câmara só foi impedida de realizar a limpeza no terreno, porque o 

processo não tinha sido devidamente instruído, porque devia ter sido notificado o proprietário e estabelecido 

um prazo para início da intervenção de limpeza, que, a não se verificar, a Câmara tomaria posse 

administrativa do terreno, procederia à limpeza e apresentaria o respetivo custo ao proprietário. Disse, 

ainda, que quando se verificasse um interesse superior, a Câmara podia utilizar os mecanismos legais que 

tinha ao seu dispor e podia também contratar serviços para fazer a limpeza dos terrenos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, dizendo que pretendia esclarecer a questão da 

delegação de competências, pois tratava-se de uma reunião pública e os cidadãos presentes não estavam 

familiarizados com o assunto. Disse que a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, mencionou que as 

competências da Câmara foram delegadas no senhor Presidente, que as subdelegou nos senhores 

Vereadores, e estes subdelegaram nos Chefes de Divisão, e que considerava que deveria existir outro tipo 

de comunicação com os Vereadores sem pelouros. No entanto, o que era realmente importante era a 

estratégia, e essa era do conhecimento público, esteve no manifesto eleitoral, estava nas redes sociais do 
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Município e no Boletim Municipal. Referiu que, diariamente, entravam centenas de processos na Câmara 

que podiam ser um pedido de fotocópia de um documento, de um projeto, de um licenciamento, ou um 

esclarecimento de uma questão, sendo impossível para o senhor Presidente resolver todas essas coisas. 

Portanto, no sentido de evitar formalismos que não faziam sentido, houve subdelegação de competências 

nos senhores Vereadores que, por sua vez, subdelegaram tarefas nos Chefes de Divisão. Ou seja, para o 

funcionamento de uma Câmara era necessário criar mecanismos de agilidade uma vez que a parte 

burocrática já provocava bastantes atrasos. 

Clarificou, ainda, que o facto de estar mencionado nos despachos que os senhores Vereadores e Chefes de 

Divisão deveriam dar conhecimento do exercício das competências delegadas significava que, funcionando 

em equipa, todos tinham conhecimento do que se passava nas respetivas áreas. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que, no mandato anterior, não houve 

obstáculos ao funcionamento da Câmara e todos os processos eram submetidos à sua aprovação. Disse, 

ainda, que os eleitos pelo PPD/PSD apenas pretendiam ter conhecimento do que fosse relevante para o 

Município, ou seja, das questões que fossem da competência efetiva da Câmara Municipal. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de seis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, três euros e seis cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26.10.2017 

 

Aprovada por unanimidade. 

 

1.2 - ASSOCIAÇÃO PARQUE DAS SERRAS DO PORTO – DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO 

MUNICÍPIO DE VALONGO NA ASSEMBLEIA GERAL 

 

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

Ribeiro, do seguinte teor: 

A Assembleia Geral do Parque das Serras é o órgão deliberativo da Associação de Municípios Parque das 

Serras do Porto, constituída por nove elementos, sendo que cada um dos Municípios integrantes do Parque 

das Serras nomeia três representantes, de acordo com o n.º 2 do artigo 13.º dos Estatutos da Associação. 

Tornando-se necessário proceder à designação de novos membros para integrarem a referida Assembleia 

Geral proponho à Câmara Municipal a designação da Senhora Vereadora Eng.ª Ana Maria Martins 
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Rodrigues, do Senhor Vereador Dr. Orlando Gaspar Rodrigues e do Senhor Vereador Eng.º Paulo Jorge 

Esteves Ferreira, para integrarem a aludida Assembleia.” 

 

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

proceder à nomeação de três membros para a representar na Assembleia Geral da Associação Parque das 

Serras do Porto, sendo proposto designar a senhora Vereadora, Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues, o 

senhor Vereador, Dr. Orlando Gaspar Rodrigues e o senhor Vereador, Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira 

para integrar a citada Assembleia Geral. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, referindo que se houvesse vontade de partilha, um 

dos membros a designar para a Assembleia Geral da Associação Parque das Serras do Porto poderia ser 

um dos eleitos pelo PPD/PSD, sendo assim demonstrada uma nota de abertura que estes saudavam e, por 

outro lado, haveria um conhecimento sobre a matéria. 

 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria e por escrutínio secreto, designar a Senhora Vereadora 

Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues, o Senhor Vereador Dr. Orlando Gaspar Rodrigues e o Senhor Vereador 

Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira como representantes do Município de Valongo na Assembleia Geral da 

Associação de Municípios Parque das Serras do Porto. 

 

A proposta foi aprovada com seis votos a favor, um voto contra e dois votos em branco. 

 

1.3 - CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE 

ESPINHO, GONDOMAR, MAIA, MATOSINHOS, PORTO, PÓVOA DE VARZIM, VALONGO, E VILA DO 

CONDE – LIPOR PARA O QUADRIÉNIO DE 2017/2021 

 

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

Ribeiro, do seguinte teor: 

“A Assembleia Intermunicipal da LIPOR é órgão deliberativo da Associação de Municípios de Espinho, 

Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa do Varzim, Valongo e Vila do Conde, sendo constituída pelas 

presidentes de Câmara ou seus substitutos e por dois vereadores de cada uma das Câmaras Municipais 

dos Municípios associados. 

Tornando-se necessário proceder à designação de novos membros para integrarem a referida Assembleia 

Intermunicipal proponho à Câmara Municipal a designação da Senhora Vereadora, Eng.ª Ana Maria Martins 

Rodrigues e do Senhor Vereador, Dr. Orlando Gaspar Rodrigues, para, em conjunto com o Presidente da 

Câmara, integrarem a aludida assembleia, bem como indigitar como representante nominal de voto, o 



12 
 

Presidente da Câmara e como primeiro e segundo substitutos, a Senhora Vereadora Eng.ª Ana Maria 

Martins Rodrigues e o Senhor Vereador, Dr. Orlando Gaspar Rodrigues.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria e por escrutínio secreto, designar a Senhora 

Vereadora, Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues e o Senhor Vereador, Dr. Orlando Gaspar Rodrigues, para, 

com o Senhor Presidente da Câmara integrarem a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios 

de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa do Varzim, Valongo e Vila do Conde – LIPOR, nos 

termos do artigo 11.º dos estatutos da LIPOR. 

Para efeitos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 15.º dos estatutos da LIPOR, foi ainda deliberado, por maioria, indigitar 

como representante nominal de voto, o Senhor Presidente da Câmara e como primeiro e segundo 

substitutos, respetivamente, a Senhora Vereadora, Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues e o Senhor 

Vereador, Dr. Orlando Gaspar Rodrigues. 

 

A proposta foi aprovada com seis votos a favor e três votos em branco. 

 

1.4 - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA ASSEMBLEIA GERAL DA 

VALLIS HABITA – EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE 

VALONGO, E.M. 

 

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

Ribeiro, do seguinte teor: 

“A Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, aprovou o regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais. O n.º 2 do seu artigo 26.º estabelece que compete ao órgão executivo do município 

designar o seu representante na Assembleia Geral das empresas locais. 

Por seu turno o n.º 2 do artigo 13.º dos estatutos da Vallis Habita – Empresa Municipal de Gestão de 

Empreendimentos Habitacionais de Valongo, A.M. – refere que o membro que representa o Município na 

Assembleia Geral será designado pela Câmara Municipal, entre os vereadores eleitos. 

A lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece na alínea oo), do n.º 1 do art.º 33.º, que compete à 

Câmara Municipal designar o representante do Município na assembleia geral das empresas locais. 

Nestes termos, proponho à Câmara Municipal a designação do presidente da Câmara, Dr. José Manuel 

Pereira Ribeiro, para representar o Município de Valongo na Assembleia Geral da Vallis Habita – Empresa 

Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais de Valongo, E.M. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era proposto designá-lo 

como representante do Município na Assembleia Geral da Vallis Habita - Empresa Municipal de Gestão de 

Empreendimentos Habitacionais de Valongo, E.M. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria e por escrutínio secreto, designar o Presidente 

da Câmara, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, como representante do Município de Valongo na Assembleia 
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Geral da Vallis Habita – Empresa Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais de Valongo, 

E.M. 

 

A proposta foi aprovada com seis votos a favor e três votos em branco. 

 

1.5 - APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO E SEUS RESULTADOS - 

APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PDMV 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante Aprovação e divulgação do 

relatório de ponderação e seus resultados, e a aprovação da versão final da proposta de alteração do 

regulamento do PDMV, inserida na informação técnica n.º 32/GMIME/2017 datada de 02 de novembro do 

corrente ano, subscrita pelos técnicos superiores, Vitor Santos de Sá, Arquiteto e António de Jesus Costa, 

Arquiteto, afetos ao Gabinete Mais Investimento Mais Emprego, cujo teor se transcreve: 

«1. Na sequência da reunião pública da Câmara Municipal de 03 de agosto de 2017, na qual foi deliberado 

proceder à abertura do período de discussão pública da 1.ª alteração do regulamento do PDM de Valongo, 

por um período de 30 dias úteis, foi publicado o respetivo aviso legal em Diário da República, 2ª série com o 

n.º 10204/2017, em 04 de setembro. 

2. O período de discussão pública decorreu de 12 de setembro de 2017 a 24 de outubro de 2017, tendo 

sido rececionadas nesse prazo 12 participações, que constam do respetivo relatório de ponderação. 

3. Em resultado da ponderação efetuada, foram introduzidas correções à proposta submetida a discussão 

pública, decorrentes das participações que acolheram parecer técnico favorável e/ou parecer técnico 

favorável parcial, tendo-se elaborado a versão final da proposta de alteração do Regulamento do PDMV. 

4. Assim, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do art.º 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT), propõe-se que o assunto seja presente ao Órgão Executivo da câmara 

municipal para que delibere: 

a) Aprovar e divulgar o relatório de ponderação e seus resultados, designadamente através da 

comunicação social, da plataforma colaborativa da gestão territorial e do respetivo sítio na internet; 

b) Aprovar a versão final da proposta de alteração do regulamento do PDMV e submete-la à 

Assembleia Municipal para aprovação final.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 2017.11.06, o seguinte despacho: 

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

 

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

apreciação decorria da correção de várias questões que não tinham sido resolvidas aquando da alteração 

do PDM e que iam permitir resolver muitos problemas, nomeadamente no respeitante a compromissos de 

anteriores executivos sobre direitos constituídos que não tinham sido inseridos no PDM e que consistiam a 

principal “ameaça” de processos judiciais contra o Município, havendo alguns casos relacionados com essa 
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questão. Complementou que a alteração ao regulamento do PDM também resolveria um conjunto de 

questões práticas que tinham bloqueado o funcionamento dos serviços, designadamente a questão da 

legalização de anexos. 

Referiu ter solicitado a presença de um técnico para prestar esclarecimentos quanto à matéria, se fosse 

caso disso. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo não ser necessária a explicação técnica, pois os 

documentos foram-lhes remetidos por email na segunda-feira, e em formato papel, na terça-feira, à tarde, e 

não seria numa discussão de alguns minutos que teriam as suas dúvidas esclarecidas. Sugeriu que esse 

tipo de documentos fossem enviados com maior antecedência, até porque as reuniões tinham a 

periodicidade quinzenal e havia tempo para a preparação dos mesmos. Nesse contexto, propôs que o ponto 

fosse retirado para que pudessem reunir com o gabinete técnico, no sentido de esclarecer as dúvidas e 

avaliar as alterações que eram feitas ao PDM. 

 

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

à Câmara por duas vezes, foi objeto de consulta pública e tinha que ser submetido à aprovação da 

Assembleia Municipal que estava agendada para esse mês. Referiu, ainda, que os documentos foram 

remetidos aos senhores Vereadores da oposição dentro do prazo estipulado na lei. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que a sugestão apresentada era no sentido dos 

eleitos pelo PPD/PSD estudarem o assunto e votarem em consciência, e se o ponto fosse votado nessa 

reunião, votariam contra apenas como forma de precaução e de salvaguarda das suas posições, e não pela 

devida fundamentação ao conteúdo do processo. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que no início do mandato tinha solicitado 

que os documentos lhe fossem remetidos em formato papel, e que os deveria ter rececionado na segunda-

feira, da parte da tarde. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que os documentos foram 

endereçados, via email, na segunda-feira. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, retorquindo que não aceitou o correio eletrónico 

como forma de comunicação, e que era legítimo pretender em suporte papel. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que, de acordo com 

informação do senhor Vereador responsável pelo urbanismo, o processo podia ser submetido à Assembleia 

Municipal no mês de dezembro, portanto seria retirado e viria na próxima reunião pública de Câmara. 
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Solicitou que os eleitos pelo PPD/PSD remetessem as suas questões no sentido de ser promovida uma 

reunião com os técnicos para esclarecimento das mesmas. 

 

Processo retirado. 

 

1.6 - TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE GESTÃO DOS 

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DE RECOLHA E 

TRATAMENTO E REJEIÇÃO DE EFLUENTES DO CONCELHO DE VALONGO 

 

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

pelo Senhor Presidente Dr. José Manuel Ribeiro, cujo teor se transcreve: 

“A partir de 1-2-2006, situação que tem mantido até à presente data, por força do nº 3 acrescentado à 

cláusula 51ª do Contrato de Concessão, pelo Primeiro Aditamento ao Contrato celebrado em 24-4-2004, a 

Concessionária ficou isenta do pagamento da contrapartida anual pela utilização das infraestruturas objeto 

da concessão, calculada sobre a água vendida (25$00 por m3) e atualizável anualmente de acordo com o 

índice de variação de preços do consumidor (IPC) aprovado pelo INE. 

Considerando o atual equilíbrio económico-financeiro do contrato, não existe hoje fundamento para manter 

a isenção prevista no nº 3 da referida cláusula 51ª do Contrato de Concessão, dispensando a 

Concessionária do pagamento da referida contrapartida anual prevista no nº 1 daquela cláusula do contrato. 

