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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

VINTE E UM DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL 

E DEZASSETE 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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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Reunião Ordinária de 21.12.2017 

 

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 - Programa de Circulação Pedonal no Perímetro da ARU – 1ª Fase - Aprovação do projeto de execução 

e dos projetos de especialidades. 

 

2 – DOTA – Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente 

 

2.1 - Alteração ao Protocolo de estágio com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto - Área de 

Geologia; 

 

2.2 - Protocolo de Cooperação entre a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a Associação de 

Municípios Parque das Serras do Porto e os Municípios integrantes para a promoção de estágios, 

dissertações de mestrado e teses de doutoramento no Parque das Serras do Porto. 

 

3 – DFM – Divisão de Fiscalização e Metrologia 

 

3.1 - Processo n.º 235-OC/2006 em nome de Artuz Vaz Nascimento Mateus 

Local: Rua da Bela, n.ºs 806 e 808 (lote 25) - Ermesinde 

Declaração de caducidade da comunicação prévia; 

 

3.2 - Processo n.º 120-OC/2009 em nome de vicente Fernando Duarte Alves da Rocha 

Local: Rua 1.º de Maio, n.º 1454 - Alfena 

Declaração de caducidade da licença administrativa; 

 

3.3 - Processo n.º 72-OC/2013 em nome de Albino Martins Barros Lima 

Local: Rua da Boavista, n.º 724 - Valongo 

Declaração de caducidade da licença administrativa (demolição parcial, alteração e ampliação de edifício de 

habitação unifamiliar); 

 

3.4 - Processo n.º 135-OC/2014 em nome de Manuel António Duarte 

Local: Rua Central da Costa, n.º 120 - Alfena 
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Declaração de caducidade da licença administrativa (legalização de anexo e execução de passeio a ceder 

ao domínio público); 

 

3.5 - Processo n.º 67-OC/2014 em nome de Rumo Horizontal - Administração de Condomínios, Ld.ª 

Local: Rua Norton de Matos, n.º 110 - r/chão e 2.º andar - Ermesinde 

Declaração de caducidade da comunicação prévia (obras de alteração para legalização de marquises na 

fachada posterior ao nível do rés do chão e segundo andar). 

 

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

 

4.1 - Atribuição de Apoio Pontual a Associações/Clubes – para minimizar os custos com a limpeza e 

vigilância de Instalações Desportivas; 

 

4.2 - Atividades de Animação e de Apoio à Família | Alteração à Transferência de verbas para a Associação 

Viver Alfena; 

 

4.3 - Candibyke Associação de Ciclismo - Ciclocrosse Internacional de Valongo C2 – 21 janeiro 2018; 

 

4.4 - Pedido de apoio para realização do I Torneio Internacional de Carnaval de Minibasket / NCRV e III 

Torneio Internacional de Basquetebol Vallis Longus; 

 

4.5 - LFPV – Gala de Apresentação das Equipas - “Campeonato de Futebol 11” – outubro de 2017 a maio 

de 2018 – Proposta de apoio pontual; 

 

4.6 - Clube de Propaganda da Natação - 3.º Festival Professor Toni Pinto – Danças de Salão - 27 de 

janeiro; 

 

4.7 - União Desportiva Valonguense - 1.º Torneio Réveillon UDV 1937 – 30 de dezembro 2017. 

 

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

 

5.1 - Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração com o Centro Social e Paroquial de Alfena. 

 

6 – DPOM – Divisão de Projetos e Obras Municipais 

 

6.1 - Piscina Municipal de Ermesinde - Eficiência energética (Candidatura PDCT) 

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

concurso público 

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

 

7 – DFRH – Divisão de Finanças e Recursos Humanos  

 

7.1 - Desafetação do domínio público para o domínio privado das parcelas com as áreas de 9 661,20m2 e 

10 955,00m2 , sitas no lugar de Monte Alto, freguesia de Valongo. 
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Valongo, 18 de dezembro 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 de Câmara. 

 

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

Começou por dizer que tinha questionado, por duas vezes, qual o prazo previsto para a conclusão da obra 

da Ponte do Reguengo, tendo obtido como resposta que tudo estava a decorrer de acordo com o 

conjeturado previamente. Referiu que um mês depois, derrapado o prazo, foi assumido que haviam alguns 

contratempos, já conhecidos aquando do primeiro pedido de informação, e que a obra iria sofrer um atraso. 