Da Auditoria à “Regulação de PPP no Sector das Águas (sistemas em baixa)” promovida pelo Tribunal de 

Contas e que corresponde ao Relatório nº 3/2014 - 2ª Secção, de 27-2-2014, (Volume I do Relatório 

Síntese) resulta: 

“(…) 146. Em regra, as modalidades de reposição de reequilíbrio dos contratos de concessão privilegiadas 

pelos concedentes, tem sido o aumento do tarifário e a redução/eliminação da retribuição paga aos 

municípios concedentes, o que representou cerca de 90% do universo auditado. 

(...) 

148. Assim, uma parte significativa dos municípios concedentes já viu diminuída ou eliminada a sua 

retribuição por via de alterações/revisões contratuais, o que indiretamente pode gerar défice nos seus 

orçamentos por via da perda de receita. 

(…) 

234. O concedente deverá prever o pagamento de uma retribuição, por parte da concessionária, no caso do 

contrato de concessão prever a alienação, cedência de bens e equipamentos afetos à concessão ou 

investimentos a cargo do concedente. Essa retribuição deverá ser ajustada em função do volume de 

negócios da concessionária, do esforço de investimento das partes envolvidas e da rendibilidade efetiva da 

exploração.” 

Do Volume II do Relatório Síntese da referida Auditoria e da análise em concreto da concessão de Valongo 

resulta das considerações finais proferidas pelo Tribunal de Contas que: 
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“(…) 1823. Em 2004, o contrato de concessão foi objeto de um processo de reequilíbrio económico-

financeiro. 

1824. No âmbito deste aditamento, o impacto financeiro para o concedente traduziu-se na eliminação do 

pagamento das rendas da concessão. A concessionária apenas pagou retribuição, nos primeiros 5 anos da 

concessão, ficando liberta do compromisso do pagamento de rendas, nos próximos 31 anos da concessão. 

1825. O facto de a concessionária ficar isenta do pagamento da retribuição, vem penalizar, fortemente os 

interesses financeiros do concedente. Note-se que a referida isenção cobre 88% do período da concessão 

(31 anos). 

1826. Contrariamente, a prorrogação do prazo da concessão veio proporcionar mais seis anos de receitas 

para a concessionária. 

1827. Não obstante as medidas anteriores, o ónus do processo de reequilíbrio incidiu sobre os utilizadores, 

através da introdução de aumentos extraordinários no tarifário. (…)”. 

Acresce que, decorre da al. a) do n.º 1 do art.º 42.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 10-8, que estabelece o 

regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais e de gestão de resíduos urbanos, que o contrato de concessão pode prever o pagamento de uma 

retribuição do concessionário ao concedente, referente a alienação ou cedência da utilização a título 

oneroso dos bens afetos à concessão. 

Atentas as considerações anteriores, submete-se, em anexo, para apreciação e deliberação, a proposta do 

3.º Aditamento ao Contrato de Concessão de Exploração de Gestão dos Sistemas de Abastecimento de 

Água para Consumo Público e de Recolha e Tratamento e Rejeição de Efluentes, através do qual as partes 

acordam em pôr termo à referida isenção e em repor o pagamento da contrapartida anual, a preço de 2017, 

isto é, 0,17640 m3 de água vendida, a partir de 1 de janeiro de 2018”, bem como o tarifário a vigorar a partir 

de 1 de janeiro de 2018 e que consta também do Anexo I à minuta do contrato. 

A competência para deliberar sobre este assunto é da Assembleia Municipal, nos termos da alínea p), n.º 1, 

do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12-9, sob 

proposta da Câmara Municipal nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do mesmo Regime Jurídico. 

Antes de submeter a proposta de revisão do Contrato de Concessão à Assembleia Municipal, para que seja 

concedida autorização para a celebração do Terceiro Aditamento ao Contrato, este deverá ser submetido a 

parecer prévio não vinculativo da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, nos 

termos do n.º 3 do art.º 40.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 10-8.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dando como explicação que o Tribunal 

de Contas, há cerca de quatro anos, procedeu a uma avaliação do Contrato de Concessão e recomendou 

que devia ser reposto o pagamento da contrapartida anual pela concessionária no âmbito da utilização das 

infraestruturas objeto da concessão, pois em 2006 tinha sido concedida uma isenção através de um 

aditamento ao contrato, situação que persistia até à presente data. Disse que, atualmente havia um 

equilíbrio económico-financeiro do contrato, não existindo, por isso, fundamento para manter a isenção 

prevista no n.º 3 da cláusula 51.ª do Contrato de Concessão, tendo a presente proposta o objetivo de por 
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termo a essa isenção e repor o pagamento da contrapartida anual a partir de 1 de janeiro de 2018, bem 

como o tarifário a vigorar na mesma data. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que essa questão foi discutida havia muito pouco 

tempo aquando do segundo aditamento ao Contrato de Concessão, já sob a gestão do senhor Presidente, e 

que esse era o terceiro aditamento a um contrato em que, outrora, este afirmara que não concordava com a 

concessão dos serviços de água e saneamento e que se pudesse rasgava o contrato. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que essa frase correspondia 

à verdade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, complementando que o senhor Presidente mudou 

radicalmente de opinião, o que subentendia que a concessão foi uma boa opção, mas, atendendo à 

composição do executivo anterior, em que não havia uma maioria absoluta, foi forçado a negociar o 

aumento gradual do tarifário da água e manter o que o PSD tinha feito em 2004 que era isentar a 

concessionária do pagamento da contrapartida anual, sendo que esse pagamento não ia ser pago pela 

empresa mas pelos consumidores, o que se comprovava pela alteração do tarifário que o senhor Presidente 

propunha. 

Referiu que no tarifário negociado no ano transato e que entraria em vigor em 2018, havia um aumento de 

2% da tarifa da água para consumidores domésticos, e que o tarifário que o senhor Presidente propunha 

tinha um aumento de 10% sobre o preço do m3 da água, subindo exponencialmente até € 0,80 por m3 no 

quarto escalão ou no escalão superior, sendo este utilizado por famílias numerosas que tinham um maior 

consumo de água, o que se traduzia num aumento de cerca de 40%. Disse, ainda, que o senhor Presidente 

argumentava que a Câmara tinha que atrair empresas para o concelho de Valongo, mas não era com esse 

aumento que conseguiria incentivar o tecido empresarial. Acrescentou que o aumento era excessivo e da 

responsabilidade do senhor Presidente, em que aceitava abdicar da renda, porque tinha a noção que eram 

os munícipes que iriam pagar € 0,1764 por m3 de água vendida. 

Disse que o Município receberia € 0,1764 como contrapartida e a Be Water receberia, no caso do escalão 

mais alto dos não domésticos, € 0,63 de aumento de tarifário para a sua margem de lucro, e conseguiria 

quase extinguir o investimento da concessionária e das infraestruturas. 

Referiu que 2% do território que não estava coberto pelo abastecimento de água e saneamento, porque o 

custo de ligação era incomportável, os munícipes não podiam pagar, e persistiam situações que não 

estavam identificadas e, por esse motivo, solicitou o levantamento das áreas que não estavam cobertas 

para terem uma ideia real da matéria, pedido que reiterava. 

Disse que os eleitos pelo PPD/PSD, numa ótica de coerência com a posição assumida aquando do 

segundo aditamento ao contrato, não iam votar favoravelmente o aumento do valor proposto, que 

consideravam descomunal, pois iria ter um impacto forte no orçamento dos munícipes. Clarificou que o 
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segundo aditamento ao contrato havia sido aprovado há menos de um ano, e a proposta em discussão que, 

na altura, não foi conseguida pela via mais democrática era agora viabilizada pela força da democracia, no 

seu entendimento, a vertente mais perversa da democracia. 

Abordou a questão da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, dizendo que, na altura, discordou da 

posição assumida pelo PSD e pela CDU, e votou contra o aumento dessa taxa, porque foi criada, por força 

de uma imposição legal, a 0,00, mas o senhor Presidente considerou que era “criado um embuste” para que 

mais tarde a taxa fosse aumentada. A decisão de executivos anteriores foi sempre a de não cobrar a Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem, mas o senhor Presidente decidiu cobrá-la, custo que também era 

suportado inteiramente pelos munícipes. Ou seja, já eram duas taxas que estavam a zero e que passavam 

a ter um impacto no consumo de água e de eletricidade, e que somado não era mais do que um aumento 

“encapotado” dos impostos. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, fazendo uma chamada de atenção à questão da 

taxa de saneamento, pois havia uma taxa única independentemente dos metros cúbicos de água 

consumida, que era de 0,3735. No entanto, agora também tinha escalões e começava no primeiro escalão 

mínimo até 0,4034 e acabava em 1,2706, ou seja, as famílias numerosas iriam passar de 0,3735 de 

saneamento por m3 de água a pagar para 1,2706/m3 de água que gastassem, atendendo a que dizia 

respeito à taxa de saneamento. Referiu que, na sua opinião, iria ser um aumento muito grande para os 

munícipes no final do mês. 

 

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

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, referindo que quando esse aumento entrasse em 

vigor, comparar-se-iam as faturas para comprovar os custos elevados. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que a intervenção do 

senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, quanto à Taxa Municipal de Direitos de Passagem era inexata, porque 

o Orçamento do Estado não permitia que as empresas repercutissem na fatura dos consumidores essa taxa 

e a Taxa Municipal de Ocupação do Subsolo. E, por esse motivo, é que foi tomada a decisão de as 

empresas pagarem. 

Sobre a questão da cobertura de água e saneamento, referiu que o concelho de Valongo tinha cobertura de 

água a 100%, mérito que atribuía à gestão do Dr. Fernando Melo que fez um forte investimento, e 99% da 

rede de saneamento, faltando apenas 1% que abrangia mais de trezentas habitações. Disse que a 

solicitação do senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, no respeitante a essa matéria ia ser facultada. 

Referiu que os eleitos pelo PS sempre defenderam a existência do pagamento da contrapartida anual por 

parte da Be Water, acrescentando que a concessão dos serviços de água e saneamento não foram da 

iniciativa dessa força político-partidária nem a criação da taxa, que vigorou durante quatro anos e houve 

isenção, procedimento que nunca compreendeu. 
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Referiu que o Tribunal de Contas recomendava no sentido de haver uma retribuição a favor da Câmara, o 

que fazia sentido, pois tratava-se de uma empresa privada que fazia a exploração dos serviços. Disse que 

houve um cuidado em defender os consumidores domésticos, que em média consumiam 10m3, e com a 

retribuição iria ter um impacto de € 0,60, o que equivalia a 5%, tendo as empresas um impacto maior, € 

7,50. Acrescentou que o PS negociou uma tarifa muito reduzida para as famílias numerosas, o que não 

existia até à data, e no próximo ano haveria uma tarifa para famílias carenciadas com reduções de mais de 

30%, referindo que Valongo era dos poucos concelhos em que não havia essas tarifas. Disse que a média 

da tarifa final daria um valor abaixo do praticado na maior parte dos outros concelhos, e que a proposta que 

iria ser votada implicava um pagamento de mais € 0,60 por cada 10m3 que era o valor de consumo médio. 

Complementou que com essa medida a Câmara teria uma retribuição que permitiria redistribuir dinheiro, 

fazer mais política social, aumentar o Fundo de Emergência Social, aumentar o apoio às IPSS, comprar 

mais livros para as bibliotecas infantis, ou onde fosse mais necessário. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando de que forma ia ser diferenciado o tarifário 

das famílias numerosas para as famílias não numerosas. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que seria mediante a 

regra da definição de família numerosa que, nesse momento, não sabia precisar. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que o senhor Presidente devia ter conhecimento 

da definição, pois estava inserida na proposta que o mesmo apresentou à Câmara. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que a definição não 

constava do presente aditamento, mas do segundo aditamento ao contrato. Referiu, ainda, que ia haver um 

regulamento. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que o presente aditamento anulava a definição 

atendendo a que as taxas criadas sobrepunham-se às anteriores, que deixariam de vigorar. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não, pois, nesse 

momento, as alterações que iam criar os tarifários para famílias carenciadas e para famílias numerosas 

ainda não estavam em vigor, só no próximo ano. Clarificou que a proposta, que considerava justa, era no 

sentido de não isentar a concessionária do pagamento da retribuição, pois desde 2004 que se encontrava 

isenta por decisão de uma gestão PSD, por discordância do PS, que considerava que devia ser paga uma 

retribuição e também como cumprimento de uma recomendação do Tribunal de Contas, assim como acabar 

com a taxa de ligação do saneamento, que iria verificar-se no próximo ano. 
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Disse que ia ser elaborado um regulamento para a atribuição do tarifário social a famílias numerosas, pois 

tinha que haver regras que estabelecessem quais os beneficiários desse tarifário que teriam amplos 

descontos nas tarifas, a par do que acontecia em outros municípios. Referiu que Valongo não tinha uma 

tarifa para pessoas carenciadas porque isso não estava negociado com a concessionária. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que a tarifa para famílias numerosas estava 

prevista no aditamento anterior. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que estava prevista, ainda 

não entrou em vigor, mas ia funcionar. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que sem a cobrança da renda conseguiam manter 

o tarifário social, um esforço por parte do Município que se traduzia em salvaguardar os € 0,60 que o senhor 

Presidente se referia no consumo de água, porque depois tinham as taxas de saneamento e o número de 

metros cúbicos que tinham impacto na taxa que era paga pela utilização da rede de saneamento, e isso 

refletia-se no orçamento dos munícipes. Disse que os valores em causa eram muito reduzidos e que 

traduzidos numa escala muito grande, eram uma receita para o Município. Mas, esses interesses foram 

salvaguardados. 

Questionou, mais uma vez, de que forma é que iam ser diferenciados os tarifários das famílias numerosas, 

atendendo a que o tarifário constante na tabela era exatamente igual. Sugeriu que a proposta fosse retirada. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que, nesse momento, o 

tarifário ainda não estava a vigorar, e que as famílias numerosas iam beneficiar de descontos que já 

estavam aprovados. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, perguntando se o tarifário utilizado ia ser o dos clientes 

domésticos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que iam beneficiar de um 

desconto previsto para famílias numerosas e de um desconto previsto para famílias carenciadas, que não 

era automático, ia ser necessário solicitar. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que tinha que ser objeto de análise, pois era igual. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que os aditamentos não eram 

iguais, tinha que ser feita a comparação com o anterior que não tinha tarifário social nem tarifário para 

famílias numerosas. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, afirmando que continuavam a não ter, porque não havia 

um documento que regulamentasse. 

 

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

vigor o regulamento, mas não era automático, os cidadãos teriam que solicitar esse tarifário. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, perguntando se esses descontos incidiam sobre o tarifário 

do cliente doméstico. 

 

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

descontos que se refletiam diretamente no tarifário. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que esses descontos tinham uma base de 

referência. 

 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se era o tarifário dos consumidores 

domésticos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que em relação ao normal o 

tarifário para famílias carenciadas e o tarifário para famílias numerosas era menor. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que a base do tarifário era a mesma. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que havia um tarifário 

geral e um tarifário para famílias carenciadas, que era menor. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, constatando que o tarifário dos clientes domésticos e o 

tarifário social ou o das famílias numerosas eram iguais. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que havia um tarifário normal 

que estava em vigor, mas no tarifário dos consumidores domésticos o primeiro escalão ia de 0 a 5m3, e o 

primeiro escalão nas famílias numerosas ia de 0 a 11m3. 
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Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que isso significava que uma família 

carenciada, de 0 a 5m3 pagava exatamente o mesmo que uma família não carenciada, só de 5m3 a 15m3 é 

que mudava. E para as famílias numerosas, de 0 a 5m3 era igual. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que uma família doméstica, 

não numerosa nem carenciada, nos primeiros 5m3 pagava a € 0,73, e uma família doméstica carenciada 

pagava o mesmo mas não a 5m3. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que de 0 a 5m3 pagava. 

 

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

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que podia consumir até 15m3, mas se 

consumisse 5m3 era igual a uma família não carenciada. 

 

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

dos tarifários sociais. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, referindo que nos primeiros 5m3 era igual para 

todos, e era assim porque a Câmara o definiu. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, exemplificando que, em média, uma 

família não numerosa consumia 10m3, e sem o tarifário social pagaria no primeiro escalão € 0,73 até aos 

primeiros 5m3, mas como eram 10m3 entrava já no segundo escalão e pagava mais € 1,06, e como tinha 

mais um escalão, até aos primeiros 15m3 só pagava € 0,73, e não atingia o custo de € 1,06. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que não era feita a diferença entre as 

famílias carenciadas e as não carenciadas. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dando como exemplo que uma pessoa que vivesse 

sozinha e com uma pensão de sobrevivência de € 282,00 e que tivesse um consumo até 5m3 por mês não 

beneficiava do tarifário social, assim como as pessoas mais idosas que tinham consumos reduzidos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o tarifário social era 

calculado de acordo com a observância de casos práticos, pois, em média, havia um consumo de 10m3, em 

que uns munícipes consumiam mais e outros consumiam menos que essa média. Disse que uma família 

não carenciada que tivesse um consumo de 10m3 iria pagar € 0,73 no primeiro escalão mais € 1,06, o que 

daria € 1,79, enquanto uma família carenciada pagaria por 10m3 de água consumida só € 0,73, e isso era 
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uma distinção. Referiu, ainda, que uma família numerosa, por força do número de elementos que a 

constituíam, consumia mais água e já atingia outros escalões, mas nos primeiros 11m3 continuaria a pagar 

€ 0,73. Salientou que a partir de janeiro haveria duas componentes, e que os munícipes que beneficiassem 

do tarifário social no concelho de Valongo não pagariam a componente fixa. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que para as famílias numerosas o escalão 

ia de 0 a 15m3, mas foi diminuído para 11m3. Questionou qual a lógica dessa diminuição. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que isso foi justificado no 

aditamento anterior e, por isso, não compreendia as dúvidas dos senhores Vereadores. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que só era responsável a partir da 

presente data e, nesse sentido, pretendia se esclarecida. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que essa matéria tinha sido 

decidida há vários meses e foi amplamente discutida. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que isso não significava que o aditamento se 

mantivesse atual, pois ia ser alterado. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que ia ser adicionado 

que a concessionária já não estava isenta do pagamento de uma retribuição. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, constatando que o preço por metro cúbico de água 

aumentava. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que tinha um aumento para 

as famílias do consumo doméstico de € 0,60 nos 10m3. Clarificou que era contra a concessão e se pudesse 

resgatava, mas que a Câmara não tinha 40 ou 50 milhões para pagar à empresa. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, esclarecendo que os eleitos pelo PPD/PSD debatiam o 

teor do terceiro aditamento que seria alterado sem ter sido implementado. Acrescentou que, na perspetiva 

dos eleitos pelo PPD/PSD, o tarifário foi elaborado para salvaguardar os interesses da empresa. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que discordava dessa opinião. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que a empresa traçou o perfil das famílias que se 

enquadravam no conceito de beneficiários do tarifário social, pois uma família com dois pensionistas nunca 

beneficiaria de uma condição vantajosa e o impacto na sua fatura seria de zero. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que isso só se verificaria 

quando fosse aplicado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que se fazia com uma simulação, porque a Be 

Water tinha registo dos clientes com menos consumos e a Câmara conseguia identificar vários agregados 

que podiam usar como estudo, e concluir que a alteração do universo do escalão ia ao encontro das 

espectativas da empresa e não das do Município. 

 

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

Luís Ramalho, não podia fazer uma afirmação dessa natureza, porque a Câmara contratou um consultor 

para fazer os cálculos e contrapôs um modelo que consistiu em baixar a TIR, ou seja, a Câmara forçou a 

empresa a ter um retorno no investimento. Acrescentou que não estava preocupado com os interesses da 

empresa e que foi eleito para defender ao máximo o interesse público. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, salientando que foram todos eleitos para defender o 

interesse da população. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando que ia ser publicado um 

diploma legal que definiria questões relacionadas com o tarifário social. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que os eleitos pelo PPD/PSD não estavam contra 

o tarifário social. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que foram feitos os cálculos e 

enviados para os senhores Vereadores. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que os eleitos pelo PPD/PSD não tinham esses 

documentos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que foram enviados aquando 

do segundo aditamento ao contrato de concessão. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, realçando que a discussão era baseada no presente 

aditamento. Propôs que o ponto fosse retirado e discutido quando tivessem na sua posse os documentos 

mencionados pelo senhor Presidente. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não ia discutir um assunto 

que tinha sido votado no segundo aditamento ao contrato. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, alegando que não exercia funções aquando da discussão e 

votação do segundo aditamento ao contrato. Referiu saber que o senhor Presidente tinha uma posição 

definida sobre a matéria e que ia rebater o ponto. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era uma questão de bom 

senso. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que o senhor Presidente não ia prestar a 

informação em tempo útil, o que permitiria aos eleitos pelo PPD/PSD interpretarem as alterações de 

escalões em função da sua sensibilidade, o que significava que o primeiro escalão de 0 a 15m3 fazia mais 

sentido para uma família numerosa do que para uma família carenciada, atendendo ao quantitativo de 

pessoas que consumiam água. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 3 do art.º 40.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, 

de 10-8, por maioria submeter a proposta da revisão do contrato de concessão à ERSAR para emissão de 

parecer prévio. 

 

Votaram contra os/a senhores/a Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Luís Ramalho, Dr.ª Rosa Maria 

Rocha e Dr. Alberto Neto. 

 

2.1 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PONTUAL À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE SOBRADO – FESTAS EM HONRA DE S. GONÇALO E NOSSA 

SENHORA DAS NECESSIDADES 

 

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

subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado – Festas em honra de S. 

Gonçalo e de Nossa Senhora das Necessidades, instruído com a informação técnica n.º 317/DCTJ-

AC/2017, datada de 20.09.2017, subscrita pela Dr.ª Ilda Pinto Correia, técnica superior do Serviço da Ação 

Cultural, cujo teor se transcreve: 
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“A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado, com o contribuinte nº 501 708 

936, representada pelo Exmo. Sr. Padre Vicente Nunes, oficiou os N/ serviços a solicitar um subsídio para 

apoio à programação das festas em honra de S. Gonçalo e de Nossa Senhora das Necessidades inerentes 

ao ano em curso. 

Passamos a apresentar a programação cultural inerente às respetivas festas: 

- Festas em honra de São Gonçalo (de 28 a 30 de abril) 

Dia 28, sexta-feira: 

22h00 – Atuação do humorista Francisco Menezes 

23h00 – Atuação do humorista Fernando Rocha 

23h45 – Fogo de Artifício 

Dia 29, sábado 

09h00 – Entrada do Grupo de Bombos (Zés Pereiras Santo Estevão de Vilela) 

21h00 – Atuação do Stakato 

23h45 – Fogo de Artifício 

24h00 – Atuação de Quim Barreiros 

Dia 30, domingo 

8h00 – Alvorada 

14h00 – Entrada da Banda de Gaitas Espanhola 

14h30 – Entrada da Banda Marcial da Foz do Douro 

17h30 – Missa Solene na Capela de Nossa Senhora das Necessidades 

15h30 – Missa solene em honra de S. Gonçalo 

16h30 – Majestosa procissão em honra de S. Gonçalo 

20h00 – Entrega de testemunho à Comissão de Festas de 2018 

20h30 – Encerramento com Fogo de Artifício 

- Festas em honra de Nossa Senhora das Necessidades (14 a 17 de Setembro) 

Dia 14, quinta-feira 

20h00 – Noite de fados 

21h00 – Trido de preparação na Capela Nossa Senhora das Necessidades 

Dia 15, sexta-feira: 

21h00 – Trido de preparação na Capela Nossa Senhora das Necessidades 

22h30 – Concerto do Grupo Santo André e sua Banda 

23h45 – Sessão de Fogo de Artifício 

Dia 16, sábado 

8h00 – Entrada do Grupo de Bombos Zés Pereiras Os Lusitanos do Susão – Valongo que percorrerão a 

freguesia 

20h00 – Missa na Igreja Paroquial, seguida de procissão de velas 

22h00 – Concerto do Grupo Ondas e sua banda 

23h45 – Grande sessão de Fogo de Artifício 
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24h00 – Concerto de Ana Malhoa e sua Banda 

Dia 17, domingo 

7h00 – Alvorada 

8h00 – Entrada da Banda Musical de S. Martinho de Campo 

11h00 – Missa solene na Capela em honra de Nossa Senhora das Necessidades 

15h30 – Entrada do Grupo de Bombos Zés Pereiras Os Lusitanos do Susão – Valongo 

17h00 – Majestosa procissão em honra de Nossa Senhora das Necessidades 

19h00 – Entrega do testemunho à Comissão para o ano 2018 

20h00 – Grande Sessão de Fogo de Encerramento 

Estas festividades trouxeram muitas pessoas ao N/ Concelho, quer pela vertente religiosa, quer pela 

vertente cultural, promovendo desta forma o concelho de Valongo. 

Assim, à semelhança de anos anteriores, propõe-se a atribuição de um subsídio de 400€, (quatrocentos 

euros) para apoio às festas em honra de S. Gonçalo e um subsídio de 1500€, (mil e quinhentos euros) para 

apoio às festas em honra de Nossa Senhora das Necessidades à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

de Santo André de Sobrado, 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 junho 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 

n.º 1 do art.º 33.º 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 28.09.2017 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 Santo André de Sobrado, 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 30.10.2017 o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando o motivo de a Câmara atribuir um subsídio 

depois da realização das festividades. 

 

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

atribuía o apoio solicitado mediante a apresentação de vários documentos por parte das entidades. Disse 
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que o método referente a esse tipo de processos não foi alterado e que, normalmente, era moroso, não 

sendo esse facto da responsabilidade da Câmara. 

 

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

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado – Festas em honra de S. Gonçalo e de Nossa Senhora 

das Necessidades com base na informação técnica prestada. 

 

2.2 - “ALMA DO FADO – VII CONCURSO DE FADO AMADOR DO CONCELHO DE VALONGO” – 

PROPOSTA DE PROTOCOLO COM A CUCA MACUCA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO 

 

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

com a Associação Cuca Macuca com vista à realização da 7.ª edição do concurso “Alma do Fado”, instruído 

com a informação técnica nº 345/DCTJ-AC/2017, datada de 19-10-2017, subscrita por Catarina Magalhães, 

técnica superior, cujo teor se transcreve: 

«Desde outubro de 2011 que a “Alma do Fado – Concurso de Fado Amador do Concelho de Valongo” 

integra a programação cultural da Autarquia. Assumindo-se como uma iniciativa de sucesso, este concurso 

tem vindo a contar com a crescente fidelização do público e com a participação de concorrentes de 

inquestionável qualidade, que dão voz ao nosso Fado. 

De entre os objetivos que estão na génese do evento, destacam-se o incentivo à participação de todos 

amantes de fado, a descoberta e promoção de talentos musicais, especificamente na vertente do fado, e o 

seu lançamento no mundo da música profissional, objetivos estes que têm vindo a ser atingidos. 

Face ao exposto, vimos por este meio propor a realização da 7.ª edição da Alma do Fado, nos mesmos 

moldes do ano passado, ou seja, com três eliminatórias e a final, a decorrerem nas seguintes datas e locais: 

12 de novembro, domingo, 17h00 – Fórum Cultural de Ermesinde 

18 de novembro, sábado, 21h45 – Fórum Vallis Longus, Valongo 

25 de novembro, sábado, 21h45 – Casa das Artes, Sobrado 

1 de dezembro, sexta-feira, 21h45 – Fórum Cultural de Ermesinde – Final 

Relativamente aos bilhetes, pretende-se que as eliminatórias sejam de entrada livre e gratuita e que o 

ingresso de acesso à final – que este ano contará com a atuação de um cabeça de cartaz – tenha o custo 

de €7,5. 

Esta atividade tem sido organizada em parceria com a Cuca Macuca – Associação de Desenvolvimento 

Integrado, uma parceria que se tem revelado preciosa face ao know how que a entidade detém na área em 

questão. 