Nesse contexto, e atendendo ao facto de terem decorrido dois meses sem qualquer alteração, questionou 

qual o prazo previsto para a conclusão da citada obra. 

De seguida, apresentou um requerimento para que lhes fosse facultado o Regulamento do Orçamento 

Participativo dos funcionários, realizado no mandato anterior, bem como a informação que acompanhou a 

divulgação do mesmo, as propostas apresentadas pelos funcionários e a proposta vencedora, sendo que 

em relação a esta, os eleitos pelo PPD/PSD pretendiam saber se foi executada e qual o seu custo. 

 

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

Informou quanto à questão da Ponte do Reguengo, que apesar de já ter havido alguns constrangimentos 

que implicaram com a execução dos trabalhos, o empreiteiro tinha informado que iria reforçar as equipas 

para recuperar o atraso. No entanto, como isso não se verificou o atraso persistiu, tendo inclusivamente 

sido enviada uma carta à população a informar do facto, e que a previsão para a conclusão das obras seria 

fevereiro do próximo ano. Complementou que no início da obra houve um problema com a conduta de 

abastecimento de água da Be Water e, consequentemente, a necessidade de realização de trabalhos 

noturnos e a interrupção dos que estavam a ser feitos de acordo com o plano inicialmente aprovado. Referiu 

que isso causou alteração do projeto, mas o empreiteiro afirmou que conseguiria recuperar o atraso, o que 

não se constatou. Disse, ainda, que posteriormente este alegou não conseguir contratar recursos humanos 

para reforçar as equipas devido ao “boom” que se verificava na construção motivado pelos fundos do novo 

Quadro Comunitário, quer ao nível da reabilitação quer pelo forte investimento em unidades hoteleiras. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que se o atraso da obra era imputável ao 

empreiteiro deviam-lhe ser aplicadas sanções por incumprimento do contrato, pois o prazo de execução da 

obra era alargado em mais quatro meses do inicialmente previsto, o que tinha um impacto colossal no 

comércio daquela zona. Acrescentou que devia ser dado todo o apoio aos comerciantes que alegavam uma 

quebra de receita provocada por esse constrangimento, e não devia ser o Município a assumir esse ónus 
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nem essa responsabilidade uma vez que ultrapassava o que era expectável da sua parte, mas este devia 

representar os comerciantes na relação que pudesse vir a surgir contra o empreiteiro. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, dizendo que o empreiteiro já tinha sido notificado acerca 

do incumprimento do contrato, tinha ainda direito a alguns dias de prorrogação do prazo por força da 

alteração dos trabalhos contratuais motivado pelo rebentamento da conduta de abastecimento de água da 

Be Water, mas esse prazo terminaria em dezembro e a partir dessa data seriam aplicadas as respetivas 

multas. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, apresentando um requerimento para que lhes fosse 

facultada cópia da comunicação ao empreiteiro a imputar-lhe a responsabilidade pelo atraso dos trabalhos, 

bem como da comunicação de prorrogação do prazo por rebentamento da conduta de abastecimento de 

água até ao mês de dezembro. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de quatro milhões, cento e seis mil, duzentos e noventa e oito euros e oito cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - PROGRAMA DE CIRCULAÇÃO PEDONAL NO PERÍMETRO DA ARU - 1.ª FASE - APROVAÇÃO 

DO PROJETO DE EXECUÇÃO E DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES 

 

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

execução e dos projetos de especialidades do Programa de Circulação Pedonal no Perímetro da ARU – 1.ª 

Fase, cujo assunto foi objeto da informação técnica n.º 40/GMIME/2017, de 2017.12.15, subscrita por 

Cristina Teixeira, Dra., afeta ao Gabinete Mais Investimento Mais Emprego, cujo teor se transcreve: 

«Em 31 de maio de 2016 o Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020 e o Município de 

Valongo celebraram um contrato para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Valongo, 

onde o município num quadro de compromissos anexo ao referido contrato, previamente negociado e 

aprovado pelo referido Programa Operacional Regional, apresentou para efeitos de investimento, um 

conjunto de intervenções aprovadas para financiamento, no qual se inclui o “Programa de Circulação 

pedonal no perímetro da ARU – 1.ª Fase”, e respetiva implementação, (Quadro de compromissos, 

Prioridade de Investimento 4.5 – Mobilidade Sustentável, Ficha 1.3). 