Assim sendo, propomos que se estabeleça um protocolo com a Cuca Macuca, no âmbito do qual competirá 

à Câmara Municipal de Valongo: 
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- atribuir um subsídio no valor de €3700 à Associação para ajudar a custear despesas com prémios 

monetários para os finalistas, gravação do CD do vencedor e do DVD da final, entre outras inerentes à 

produção do evento; 

- ceder os espaços culturais para a realização das eliminatórias e da final; 

- garantir a presença de um técnico de som e de um apresentador, tanto nas eliminatórias, como na final; 

- adaptar o material gráfico (cartaz, normas de funcionamento, ficha de inscrição, bilhetes e diplomas) à 

linha gráfica existente; 

- apoiar na divulgação da iniciativa, quer junto do público, quer de potenciais concorrentes; 

- rececionar e verificar as fichas de inscrição; 

- zelar pelo integral cumprimento das normas de funcionamento; 

- colaborar com a Associação na venda dos bilhetes da final. 

À responsabilidade da Cuca Macuca ficará: 

- a gestão criteriosa da verba atribuída pela Câmara, aplicando-a aos fins a que se destina; 

- a contratação dos instrumentistas para eliminatórias e final; 

- os convites aos elementos do júri (três nas eliminatórias e cinco na final), garantindo quaisquer despesas 

com os mesmos; 

- a contratação do cabeça de cartaz que atuará na segunda parte da final; 

- a impressão de todo o material gráfico; 

- a divulgação do evento através do Jornal Novo de Valongo e de outros meios que tenha ao seu dispor para 

o efeito; 

- a mobilização de concorrentes; 

- colaborar com a Câmara Municipal na venda dos bilhetes da final. 

Em suma, coloca-se à consideração Superior a realização desta 7.ª edição da “Alma do Fado” nos moldes 

expostos. 

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

n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº75/2013 de 12 de Setembro.» 

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

Agostinho Rocha, em 19-10-2017, que igualmente se transcreve: 

«Exmo. Sr. Presidente: 

No âmbito da organização do evento “Alma do fado – VII Concurso de Fado Amador do Concelho de 

Valongo”, submeto à consideração do Sr. Presidente, proposta de realização de um Protocolo de 

cooperação cultural, com a Cuca Macuca – Associação de Desenvolvimento Integrado, nos moldes da 

informação anexa. 

Caso mereça a concordância de V. Exª, propõe-se submeter o assunto à apreciação e aprovação da 

Câmara Municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 06-11-2017, o seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, fazendo uma chamada de atenção para a disparidade de 

critérios que se verificava no apoio às entidades, dando como exemplo que à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Santo André de Sobrado foi atribuído um subsídio de € 400,00 para apoio às festas em honra 

de S. Gonçalo, e um subsídio de € 1.500,00 para apoio às festas em honra de Nossa Senhora das 

Necessidades, sendo essa iniciativa desenvolvida na freguesia de Sobrado, em que os beneficiários eram, 

maioritariamente, os residentes, mas que também promovia o concelho de Valongo pelo seu cariz religioso 

e cultural que atraía muitas pessoas. Referiu que à iniciativa “Alma do Fado - Concurso de Fado Amador do 

Concelho de Valongo”, que já se realizava há uns anos e se assumia como uma iniciativa de sucesso, era 

atribuído um apoio de € 3.700,00, bem como a cedência de espaços, o apoio logístico e a colaboração na 

venda de bilhetes do último espetáculo, sendo que um significativo número de participantes nesse concurso 

não era do concelho de Valongo. Disse que, na sua opinião, não fazia sentido a Câmara apoiar em mais de 

€ 5.000,00 uma atividade que beneficiava essencialmente pessoas que não residiam no concelho de 

Valongo e não o fizesse com as iniciativas que neste se desenvolviam. Acrescentou que o concurso “A lma 

do Fado” era uma atividade de natureza comercial e, por isso, deveria desenvolver-se com um apoio mais 

direcionado para a vertente logística e menos em termos de apoio monetário. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não comparava iniciativas 

com caraterísticas diferentes, pois as festividades em honra de S. Gonçalo e de Nossa Senhora das 

Necessidades tinha um cariz religioso, enquanto o concurso “Alma do Fado” era uma atividade criada pela 

“Cuca Macuca - Associação de Desenvolvimento Integrado” desde o anterior executivo, que integrava a 

programação cultural da autarquia e se assumia como uma iniciativa de sucesso, pois contava com uma 

crescente fidelização do público e com a participação de concorrentes de qualidade. Complementou que 

esse concurso tinha muita afluência atendendo a que as pessoas apreciavam o Fado, tendo a Câmara 

decidido optar por um modelo diferente e conceder um apoio para ajudar nas despesas com prémios, e 

também para a gravação do CD do vencedor e do DVD da final do concurso. Disse que competia à 

Associação contratar os instrumentistas para eliminatórias e final, elaborar os convites para os elementos 

do júri, a contratação do cabeça de cartaz, a impressão do material gráfico, a divulgação do evento, a 

mobilização de concorrentes e colaborar com a Câmara na venda dos bilhetes para a final, sendo tudo isso 

a expensas da Associação quando anteriormente competia à Câmara. Disse, ainda, que a diferença no 

atual modelo residia no facto de ser a Associação e não a Câmara a efetuar os procedimentos descritos, 

porque o custo, provavelmente, seria o mesmo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que, na sua ótica, as iniciativas não diferiam em 

nada, fosse a de cariz religioso ou a de cariz cultural, apresentando como justificação que a Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado, à semelhança da “Cuca Macuca - Associação de 

Desenvolvimento Integrado”, também elaborava o cartaz, contratava os artistas, pagava as refeições, 
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tratava do palco, do espaço e da ornamentação para a procissão, ou seja, na festa religiosa havia um maior 

número de pessoas envolvidas e no trabalho desenvolvido. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que havia uma diferença nas 

iniciativas, pois nas festividades religiosas a Câmara, para além de se fazer representar e do apoio 

monetário que concedia, também procedia, a título gratuito, à montagem do palco para a realização de 

peditórios, procedimento que não era efetuado pela “Cuca Macuca - Associação de Desenvolvimento 

Integrado”. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que a “Cuca Macuca - Associação de 

Desenvolvimento Integrado” também devia organizar peditórios, e a Câmara devia apoiar as iniciativas mas 

também promover o autofinanciamento das associações. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não podiam comparar 

atividades dissemelhantes, porque muitas festividades religiosas geravam receita. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que a Câmara tinha que valorizar a proatividade, 

exemplificando que a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado organizava a 

feijoada e os jantares e tinha uma atividade permanente para os financiar, porque a Câmara não suportava 

a totalidade das iniciativas. Referiu que não deviam desrespeitar as associações que trabalhavam durante 

todo o ano para angariar dinheiro para as suas atividades, enquanto outras desenvolviam apenas uma e 

eram subsidiadas quase a 100% pelo Município. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que no protocolo a celebrar com a “Cuca 

Macuca - Associação de Desenvolvimento Integrado”, o Município de Valongo estava identificado como 

sendo uma pessoa coletiva de direito público, de natureza territorial, o que estava incorreto, pois tratava-se 

de uma pessoa coletiva de direito público, de natureza associativa e base territorial. Face a isso, sugeriu 

que houvesse uniformidade nos protocolos no que concerne à identificação do Município de Valongo. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar o Protocolo com a Cuca Macuca – 

Associação de Desenvolvimento Integrado com vista à realização da “Alma do Fado – VII Concurso de 

Fado Amador do Concelho de Valongo”, com base na informação técnica prestada. 

 

3.1 - PROCESSO N.º 439-OC/1979 EM NOME DE FERNANDO FERREIRA MOREIRA 

LOCAL: TRAVESSA BOM SAMARITANO, N.º 35 - ERMESINDE 
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DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA (LEGALIZAÇÃO DE ANEXO) E 

PEDIDO DE PRAZO 

 

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 1025/DFM.FU/2017, datada de 

2017.08.16, subscrita pela Arqt.ª Sofia Esteves, Técnica Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 2015.01.09 foi solicitada a legalização de um anexo sito no local supra identificado. 

Em 2015.07.14 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vice-Presidente 

com poderes delegados exarado em 2015.07.13. 

Em 2016.07.19 foi emitido o alvará de obras de construção n.º 58, fixando o prazo para conclusão das obras 

em 2016.10.20. 

Em 2017.06.19 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que o requerente havia procedido à 

demolição parcial do anexo, porém deixou trabalhos de demolição impostos por realizar. 

Em 2017.07.31 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da licença emitida 

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. 

Na presente data, verifica-se que a esposa do requerente pronunciou-se sobre a intenção aludida no 

parágrafo anterior, informando do falecimento do requerente - motivo pelo qual não foi dado cumprimento 

integral aos trabalhos de demolição previstos - e solicitando o prazo de 30 dias para apresentação de nova 

proposta para apreciação à luz do PDMV. 

Conclui-se assim que não alegou factos que fundamentassem a alteração da proposta de decisão de 

caducidade do título emitido, não se vendo contudo inconveniente na concessão do prazo requerido para 

apresentação de nova proposta. 

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

3, do artigo 71.º do RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação, o que aqui 

se propõe. 

Mais se propõe o estabelecimento do prazo de 30 dias para apresentação de nova proposta com a 

respetiva notificação à interessada.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2017.08.23 

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 2017.09.05 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 2017.11.02, o seguinte despacho: 
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«Concordo. 

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

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que a deliberação mencionava: “Conclui-

se, assim, que não alegou factos que fundamentassem a alteração da proposta de decisão de caducidade 

do título emitido, não se vendo inconveniente na concessão do prazo requerido para apresentação de nova 

proposta. Face ao exposto, deve a Câmara Municipal declarar a caducidade da licença”, e “Mais se propõe, 

o estabelecimento do prazo de 30 dias para apresentação de nova proposta com a respetiva notificação à 

interessada.” Referiu que havia uma incongruência, pois na parte deliberativa apenas era proposto aprovar 

a declaração de caducidade da licença administrativa. 

 

Por solicitação do senhor Presidente, interveio o senhor Chefe da DAJAC, Dr. José Paiva, esclarecendo 

que era esse o procedimento, sendo do interesse da Câmara declarar a caducidade da licença, porque sem 

a autorização desta o processo não progredia. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que, na sua perspetiva, não devia ser 

deliberado declarar a caducidade da licença atendendo a que a Câmara ia estabelecer um prazo para 

apresentação de nova proposta. 

 

Interveio o senhor Chefe da DAJAC, Dr. José Paiva, explicando que a Câmara tinha que declarar a 

caducidade da licença para o processo poder avançar e, posteriormente, seria concedido o prazo à 

requerente para apresentação de nova proposta. 

 

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

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

unanimidade, declarar a caducidade da licença administrativa, com base na informação técnica prestada. 

 

3.2 - PROCESSO N.º 54-OC/2013 EM NOME DE BENVINDA CÉU RODRIGUES CRUZ 

LOCAL: RUA DA LIBERDADE, N.º 86 - ERMESINDE 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA (AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 

EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO) 

 

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 1071/DFM.FU/2017, datada de 

2017.08.22, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 04.06.2013 foi solicitada a concessão de uma licença para realização de obras de ampliação do 

edifício de habitação unifamiliar situado no local supra identificado. 
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Em 10.12.2014 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vice-Presidente 

com poderes delegados exarado em 24.11.2014. 

Em 15.01.2016 foi emitido o alvará de obras de ampliação n.º 8/2016, fixando o prazo para conclusão das 

obras em 12 meses, a expirar em 16.01.2017. 

Em 16.01.2017 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito, encontrando-se em fase de acabamentos. 

Em 08.06.2017 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da licença nos 

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

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

para que, querendo, se pronunciasse. 

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

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

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2017.09.01 

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 2017.09.05 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 2017.11.02, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

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

unanimidade, declarar a caducidade da licença administrativa, com base na informação técnica prestada. 

 

3.3 - PROCESSO N.º 80-OC/2014 EM NOME DE PAULO NUNO MOREIRA ANDRÉ 

LOCAL: RUA DO CALVÁRIO, N.º 50 – CAMPO E SOBRADO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA (AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 

EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR) 

 

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 1201/DFM.FU/2017, datada de 

2017.09.18, subscrita pelo Arq.º Miguel Pinto, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 05.05.2014 foi solicitada a concessão de uma licença para ampliação e alteração de edifício de 

habitação unifamiliar localizado na morada supraidentificada. 
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Em 30.07.2014 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 29.07.2014. 

Em 13.08.2014 foi emitido o alvará de obras n.º 41/2014, fixando o prazo para conclusão das obras em 

14.08.2015, que foi prorrogado por duas vezes, com prazos de validade até 14.08.2015 e 15.02.2017. 

Em 14.07.2017 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito. 

Em 03.08.2017 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da licença nos 

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

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

para que, querendo, se pronunciasse. 

Em 05.09.2017 foi realizada reunião com o técnico responsável pelo projeto de arquitetura, tendo-lhe sido 

explicado que a declaração de caducidade anteriormente deliberada se reportava à caducidade do 

procedimento de alteração à licença por falta de apresentação dos projetos de especialidades referentes a 

alterações executadas e a executar em obra. Nestes termos, o mesmo, pronunciando-se sobre a intenção 

de declaração de caducidade agora comunicada ao requerente, anuiu a que o procedimento prosseguisse e 

que logo que o requerente dispusesse dos necessários meios financeiros iria solicitar uma licença especial 

para obras inacabadas ou a renovação da licença. 

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

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

Propõe-se ainda que a Câmara Municipal reconheça o interesse na conclusão da obra, para os efeitos 

previstos no artigo 88.º do RJUE.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2017.09.21 

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 2017.09.25 o Sr. Vice-Presidente, Eng.º José Sobral Pires, proferiu o seguinte despacho: 

«Concordo.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2017.11.02, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

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

unanimidade, declarar a caducidade da licença administrativa, com base na informação técnica prestada. 

 

3.4 - PROCESSO N.º 147-OC/2014 EM NOME DE NÓS COMUNICAÇÕES, S.A. 
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LOCAL: RUA QUINTA DO BORBULHÃO - CAMPO E SOBRADO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA (CONSTRUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS) 

 

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 1013/DFM.FU/2017, datada de 

2017.08.11, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 24.11.2014 foi submetida uma comunicação prévia para construção de infraestruturas no subsolo de 

ligação à rede primária de telecomunicações. 

Em 14.01.2015, o requerente foi notificado do deferimento da pretensão, por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 22.12.2014. 

Em 17.03.2015, após o pagamento das taxas devidas, foi admitida a comunicação prévia n.º 10/2015, 

fixando o prazo para execução da obra em 1 dia. 

Em 28.10.2015 procedeu-se à vistoria das obras de urbanização tendo-se verificado que as obras propostas 

não tinham sido realizadas (ou sequer) iniciadas. 

Em 24.05.2017, foi comunicado ao requerente que era intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade 

da admissão de comunicação prévia com base na 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, 

pelo facto de as obras não terem sido iniciadas no prazo fixado na comunicação prévia. Foi ainda concedido 

um prazo de 10 dias ao requerente para que, querendo, se pronunciasse. 

Nesta data, verifica-se que o requerente não se pronunciou. 

Face ao exposto, deve a Câmara Municipal declarar a caducidade da admissão de comunicação prévia com 

base na 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 2017.08.30 

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 a) do 

n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 

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

Em 2017.09.05 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 2017.11.02, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea 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 comunicação prévia, com base na informação técnica prestada. 
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4.1 - PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO/A PROVEDOR/A DO/A MUNÍCIPE 

 

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

Provedor/a do/a Munícipe instruído com a informação técnica n.º 96/DAJAC.AJNC/2017, datada de 

17/10/2017, subscrita pela Técnica Superior, Inês Marinho Corte-Real, cujo teor se transcreve: 

1 - Introdução 

Em tempo de modernização administrativa, a relação entre os Serviços Municipais e os munícipes deve 

orientar-se pelo respeito dos princípios da transparência, da confiança e da colaboração entre as partes. 

Um Regime Democrático deve promover uma aproximação e um incentivo à participação dos cidadãos na 

vida pública, incluindo o direito de reclamar, quando entenderem que os serviços não lhe estão a prestar um 

serviço de qualidade. 

2 - Justificação 

Milhares de cidadãos usufruem diariamente dos serviços prestados pelo Município nas suas diferentes 

freguesias, com características e necessidades específicas. 

Para além do Livro de Reclamações e dos meios legais externos ao Município, não existe, atualmente uma 

entidade única a quem os munícipes possam recorrer para apresentar queixas ou reclamações sobre o 

funcionamento desses Serviços, à exceção dos próprios Serviços, situação que põe em causa a 

imparcialidade com que essas reclamações são atendidas, encaminhadas e analisadas. 

A inexistência de um órgão de recurso independente e autónomo é suscetível de favorecer comportamentos 

arbitrários, parciais ou de indiferença por parte dos Serviços Municipais. 

A criação de uma entidade que garanta uma apreciação imparcial dessas reclamações, tendo em vista a 

resolução dos problemas que as originam e a apresentação de propostas de melhoria que evitem 

recorrência de reclamações futuras, significa uma boa prática de gestão autárquica. Esse órgão será o/a 

Provedor/a do/a Munícipe. 

Este cargo, sem remuneração, deverá ser ocupado por um cidadão, na posse e titularidade de todos os 

direitos civis e políticos e com comprovada reputação de integridade, isenção e independência. 

O/a Provedor/a do Munícipe é designado/a pela Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara, 

sendo a deliberação submetida posteriormente à validação e legitimação da Assembleia Municipal. 

Será um intermediário nas relações entre os cidadãos e o Município, competindo-lhe receber queixas, 

reclamações e sugestões e dar informações úteis sobre direitos e deveres dos munícipes. 

Procurará, pela via do diálogo ou mediante recomendações dirigidas aos órgãos e serviços municipais, 

facilitar, resolver ou eliminar as situações que são objeto de reclamação, solucionar diferendos ou corrigir as 

situações lesivas dos interesses dos munícipes, sempre com isenção e bom senso. 

Permitindo um acesso amplo e direto dos cidadãos aos organismos do poder local, o/a Provedor/a do 

Munícipe será determinante na facilitação da participação política ativa, promovendo uma relação de maior 

proximidade da Autarquia com os seus Munícipes. 

3 - Enquadramento 
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O resultado da experiência positiva assumida a nível nacional pelo Provedor de Justiça e, a nível local, 

pelos Provedores/as dos/as Munícipes em muitas outras autarquias, são elementos reveladores da 

importância que estes órgãos de recurso independentes podem assumir no âmbito da defesa dos direitos, 

liberdades e garantias dos cidadãos e na melhoria e celeridade do funcionamento dos serviços públicos. 

4 - Proposta 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter a proposta de regulamento que se anexa a consulta 

pública, nos termos da alínea c) do n.º 3 do art.º 100.º do Código do Procedimento Administrativo, para 

recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias, para posterior submissão à Assembleia Municipal, ao abrigo 

das competências previstas nas alíneas k) do n.º 1 do art.º 33.º e g) do n.º 1 do art.º 25.º, ambas do anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos 

Cidadãos. Dr. José Paiva, em 17/10/2017, cujo teor se transcreve: 

“Visto. Concordo e submeto à consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, 

para eventual agendamento para reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 06/11/2017, o seguinte despacho: 

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

 

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

apresentada decorria de um compromisso eleitoral que pretendia materializar, e que o processo se 

encontrava na fase de consulta pública para aperfeiçoamento do documento. Informou que várias 

autarquias tinham um Provedor do Munícipe e que Valongo também tinha esse propósito. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que a criação do Provedor do Munícipe 

também tinha sido um compromisso eleitoral dos eleitos pelo PPD/PSD, bem como a criação do Provedor 

para Deficientes, aproveitando o ensejo para sugerir que este projeto fosse também implementado e que a 

escolha do Provedor recaísse em alguém com deficiências, pois assim haveria uma perceção mais definida 

no que concerne às dificuldades das pessoas com capacidades reduzidas. 

Referiu que para a criação do Provedor do Munícipe era apresentada a seguinte fundamentação: “para 

além do Livro de Reclamações e dos meios legais externos ao Município, não existe, atualmente, uma 

entidade única a quem os munícipes possam recorrer para apresentar queixas ou reclamações sobre o 

funcionamento desses serviços, à exceção dos próprios serviços, situação que põe em causa a 

imparcialidade com que essas reclamações são atendidas, encaminhadas e analisadas”, e que “a 

inexistência de um órgão de recurso independente e autónomo é suscetível de favorecer comportamentos 

arbitrários, parciais ou de indiferença por parte dos Serviços Municipais”, alegação que estranhava, pois era 

posta em causa a imparcialidade dos serviços e, por outro lado, estava subjacente a criação de uma figura 

independente. Disse que a base da criação dos Provedores, nomeadamente o Provedor de Justiça em 

Portugal, teve origem nos Países Nórdicos, e era um órgão independente previsto na Constituição, tinha 

estatuto próprio, e era eleito pela Assembleia da República, tendo como funções defender os direitos e os 
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interesses dos cidadãos face a todo e qualquer organismo público. Disse que a pretensão da proposta 

apresentada era da criação de um órgão independente que estivesse acima de todo o poder, proposto pelo 

senhor Presidente da Câmara e aprovado pela Câmara Municipal. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que a proposta também seria 

aprovada pela Assembleia Municipal. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, argumentando que à Assembleia Municipal apenas 

era comunicada a aprovação da proposta. 

 

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

documento, mas que tinha solicitado que o mesmo fosse votado na Assembleia Municipal. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que, na sua opinião, o processo devia ser 

retirado, pois uma iniciativa desse cariz devia ser proposta pelos Grupos Parlamentares que compunham a 

Assembleia Municipal, pois eram os representantes da população a nível municipal, sendo esse documento 

votado pelo órgão deliberativo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que, da análise dos 

considerandos do documento, podia inferir o mesmo que a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha. No 

entanto, ia ser iniciado o período de consulta pública e proporia que a matéria fosse votada também na 

Assembleia Municipal. E face a isso, considerava que a Câmara devia votar o documento, seriam 

incorporadas as alterações que entendessem necessárias, e posteriormente seria submetido à Câmara, de 

forma escorreita, para que não suscitasse dúvidas. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que a sua questão não tinha a ver com o 

pormenor mas com o princípio, dando como exemplo o Estatuto do Provedor de Justiça, pois se ia ser 

criado um órgão tinha que estar previsto na Lei das Autarquias Locais. Referiu, quanto às competências do 

Provedor do Munícipe, que este não podia ter limitações de acesso aos serviços, porque deixaria de ser 

independente. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não se podia comparar o 

Estatuto do Provedor de Justiça com o do Provedor do Munícipe, pois apresentavam caraterísticas 

diferentes. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, retorquindo que os casos eram comparáveis 

atendendo a que o Provedor de Justiça atuava sobre todos os serviços da Administração Pública, com 
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independência. Disse, ainda, que, de acordo com o mencionado na deliberação, o Provedor do Munícipe: 

“procurará, pela via do diálogo ou mediante recomendações dirigidas aos órgãos e serviços municipais, 

facilitar, resolver ou eliminar as situações que são objeto de reclamação”, ele só tinha um poder de mera 

recomendação e não era um órgão, pois os órgãos tinham que ser criados mediante uma norma emanada 

do poder legislativo. Referiu que também era mencionado que: “o Provedor do Munícipe será determinante 

na facilitação da participação política ativa”, o que, na sua perspetiva, não se aplicava, pois participação 

política traduzia-se na participação em eleições. Disse que também era mencionado que o Provedor do 

Munícipe tinha como objetivo: “facilitar, resolver ou eliminar as situações que são objeto de reclamação, 

solucionar diferendos ou corrigir as situações lesivas dos interesses dos munícipes”, assumindo, assim na 

proposta, uma função de mediador. Contudo, ele não era mediador nenhum, ele não tinha qualquer efeito 

decisório. 

Referiu, ainda, que o n.º 1 do artigo 11.º do Regulamento, dizia que: “O Provedor do Munícipe era 

designado pela Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara, sendo a deliberação submetida 

posteriormente à Assembleia Municipal para conhecimento”, só para eles terem conhecimento de que a 

partir de agora tinham um Provedor, e isso tinha na base um princípio que não era correto, pois deveria ser 

o princípio da total independência. Reiterou que a proposta deveria ser da competência do órgão 

deliberativo e não da Câmara Municipal. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que não estava nada 

regulado sobre a figura do Provedor do Munícipe, mas tratava-se de um compromisso que pretendia honrar. 

Disse concordar que os considerandos necessitavam de algumas correções e também a parte concernente 

à votação pela Assembleia Municipal. Solicitou aos eleitos pelo PPD/PSD para participarem no sentido de 

melhorar o documento. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que já tinha exposto os seus contributos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que esses contributos iam 

ficar registados. Repetiu que não estava definida, por lei, a figura do Provedor do Munícipe, e que tinha 

solicitado que os serviços fizessem uma auscultação a várias câmaras municipais acerca do modelo 

respeitante ao Provedor do Munícipe, mas cada autarquia tinha o seu próprio Regulamento. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que o Provedor do Munícipe não tinha 

poder decisório, apenas de recomendação e, nesse sentido, podiam criar a figura respetiva com base no 

modelo máximo do País, o do Provedor de Justiça. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o “Ombudsman” do 

Provedor de Justiça era diferente do Provedor do Munícipe, pois este tinha a função de mediador. Propôs 

que o documento fosse votado e aperfeiçoado para posteriormente ser submetido à Assembleia Municipal. 
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Sublinhou a importância de dar um impulso que era a criação do Provedor do Munícipe, mas que esse 

procedimento ia ser efetuado de forma semelhante a outras autarquias, ou seja, sob proposta do Presidente 

da Câmara, votada na Câmara Municipal e submetido à Assembleia Municipal. Referiu que seria 

estabelecido que a pessoa que exerceria o “Ombudsman” seria idónea, e gostaria que fosse alguém com 

experiência em direito e na sua aplicação, um ex-juiz ou um ex-conselheiro, porque a relação entre os 

munícipes e a Câmara Municipal era baseada em direito administrativo. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, declarando que os eleitos pelo PPD/PSD votariam 

contra, porque não concordavam com a filosofia subjacente a essa proposta de Regulamento. Era do seu 

entendimento que o Provedor do Munícipe deveria ser criado através de uma eleição na Assembleia 

Municipal, pois só assim seria verdadeiramente independente do poder executivo, caso contrário, não 

poderia controlar o executivo uma vez que resultava de uma proposta do mesmo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que o Provedor do 

Munícipe não existia para controlar os executivos, mas para regular a relação dos munícipes com a 

Administração Pública. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que a figura do Provedor do Munícipe 

existia para se pronunciar sobre as queixas apresentadas pelos munícipes na sequência do relacionamento 

com o Município, e o “rosto” deste era a Câmara Municipal. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo ser conceções diferentes, pois 

era a Assembleia Municipal que fiscalizava a atividade do executivo. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, referindo que, por esse motivo, é que deveria ser a 

Assembleia Municipal a designar o Provedor do Munícipe. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que um Provedor do Munícipe 

nunca teria a mesma legitimidade de uma Assembleia Municipal e de uma Câmara Municipal, apenas iria 

ajudar os munícipes a resolver os problemas que se verificavam na relação com a Administração Local. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que, no entendimento dos eleitos pelo PPD/PSD, 

o Provedor do Munícipe surgia não para mediar a relação entre os munícipes e a Câmara Municipal, mas 

para salvaguardar os interesses dos munícipes. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que salvaguardaria os 

interesses de ambas as partes. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não, pois os interesses da Câmara era a 

mesma que os salvaguardava, mas na relação com os munícipes poderiam ser tendenciosos e 

“atropeladores” dos direitos destes. Referiu que a Câmara para fundamentar a criação do Provedor do 

Munícipe tinha que assumir que era injusta, o que não constituía um problema, porque era uma tendência 

natural dos serviços defenderem o próprio serviço. Contudo, perturbava-o o facto de tentarem mascarar o 

Provedor do Munícipe num mediador, porque a Câmara tinha funcionários com formação em mediar 

conflitos, não necessitava de um Provedor. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a deliberação era para 

aprovar a abertura do período de consulta pública. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que o processo ia avançar sem que os eleitos 

pelo PPD/PSD nele tivessem participado enquanto membros do Executivo Camarário. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que os eleitos pelo PPD/PSD 

podiam participar a partir desse momento. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, manifestando a sua discordância pelo facto do senhor 

Presidente da Câmara, na qualidade de munícipe, participar na discussão pública, porque considerava que 

este deveria participar na elaboração do documento antes de se tornar público, e não fazia sentido propor 

publicamente uma alteração a uma proposta sua. Disse que seria recomendável que o senhor Presidente 

fizesse as alterações internamente, e os Vereadores da oposição poderiam dar contributos, se assim 

entendessem, no sentido de corrigir as questões colocadas. Referiu, ainda, que não havia necessidade de 

remeter os membros da Câmara para o processo de discussão pública, pois a sua função era participar na 

elaboração dos documentos antes de serem enviados para a participação geral, pois não tinha lógica a 

Câmara por à discussão um documento que ia ser objeto de propostas de alteração por parte de quem o 

aprovou. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que se referiu à questão do 

pormenor. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que a pretensão era de que o Provedor do 

Munícipe sentisse algum conforto e segurança no exercício das suas funções, pois não haveria 

remuneração e, individualmente, teria que trabalhar os processos. Portanto, não deviam sujeitar essa 

pessoa a determinadas fragilidades. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que os modelos em 

funcionamento eram desse género. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não, pois era nomeado pelo senhor 

Presidente. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, alegando que não, o Presidente da 

Câmara identificava a pessoa e propunha, mas era votado, obrigatoriamente, pelos dois órgãos, executivo e 

deliberativo, e tinha essa garantia. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, argumentando que se o senhor Presidente não tivesse 

uma maioria absoluta a questão não seria essa. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, repetindo que o procedimento era 

igual ao adotado nos outros concelhos e, nesse sentido, o documento ia ser votado e aperfeiçoado. 

 

Analisado apreciado o assunto, foi deliberado por maioria submeter a proposta de regulamento que se 

anexa a consulta pública, nos termos da alínea c) do n.º 3 do art.º 100.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias, para posterior submissão à Assembleia 

Municipal, ao abrigo das competências previstas nas alíneas k) do n.º 1 do art.º 33.º e g) do n.º 1 do art.º 

25.º, ambas do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Votaram contra os/a senhores/a Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Luís Ramalho, Dr.ª Rosa Maria 

Rocha e Dr. Alberto Neto. 

 

5.1 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTE A ALUNAS/OS COMPULSIVAS/OS – ANO LETIVO 

2017 – 2018 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a atribuição de subsídio de 

transporte a alunas/os compulsivas/os – Ano letivo 2017 - 2018, instruído com a informação técnica n.º 

11441/2017, datada de 31/10/2017, subscrita por Maria José Gomes Nogueira Almeida, técnico superior, 

cujo teor se transcreve: 

“1. Constitui competência dos municípios o processo de organização, financiamento e controlo dos 

transportes escolares, conforme estipulado no 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. 
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2. A nível municipal, foram elaborados documentos orientadores no âmbito desta matéria, nomeadamente, 

o Plano de Transporte Escolar, ano letivo 2017/2018, e o Regulamento do Serviço dos Transportes 

Escolares, contemplando as condições de acesso e de atribuição dos apoios municipais, neste âmbito. 

3. Assim, consideram-se alunas/os compulsivas/os, matriculadas/os em estabelecimentos de ensino 

situados fora da área das suas residências, por falta de vaga ou inexistência do curso pretendido. 

4. A Câmara Municipal de Valongo assegura 50% do custo do valor do transporte aos alunos do ensino 

secundário e 100% aos alunos que frequentam até ao final do 3.º ciclo do ensino básico, desde que não 

usufruam de outro apoio destinado a transporte. 

5. O período de candidatura para o subsídio de transporte alunas/os compulsivas/os decorreu entre 1 e 30 

de setembro/17, tendo sido rececionados 11 Boletins de Candidatura. 

6. Da análise efetuada propõe-se: 

6.1. A atribuição do subsídio de transporte às alunas e alunos constantes no quadro 1 em anexo, por 

reunirem as condições exigidas. 

7. Que o pagamento do subsídio seja efetuado por tranches, no final de cada período letivo, mediante a 

apresentação na DEASD dos comprovativos da despesa efetuada, dentro dos prazos indicados, sob pena 

de não serem considerados: 

- Comprovativos do 1.º Período – até 5 de dezembro de 2017; 

- Comprovativos do 2.º Período – até 5 de março de 2018; 

- Comprovativos do 3.º Período – até 5 de junho de 2018. 

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 beneficiária/o. 

8. O valor global a atribuir é de 2.262,50€, abrangendo os meses de setembro de 2017 a junho de 2018, de 

acordo com o calendário escolar definido no Despacho n.º 5458-A de 22 de junho de 2017. 

8.1. Desagregando o valor global, 905,00€ corresponde a subsídios a atribuir no período entre setembro a 

dezembro de 2017 e 1.357,50€ no período entre janeiro e junho de 2018, salvaguardando-se eventuais 

variações nos custos dos títulos de transporte, bem como na taxa do IVA a aplicar. 

8.2. A verba encontra-se prevista com o código orçamental: 02/04.08.02.02. 

8.3. Mais se informa, que a diferença dos valores dos subsídios a atribuir por aluno e aluna relacionam-se 

com as operadoras de transporte utilizadas, locais de residência e localização dos estabelecimentos de 

ensino. 

9. Após submissão e autorização do órgão competente, remeter-se-á ofício aos encarregados de educação, 

informando os procedimentos a adotar, salientando-se os prazos fixados. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea hh) do n.º 1 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 2017/11/06, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 
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À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/11/06, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/11/06, 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 hh) do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a atribuição de subsídio de transporte a alunas/os 

compulsivas/os – Ano letivo 2017 – 2018, com base na informação técnica prestada. 

 

5.2 - CANDIBYKE – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO 

DE COORGANIZAÇÃO DO 2.º TRAIL QUINTA DAS ARCAS 

 

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

de Ciclismo – Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização do 2.º Trail Quinta das Arcas, 

instruído com a informação técnica n.º 11647/2017, datada de 06/11/2017, subscrita por Mário Luis Santos 

Martins, Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

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

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

desta forma para o desenvolvimento do Desporto Outdoor na nossa região. 

Pretende a Candibyke, em parceria com a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, levar a efeito a 

realização da 2.ª edição do evento “Trail Quinta das Arcas”, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, 

solicitando ao Município de Valongo que se associe a esta iniciativa, na qualidade de coorganizador, à 

semelhança da edição anterior. 

O Trail pontua para o “Circuito Trilhos de Valongo”, terá partida e chegada dentro das instalações da Quinta 

das Arcas, percorrendo trilhos e caminhos das Serras de Sobrado, Quinta Rei e Quinta das Arcas, de 

acordo com o mapa anexo, abrangendo cerca de 1000 atletas oriundos de todo o país e envolvendo 3 

provas, com os seguintes valores de inscrição: 

 Trail longo - 20 km – 12,50€/atleta 

 Trail curto - 10 km – 10,00€/atleta 

 Caminhada - 10 km (sem fins competitivos) - 7,50€/atleta. 

De acordo com o caderno de encargos da Associação, este evento tem um orçamento previsional de 

15.600,00€, revertendo a receita das inscrições a favor da mesma, bem como patrocínios que esta venha a 

granjear. 

Face ao exposto, propõe-se a celebração de um protocolo de coorganização, em que caberá, entre outros: 

- Ao segundo e terceiro outorgantes (Candibyke e Junta de Freguesia de Campo e Sobrado), a realização 

do evento a nível técnico com base no regulamento; limpeza dos trilhos, contratação dos serviços de um 
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vídeo promocional, policiamento e cronometragem; solicitar o apoio dos Bombeiros Voluntários de Valongo; 

assegurar os centros de abastecimento e oferecer brindes de presença a todos os participantes; 

- Ao Município de Valongo, aprovar os percursos, realizar o seguro da prova, prestar apoio logístico, 

oferecer os prémios de classificação, colaborar na divulgação e atribuir um subsídio pontual no valor de 

1.500,00€, à Candibyke – Associação de Ciclismo. Deverá ainda o município, numa lógica da promoção do 

Desporto sem Barreiras, convidar duas crianças com Necessidades Educativas Especiais, residentes no 

Concelho, para participarem no Trail. Estes encargos envolvem um custo para o Município no valor de 

1.775,59€. 

De salientar ainda que se aguarda a receção dos pareceres favoráveis solicitados à Associação de Trail 

Running de Portugal e às Infraestruturas de Portugal, de forma a viabilizar a realização do evento. 

Assim, sendo objetivo de o Município trabalhar o Desporto Outdoor, aproveitando as condições naturais que 

o Concelho oferece, incluindo a realização de provas de Trail, que envolvem anualmente cerca de 6000 

atletas, coloca-se à consideração da Câmara Municipal aprovar a proposta de Protocolo de Coorganização 

do 2.º Trail Quinta das Arcas, em anexo. 

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

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

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto Susana Leão, em 

2017/11/06, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a proposta de coorganização da 2.ª Edição do Trail Quinta das Arcas, que pontua para o 

projeto Municipal “Circuito Trilhos de Valongo”, em prol da promoção do Desporto Outdoor. Mais se informa 

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

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

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/11/06, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/11/06, o seguinte despacho: 

“Concordo. À consideração do Senhor Presidente ser enviada à reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/11/06, o seguinte despacho: 

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

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

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Coorganização do 2.º 

Trail Quinta das Arcas, em anexo, com base na informação técnica prestada. 

 

5.3 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VALONGO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

PONTUAL - VI TORNEIO HÓQUEI EM PATINS – EIXO ATLÂNTICO 

 



47 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

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

Valongo - Proposta de atribuição de subsídio pontual - VI Torneio Hóquei em Patins – Eixo Atlântico, 

instruído com a informação técnica n.º 11640/2017, datada de 06/11/2017, subscrita por Susana Céu Sousa 

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

“A Associação de Municípios Urbanos, criada há 25 anos por Portugueses e Espanhóis, é atualmente 

designada por - Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, sendo uma singular rede transfronteiriça que tem 

vindo a manifestar um papel notável, no norte de Portugal e na Região da Galiza, nomeadamente na 

organização de eventos desportivos, que visam o intercâmbio e o convívio entre os jovens dos vários 

concelhos. 

O Município de Valongo como membro desta Associação, tem participado nas várias iniciativas desportivas, 

salientando a 5.ª edição do Torneio de Hóquei em Patins – Eixo Atlântico, que decorreu em dezembro 

passado e na qual foi vencedor. 

Em 2017, este torneio decorrerá nos próximos dias 1, 2 e 3 de dezembro, na cidade de A Coruña, nas 

instalações do Palácio dos Desportos do Riazor e do Polidesportivo de Monte, é dirigido a atletas nascidos 

em 2002 e 2003, sendo a cargo da organização os custos com a alimentação (pequeno almoço, almoço e 

jantar) e da estadia de 10 jogadores, 1 treinador e 1 dirigente, por cada município participante. 

À semelhança da comitiva transata, solicita autorização superior, para complementar a mesma com 4 

elementos extra - treinador adjunto, massagista, diretor desportivo e um atleta; reforçando o desempenho 

no decorrer dos jogos, cujas despesas serão da responsabilidade dos municípios. 

Considerando que: 

- O Hóquei em Patins é um desporto que tem raízes muito vincadas no nosso concelho, com mais ênfase na 

Freguesia de Valongo, através da Associação Desportiva de Valongo - ADV, pelo seu curriculum invejável - 

participação em Campeonatos Nacionais, Liga Europa, títulos de Campeões Nacionais (seniores e nos 

escalões de formação), vencedor da Supertaça, entre outros feitos; 

- Na edição passada a Associação Desportiva de Valongo, representou o nosso Município, tendo sido o 

vencedor do torneio; 

Solicita-se autorização para a participação do Município de Valongo no VI Torneio Hóquei em Patins – 

Eixo Atlântico, a decorrer nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2017, em Corunã – Espanha, convidando 

novamente a Associação Desportiva de Valongo, bem como para a inclusão dos 4 elementos extras, como 

acima referido. 

Assim e caso a presente proposta mereça parecer superior favorável, coloca-se à consideração da Câmara 

Municipal a atribuição de um subsídio pontual de 2.760,00€, à Associação Desportiva de Valongo, sita na 

Avenida dos Desportos, apartado 152, Valongo, NIF - 502458313, para fazer face às despesas inerentes à 

representação do Município de Valongo no VI Torneio de Hóquei de Patins – Eixo Atlântico, nomeadamente 

com o transporte, lanches dos atletas após os jogos, estadia/refeições dos 4 elementos extra, conforme 

estimativa de custos em anexo. 
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Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos os requisitos 

legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo 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 Chefe da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto, 

Torcato Ferreira, em 2017/11/06, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/11/06, o seguinte despacho: 

“Concordo. À Consideração do Senhor Presidente para envio à reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/11/06, 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), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, atribuir um subsídio pontual de 2.760,00€, à 

Associação Desportiva de Valongo, sita na Avenida dos Desportos, apartado 152, Valongo, NIF - 

502458313, para fazer face às despesas inerentes à representação do Município de Valongo no VI Torneio 

de Hóquei de Patins – Eixo Atlântico, com base na informação técnica prestada. 

 

6.1 - 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2017 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de 1.ª alteração 

ao mapa de pessoal de 2017 instruída com a informação técnica n.º 209/DFRH/2017, datada de 

2017.11.03, subscrita por Maria Fernanda Costa, Técnica Superior, cujo teor se transcreve: 

“O Mapa de Pessoal do Município de Valongo para o ano de 2017, foi aprovado pela Assembleia Municipal 

em 12.12.2016, na sequência da proposta da Câmara Municipal de 27.10.2016. 

Dispõe a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, que os Mapas de 

Pessoal são aprovados, mantidos ou alterados pela Assembleia Municipal. 

O Mapa de Pessoal para o ano de 2017, previa 619 postos de trabalho. 

Desde a sua aprovação até ao momento, registaram-se 18 saídas, fruto das seguintes situações: 

2 falecimentos (assistentes operacionais); 

11 aposentações (10 assistentes operacionais e 1 assistente técnico); 

3 consolidações na categoria, nas Entidades de destino (3 fiscais municipais); 

2 saídas por ocupação de postos de trabalho em entidades externas por via de concurso público (1 

assistente técnico – que se encontrava em mobilidade intercarreiras na carreira de Técnico Superior e 1 

fiscal municipal – que se encontrava em mobilidade intercarreiras na carreira de Técnico Superior). 

Na sequência das 18 saídas elencadas o Mapa de Pessoal passa a registar 601 postos de trabalho. 
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Em face da proposta de criação de Postos de Trabalho relativos às situações em mobilidade intercarreiras, 

nos termos da Informação n.º 208/GPRA/DFRH/2017, e respetivos Despachos Superiores, a presente 

alteração prevê a criação de 20 novos Postos de Trabalho, passando o Mapa de Pessoal para o ano de 

2017 a registar 621 Postos de Trabalho. 

Os 20 Postos de Trabalho, a criar são os seguintes: 

7 Postos de Trabalho de Assistente Técnico, com as seguintes afetações: 

Divisão de Finanças e Recursos Humanos – DFRH – Tesouraria; 

Divisão de Manutenção, Oficinas e Transportes – DMOT- Unidade Operacional e Logística – Vigilância; 

Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente – DOTA – Serviços de Apoio Administrativo; 

Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos – DAJAC – Atendimento Geral – Gabinete de Apoio a 

Munícipes; 

Divisão de Fiscalização e Metrologia – DFM – Fiscalização Ambiental; 

Divisão de Educação, Ação Social e Desporto – DEASD - Serviços de Apoio Administrativo; 

Gabinete de Tecnologias de Informação, Modernização Administrativa e Comunicação – GTIMAC. 

12 Postos de Trabalho de Técnico Superior, com as seguintes afetações. 

Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente – DOTA – Edificação e Urbanização; Licenciatura em 

Arquitetura. 

Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente – DOTA – Informação Geográfica, Topografia e Cadastro; 

Licenciatura em Geografia. 

Divisão de Cultura, Turismo e Juventude – DCTJ – Turismo; Licenciatura em História. 

Divisão de Cultura, Turismo e Juventude – DCTJ – Bibliotecas; Licenciatura em Animação Sociocultural. 

Divisão de Cultura, Turismo e Juventude – DCTJ – Ação Cultural; Licenciatura em gestão do Património. 

Divisão de Educação, Ação Social e Desporto – DEASD - Ação Social, Cidadania e Igualdade; Licenciatura 

em Sociologia. 

Divisão de Educação, Ação Social e Desporto – DEASD - Ação Social, Cidadania e Igualdade; Licenciatura 

em Psicologia. 

Divisão de Manutenção, Oficinas e Transportes - DMOT - Manutenção de Instalações Municipais; 

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica. 

Divisão de Finanças e Recursos Humanos – DFRH – URH – Gestão de Pessoal, remunerações e abonos; 

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública e Autárquica. 

Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos – DAJAC - Assuntos Jurídicos, Contraordenações, 

Notariado e Contencioso; Licenciatura em Direito. 

Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos – DAJAC Atendimento Geral - Gabinete de Apoio a 

Munícipes; Licenciatura em Engenharia da Segurança do Trabalho. 

Gabinete Mais Investimento Mais Emprego – GMIME; Licenciatura em Topografia e Desenho de 

Construção. 

1 Posto de Trabalho de Especialista de Informática, com a seguinte afetação: 
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Gabinete de Tecnologias de Informação, Modernização Administrativa e Comunicação – GTIMAC – 

Licenciatura em Engenharia Multimédia. 

Por último, e nos termos das deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de 19/09/2014 e 

30/09/2014, respetivamente, incorpora-se no Mapa Pessoal, em formato de anexo, os postos de trabalho 

relativos aos trabalhadores na modalidade de cedência de interesse público, a exercer funções na 

concessionária de exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e de 

recolha, tratamento e rejeição de efluentes do Concelho de Valongo. 

Face ao disposto, e ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, propõe-se a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2017 para aprovação da 

Assembleia Municipal. 

Sobre este assunto foi prestada a seguinte informação do Dirigente Intermédio de 3.º Grau da URH, Dr. Rui 

Pedro Martins, em 03.11.2017: “À Exma. Senhora Dra. Ana Maria Santos – Chefe da DFRH. Concordo. Á 

consideração superior.” 

A Chefe da DFRH, Dra. Ana Maria Santos, exarou em 03.11.2017, o seguinte: “Concordo. À consideração 

da Exma. Sra. Vice-Presidente.” 

A Exma. Sra. Vice-Presidente emitiu em 03.11.2017, o seguinte despacho: ”Concordo. Coloca-se à 

consideração do Exmo. Sr. Presidente a submissão do presente processo à reunião da Câmara Municipal.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 06.11.2017, o 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que a decisão de alterar o 

Mapa de Pessoal tinha como objetivo criar 20 postos de trabalho para a consolidação da mobilidade 

intercarreiras de trabalhadores que já exerciam funções há vários anos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se todos esses trabalhadores reuniam as 

condições necessárias para a consolidação da mobilidade. 

 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, perguntando se viria alguém de fora. 

 

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

procedimento interno. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se para esse procedimento concursal dos 20 

postos de trabalho só poderiam concorrer os trabalhadores da Câmara que se encontrassem ao abrigo da 

mobilidade intercarreiras. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que não se tratava de 

um procedimento concursal, mas de uma decisão de consolidar a mobilidade intercarreiras de trabalhadores 

que já eram remunerados em conformidade com as funções que estavam a exercer. Disse que, na sua 

opinião, era uma obrigação proceder a esse ato, e que só não o fez antes das Eleições Autárquicas para 

não ser entendido como eleitoralista. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se foram corrigidas algumas situações. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que não. Disse que a 

consolidação era um procedimento diferente do concurso e dependia da decisão do Presidente da Câmara, 

acrescentando que esse ato permitiria que os trabalhadores pudessem ser posicionados nas carreiras 

correspondentes às funções que exerciam, não tendo a Câmara mais despesas atendendo a que estes já 

eram remunerados como tal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que se houvesse uma folga orçamental, a Câmara 

poderia aproveitar o ensejo da alteração ao Mapa de Pessoal e abrir um procedimento concursal para dotar 

a Divisão de Finanças de um economista, pois há quatro anos que o senhor Presidente afirmava que a 

Câmara não tinha um trabalhador com formação nessa área, e não podia usar constantemente essa 

desculpa se nada era feito nesse sentido. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por maioria, submeter à Assembleia Municipal a 1.ª alteração 

ao Mapa de Pessoal de 2017, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro. 

 

Abstiveram-se os/a senhores/a Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Luís Ramalho, Dr.ª Rosa Maria 

Rocha e Dr. Alberto Neto. 

 

6.2 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DIREÇÃO 

INTERMÉDIA DE 2.º GRAU - DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE (DOTA) 

 

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

procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Divisão de 

Ordenamento do Território e Ambiente (DOTA), instruída com a informação técnica n.º 204/DFRH/2017, 

datada de 2017.10.23, subscrita por Maria Fernanda Costa, Técnica Superior, cujo teor se transcreve: 

“No seguimento do Despacho n.º 07/GAP/2017, de 31 de julho, foi designado em regime de substituição, o 

dirigente de direção intermédia de 2.º grau, da Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente (DOTA). 
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Deste modo, torna-se necessário encetar o procedimento concursal com vista ao recrutamento, seleção e 

provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, nos termos previstos no art.º 20.º e seguintes da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto. 

O procedimento concursal é objeto de aviso de abertura a ser publicado em Diário da República, num jornal 

de expansão nacional e publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP), em local especialmente dedicado a 

concursos para cargos dirigentes, durante dez dias, com indicação dos requisitos formais de provimento, 

perfil exigido tal como conste do mapa de pessoal, composição do júri e métodos de seleção, os quais são a 

avaliação curricular e a entrevista pública, cuja percentagem na apreciação final correspondem a 60% e 

40% respetivamente. 

Os procedimentos concursais dos cargos dirigentes são urgentes e de interesse público, não havendo lugar 

à audiência dos interessados, de acordo com o n.º 13 do Art.º 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com 

a redação em vigor e adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

O despacho de nomeação devidamente fundamentado deve ser publicado em Diário da República com uma 

nota relativa ao curriculum académico e profissional do designado. 

Neste sentido propõe-se a abertura do procedimento concursal para a seleção e recrutamento do Dirigente 

intermédio de 2.º grau da Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente (DOTA), nos termos dos Art.º 

20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro de 2011, aplicável à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

Sobre este assunto foi prestada a seguinte informação do Dirigente Intermédio de 3.º Grau da URH, Dr. Rui 

Pedro Martins, em 27.10.2017: “À Exma. Senhora Dra. Ana Maria Santos – Chefe da DFRH. Concordo. Á 

consideração superior.” 

A Chefe da DFRH, Dra. Ana Maria Santos, exarou em 30.10.2017, o seguinte: “Concordo. À consideração 

da Exma. Sra. Vice-Presidente.” 

A Exma. Sra. Vice-Presidente emitiu em 03.11.2017, o seguinte despacho: ”Concordo. Coloca-se à 

consideração do Exmo. Sr. Presidente a submissão do presente processo à reunião da Câmara Municipal.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 06.11.2017, o 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que esse ponto e o 

seguinte tinham a ver com a abertura de procedimentos concursais para provimentos de dois cargos de 

Direção Intermédia de 2.º Grau, um para a Divisão do Ordenamento do Território e Ambiente e outro para a 

Divisão de Fiscalização e Metrologia, pois os respetivos Chefes de Divisão tinham requerido a rescisão das 

respetivas funções, o que obrigava ao presente procedimento. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, solicitando que lhes fosse facultado o novo 

organigrama do pessoal da Câmara, no sentido de terem conhecimento dos trabalhadores que estavam 

afetos a cada um dos serviços. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não houve alterações e 

que a estrutura era a mesma, permaneciam oito Divisões, mas ia solicitar essa informação. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por maioria, aprovar a abertura do procedimento concursal, 

para a seleção e recrutamento do cargo de direção intermédia de 2.º grau Divisão de Ordenamento do 

Território e Ambiente (DOTA), nos termos conjugados do disposto nos art.º 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro de 2011, aplicável à 

administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e do n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, 

de 3 de Setembro. 

 

Abstiveram-se os/a senhores/a Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Luís Ramalho, Dr.ª Rosa Maria 

Rocha e Dr. Alberto Neto. 

 

6.3 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DIREÇÃO 

INTERMÉDIA DE 2.º GRAU - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E METROLOGIA (DFM) 

 

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

procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Divisão de 

Fiscalização e Metrologia (DFM), instruída com a informação técnica n.º 205/DFRH/2017, datada de 

2017.10.23, subscrita por Maria Fernanda Costa, Técnica Superior, cujo teor se transcreve: 

No seguimento do Despacho n.º 12/GAP/2017, de 4 de agosto, foi determinada a não renovação da 

comissão de serviço da Chefe de Divisão da DFM e a abertura de procedimento concursal para a direção 

intermédia de 2.º grau, da Divisão de Fiscalização e Metrologia (DFM). 

Deste modo, torna-se necessário encetar o procedimento concursal com vista ao recrutamento, seleção e 

provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, nos termos previstos no Art.º 20.º e seguintes da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto. 

O procedimento concursal é objeto de aviso de abertura a ser publicado em Diário da República, num jornal 

de expansão nacional e publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP), em local especialmente dedicado a 

concursos para cargos dirigentes, durante dez dias, com indicação dos requisitos formais de provimento, 

perfil exigido tal como conste do mapa de pessoal, composição do júri e métodos de seleção, os quais são a 

avaliação curricular e a entrevista pública, cuja percentagem na apreciação final correspondem a 60% e 

40% respetivamente. 

Os procedimentos concursais dos cargos dirigentes são urgentes e de interesse público, não havendo lugar 

à audiência dos interessados, de acordo com o n.º 13 do Art.º 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com 

a redação em vigor e adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

O despacho de nomeação devidamente fundamentado deve ser publicado em Diário da República com uma 

nota relativa ao curriculum académico e profissional do designado. 
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Neste sentido propõe-se a abertura do procedimento concursal para a seleção e recrutamento do Dirigente 

intermédio de 2.º grau da Divisão de Fiscalização e Metrologia (DFM), nos termos dos Art.º 20.º e 21.º da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro de 2011, 

aplicável à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

Sobre este assunto foi prestada a seguinte informação do Dirigente Intermédio de 3.º Grau da URH, Dr. Rui 

Pedro Martins, em 27.10.2017: “À Exma. Senhora Dra. Ana Maria Santos – Chefe da DFRH. Concordo. Á 

consideração superior.” 

A Chefe da DFRH, Dra. Ana Maria Santos, exarou em 30.10.2017, o seguinte: “Concordo. À consideração 

da Exma. Sra. Vice-Presidente.” 

A Exma. Sra. Vice-Presidente emitiu em 03.11.2017, o seguinte despacho: ”Concordo. Coloca-se à 

consideração do Exmo. Sr. Presidente a submissão do presente processo à reunião da Câmara Municipal.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 06.11.2017, o 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, aprovar a abertura do procedimento concursal, 

para a seleção e recrutamento do cargo de direção intermédia de 2.º grau Divisão de Fiscalização e 

Metrologia (DFM), nos termos conjugados do disposto nos art.º 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro de 2011, aplicável à administração 

local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e do n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

Setembro. 

 

Abstiveram-se os/a senhores/a Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. Luís Ramalho, Dr.ª Rosa Maria 

Rocha e Dr. Alberto Neto. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio o senhor Munícipe, Joaquim Paulo Rodrigues Vilares, cumprimentando os presentes. 

Disse que pretendia abordar três assuntos, sendo o primeiro relacionado com contentores de separação do 

lixo. Referiu que residia na Rua de Cabeda, em Ermesinde, e na zona limítrofe estava instalado um 

contentor de depósito de resíduos que se encontrava cheio e os munícipes e também as empresas 

descarregavam aí os resíduos que se dispersavam, ato que para além de provocar insalubridade, transmitia 

uma imagem desagradável a esse local. Nesse sentido, apelou para que o contentor fosse retirado. 

Abordou a questão dos incêndios, dizendo que a sua área de residência estava rodeada de eucaliptos de 

altura significativa, o que constituía um risco, e apelou para que isso fosse tido em consideração. 

Seguidamente, disse que na Rua de Cabeda os veículos circulavam a uma velocidade superior à permitida 

por lei, tendo já apresentado uma reclamação junto da Câmara, mas que lhe foi respondido que essa rua 

não tinha um historial de acidentes. Solicitou que a situação fosse objeto de reanálise. 

Por último, felicitou a Câmara por ter religado as lâmpadas públicas em falta, pois essa medida atenuava os 

atos de subtração fraudulenta. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dando como resposta à questão 

respeitante ao contentor, que os serviços já tinham sido informados da situação estando a mesma a ser 

objeto de estudo, pois, por vezes, a solução não consistia em remover o equipamento. Disse que nem 

sempre se podia imputar aos cidadãos as situações de insalubridade, pois a má localização dos 

equipamentos também constituía um problema. 

Quanto à questão das faixas de gestão dos combustíveis, disse que já tinha elucidado que a Câmara ia 

exercer pressão sobre os proprietários dos terrenos para que fosse feita a respetiva limpeza. 

 

Interveio o senhor Vereador, José Delgado, cumprimentando os presentes. 

Informou quanto à questão da contentorização, que tinha conhecimento que foram colocados resíduos 

perigosos junto ao contentor e que era necessário um transporte adequado para proceder à recolha dos 

mesmos, o que nem sempre se conseguia e a situação persistia por mais tempo do que a habitual recolha 

de resíduos considerados normais. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, esclarecendo sobre a questão da velocidade na Rua de 

Cabeda e adjacentes, que a colocação de lombas não estava regulada por lei, portanto, a Câmara não as 

podia colocar, até porque, posteriormente estaria sujeita a reclamações sobre o barulho provocado pelos 

veículos ao transpô-las. Acrescentou que o procedimento da Câmara em situações de excesso de 

velocidade consistia em solicitar às forças policiais que exercessem mais ações de fiscalização nos locais 

em que isso se verificava. 

 

Interveio o senhor Munícipe, José Ferreira Carvalho, cumprimentando os presentes. 

Disse que na Rua Humberto Delgado, em Ermesinde, havia um terreno, propriedade da Junta de Freguesia, 

que se encontrava repleto de entulho que aí era depositado diariamente. Solicitou que o assunto fosse 

estudado e resolvido. 

Referiu, de seguida, que nos Montes da Costa havia falta de transportes públicos, principalmente ao final de 

semana, em que o horário em que estes exerciam a sua atividade era muito alargado, tendo a população 

que se dirigir ao centro de Ermesinde. Solicitou que a Câmara intercedesse junto da Área Metropolitana do 

Porto no sentido de dotar os Montes da Costa de mais acessibilidades no que concerne aos transportes 

públicos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que, atualmente, o Município 

de Valongo tinha mais responsabilidades na gestão da STCP e estava a tentar melhorar dentro da 

possibilidade do serviço que era prestado, acrescentando que, nessa fase, não podia prestar outro tipo de 

esclarecimento, até porque havia outros concelhos que tinham mais dificuldades a esse nível do que na 

freguesia onde o senhor Munícipe residia. Disse, ainda, que quando os seis Municípios envolvidos na 
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gestão da STCP iniciassem simultaneamente essa função, iria ser analisada a melhor forma de otimizar o 

serviço, sendo que qualquer melhoria seria debitada ao Município. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, dando como explicação à questão do terreno sito nos 

Montes da Costa, que a Câmara não podia atuar como sendo um terreno particular, porque o mesmo era 

propriedade da Junta de Freguesia de Ermesinde. Confirmou que aí existia um depósito ilegal de entulhos e 

que estava a aumentar de volume, tendo sido solicitado à Junta de Freguesia para proceder à limpeza, 

pedido que ia ser reiterado. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Joaquim Nelson Ferreira Neto, cumprimentando os presentes. 

Começou por desejar sucesso a todos os membros do Executivo Camarário no desempenho das funções 

que a população lhes confiou. Aproveitou o ensejo para apelar mais proatividade na defesa dos interesses 

dos Sobradenses. 

De seguida, disse que, na sua opinião, deveria haver o período de intervenção dos munícipes em todas as 

reuniões de Câmara para que estes pudessem participar, e também porque um assunto que ocorresse no 

dia seguinte só poderia ser comunicado na próxima reunião pública que se realizaria após um mês. 

Mudando de assunto, questionou sobre o ponto de situação da negociação dos terrenos para o alargamento 

da via de acesso da Gandra à Costa, pois, para além de outras intervenções necessárias, havia deficiências 

de construção, nomeadamente um muro em fase de desmoronamento que representava perigo. 

Perguntou, ainda, quais as medidas que foram tomadas para que Sobrado tivesse acessibilidade em termos 

de transportes públicos, pois verificava-se uma discriminação comparativamente com as restantes 

freguesias do concelho de Valongo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, referindo que a participação dos munícipes podia ser 

feita nas reuniões públicas da Câmara, através de email ou no Espaço do Cidadão de Sobrado, onde 

poderiam apresentar sugestões, requerer esclarecimentos ou solicitar audiências com os membros da 

Câmara. 

No que concerne à questão das obras da via de ligação da Gandra à Costa, esclareceu que o projeto 

aprovado foi executado, apenas faltava um pequeno troço de passadeiras para que a obra fosse concluída. 

Sobre as eventuais deficiências de construção, disse que iria reportar aos serviços e, se fosse caso disso, a 

Câmara interviria junto do empreiteiro. 

 

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

transportes públicos, que Sobrado era servido por várias operadoras de transportes públicos, só não tinha a 

mesma frequência das restantes freguesias, mas isso ia ser analisado. Clarificou que a Câmara Municipal 

não possuía uma empresa municipal de transportes e o que fosse decidido seria sempre em concertação 

com a STCP e com as outras operadoras, porque o aumento da frequência dos transportes implicava 

custos. No entanto, havia disponibilidade para se encontrar a melhor solução. 
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Interveio a senhora Munícipe, Florbela de Jesus dos Santos Ferreira da Silva, cumprimentando os 

presentes. 

Fez alusão ao processo de implantação da plataforma de distribuição da JDC na zona residencial dos 

Lagueirões, dizendo que residia nessa zona e que já tinha sido apresentado um abaixo-assinado com 

trezentas assinaturas correspondentes a cento e vinte habitações, e que os documentos anexos a esse 

processo referiam a existência de um pré-acordo entre a empresa e a Câmara de Valongo, bem como numa 

informação técnica e num parecer. Contudo, e mediante uma solicitação de cópia do citado pré-acordo, a 

informação foi de que este não existia nem era desejável dado que ocorria à margem do enquadramento 

legal e procedimental. Face a essa incongruência, solicitou informação quanto a esse processo e ao 

impacto que teria, pois tratava-se da instalação de uma plataforma de distribuição logística que abrangia 

30.000m2 numa zona residencial, projeto que teria relevância na desvalorização das habitações e na 

qualidade de vida dos seus moradores, e que iria influenciar não só a zona dos Lagueirões, pois haveria 

movimentação de trânsito para as pessoas que pretendessem deslocar-se para Ermesinde ou para outras 

direções, assim como para a escola aí existente. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Ricardo Manuel Gonçalves Lobo, cumprimentando os presentes. 

Em complemento da intervenção da senhora Munícipe, Florbela Silva, referiu que também residia na zona 

dos Lagueirões, e pretendia saber se era correto considerar a plataforma de distribuição logística como um 

projeto de comércio e serviços e permitir a sua colocação numa zona residencial. E em que medida é que 

seriam instaladas empresas do mesmo género pelo concelho de Valongo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, esclarecendo que o PDM era o documento que regulava 

a construção no concelho de Valongo, permitia a construção de armazéns, como era o caso exposto, 

comércio e supermercados em zonas residenciais. Portanto, a Câmara não podia impedir o licenciamento 

de uma atividade quando o PDM a previa, pois corria o risco de uma ação judicial por parte da requerente 

que poderia alegar um impedimento aquilo que estava regulamentado na lei. Referiu que quando a empresa 

submeteu à Camara o pedido de licenciamento, foi-lhe exigido um apuro arquitetónico para poder estar 

integrada naquela zona e a apresentação de um estudo do tráfego, bem como da execução de uma via 

estruturante para a circulação das viaturas afetas à atividade e, por isso, foi estabelecido um pré-acordo 

com essas imposições, mas que não era um documento escrito. Acrescentou que a autorização de 

licenciamento estava sujeita à apresentação do estudo de tráfego, que assumia um caráter vinculativo, 

podendo a Câmara aprová-lo ou não dentro do que a lei permitisse e posteriormente fiscalizá-lo, prevendo o 

mesmo que a saída das viaturas desse armazém se fizesse pela extremidade da Rua Álvares Cabral, junto 

à via estruturante que ia ser construída. Disse que essa via estava projetada há muito tempo, mas não foi 

possível executá-la por falta de recursos, e faria a ligação entre o Alto da Serra e a Avenida Dr. Fernando 
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Melo, mais conhecida como Lagueirões, e que para além de desviar muito trânsito ia também beneficiar 

essa zona e toda a zona do Susão e a ligação a Alfena, permitindo assim valorizar os terrenos envolventes. 

Esclareceu que para essa zona nunca esteve previsto ser só moradias, foi uma opção do proprietário numa 

altura em que não era rentável a venda de habitações. Disse que era possível construir a cércea e sete 

pisos a contar com as garagens, e que nesse lote fossem construídas habitações seriam mais de mil, 

portanto teria um impacto maior em termos de veículos do que o armazém de distribuição. Disse, ainda, que 

no estudo de tráfego constava que a empresa iria laborar no horário normal, não incluía o período noturno, 

os camiões de longo curso seriam seis e as restantes eram viaturas pequenas que circulavam normalmente 

nas ruas, e a entrada e saída destas seria feita pela via que ia ser construída. 

Disse que, em termos ambientais, causava mais impacto o ruído da circulação na autoestrada do que o 

armazém, que não tinha qualquer capacidade construtiva, produtiva ou transformadora, e que o 

hipermercado E.Leclerc também produzia mais impacto em termos de circulação automóvel, pois recebia 

mais do que seis viaturas TIR todas as manhãs e todas as noites que circulavam pelas vias interiores do 

concelho de Valongo. 

Reiterou que a Câmara exigiu no estudo de tráfego o que a lei permitia, ou seja, que a circulação quer de 

entradas quer de saídas, fosse feita pela via estruturante que ia ser executada. 

 

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

sensibilizava, porque também era do concelho de Valongo, possuía uma habitação e pagava impostos 

neste. Informou que em 2010/2011 foi emitida uma licença para a construção de um parque radical na zona 

dos Lagueirões, com capacidade para centenas de viaturas, e que só não foi executado porque a empresa 

abriu falência, mas a ser implementado teria gerado muitos constrangimentos. 

Referiu que, há quatro anos foram eleitos, e agora reeleitos para resolver problemas, dando o exemplo de 

um prédio abandonado situado nas traseiras do núcleo de habitações em frente à escola dos Lagueirões, 

que constituía um problema grave, mas que foi conseguido um acordo com a empresa para proceder à sua 

recuperação e executar metade da avenida, que custou cerca de um milhão de euros, verba que a Câmara 

não tinha. Disse que também foi exigido que fosse executada a via de ligação do Alto da Serra aos 

Lagueirões, o que iria valorizar a zona. Acrescentou que o PDM permitindo, a função da Câmara era 

assegurar que se cumprisse as solicitações, e com o atual processo, com todas as garantias de cidadania, 

podiam ser resolvidos vários problemas, o que era benéfico. 

 

Interveio a senhora Munícipe, Florbela de Jesus dos Santos Ferreira da Silva, dizendo que os moradores 

não concordavam com aquele investimento e que iam interpor uma ação judicial, pois não havia rigor nos 

documentos que instruíam o processo, nem estava estabelecido um pré-acordo, nem havia pareceres, pois 

a informação que lhe foi transmitida era de que a saída das viaturas seria feita pelo meio da Rua Álvares 

Cabral, que dava para as traseiras da habitação do Sr. Ricardo Lobo. 
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Interveio o senhor Munícipe, Ricardo Manuel Gonçalves Lobo, dizendo que iria ter problemas com o ruído 

provenientes dos camiões da empresa. 

 

Interveio a senhora Munícipe, Florbela de Jesus dos Santos Ferreira da Silva, dizendo que não era 

possível a empresa só funcionar com seis camiões, dando como exemplo que a empresa “Luís Simões” 

possuía vinte e cinco camiões. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, argumentando que a empresa que 

pretendia instalar-se em Valongo distribuía papel. Disse que, na sua opinião, a zona dos Lagueirões ia 

ganhar com a construção da via estruturante, pois ia ser muito valorizada. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram catorze horas e quinze 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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