Assim, em 01.06.2016 o Programa Operacional Regional do Norte – Norte 2020 promoveu a abertura de 

candidaturas no âmbito dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano: PI 4.5 (4e) Promoção de 
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estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 

incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes 

para a atenuação, através do Aviso n.º NORTE 06-2016-19, no qual o “Programa de Circulação Pedonal no 

Perímetro da ARU – 1.ª Fase”, se enquadra nos objetivos e tipologias de ações apoiadas pelo referido aviso 

de candidaturas. 

Com este objetivo foi autorizada a contratação externa de serviços técnicos especializados para a 

elaboração do projeto de execução e de especialidades, tendo sido adjudicados às empresas SE, Serviços 

de Engenharia, Ld.ª e Speedoflight, Lda., respetivamente, pelos valores de 73.980,00€, acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor e de 17.300 €, acrescido de IVA legal em vigor, projetos que já se encontram 

devidamente concluídos. 

O projeto de execução apresentado pela empresa SE, Serviços de Engenharia, Ld.ª é constituído pelos 

seguintes elementos: 

• Índice geral; 

•Memória descritiva e justificativa; 

•Condições técnicas execução; 

•Mapa de quantidades e estimativa orçamental; 

•Peças desenhadas. 

A estimativa da obra é de 1.033.476,84€ s/ IVA, prevendo-se a sua execução, de acordo com o quadro de 

compromissos do PEDU, durante os anos de 2018 e 2019. 

Os projetos de especialidades apresentadas pela empresa Speedoflight, Lda. referem-se às redes elétricas 

de baixa e média tensão e de requalificação de iluminação pública, de infraestruturas de telecomunicações 

(ITU) e de redes de drenagem de águas residuais pluviais, sendo constituídos pelos seguintes elementos: 

• Termo de Responsabilidade do autor do projeto; 

• Memória descritiva e justificativa; 

• Cálculos (nos projetos onde sejam legalmente exigidos); 

• Medições pormenorizadas; 

• Orçamento; 

• Especificações técnicas do modo de execução dos trabalhos e dos materiais; 

• Peças desenhadas; 

• Pormenores de execução. 

A estimativa para a realização das diversas obras são: 

- Infraestruturas de telecomunicações (ITU): 136.331,00€ s/ IVA; 

- Infraestruturas de drenagem de águas pluviais (IAP): 72.911,65€ s/ IVA; 

- Infraestruturas elétricas (IEU): 540.500,00€ s/ IVA. 

Com a aprovação do presente projeto de execução e respetivas especialidades estão reunidas as 

condições para submeter a candidatura da Ficha 1.3 do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano: PI 

4.5 (4e), ao Aviso, n.º NORTE – 06-2016-19, cujo prazo limite para apresentação termina em 31 de 

dezembro de 2017. 
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Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea f) do 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 2017.12.18, o seguinte despacho: 

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

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

75/2013, 12 de setembro e de acordo com a informação supra referida, por maioria, aprovar o projeto de 

execução elaborado pela empresa SE, Serviços de Engenharia, Ld.ª e os projetos de especialidades 

elaborados pela empresa Speedoflight, Lda.. 

 

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. 

 

2.1 - ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE ESTÁGIO COM A FACULDADE DE CIÊNCIAS DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO - ÁREA DE GEOLOGIA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto em epígrafe, o qual foi objeto da informação 

n.º 12990/2017, de 06/12/2017, subscrita pela Técnica Superior, Dra. Cristina Madureira, cujo teor se 

transcreve: 

«No passado dia 23 de novembro, foi aprovado em Reunião da Câmara, por unanimidade, a minuta do 

Protocolo de estágio curricular no âmbito de Geologia, entre a Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto, a Autarquia e a estagiária. 

Posteriormente, e a pedido do orientador da FCUP Prof. Doutor António José Guerner Dias, foi solicitado 

algumas alterações ao documento, visando sobretudo uma melhor especificação do trabalho a desenvolver 

pela estagiária, não alterando contudo a essência do mesmo. 

Face ao exposto propõe-se as seguintes alterações: 

Preâmbulo – 2.º parágrafo, onde se lê “Dr. José Manuel” deverá ler-se “Dr. José Manuel Ribeiro.” 

Cláusula 3, alínea b) do n.º 1, onde se lê “Nomear como Supervisor Local a Dra. Cristina Madureira e a 

Eng.ª Rute Neves…” deverá ler-se “Nomear como Supervisoras Locais a Dra. Cristina Madureira e a Eng.ª 

Rute Neves…”; 

Cláusula 4, n.º 2, onde se lê “O estágio decorrerá no âmbito do tema “Identificação e avaliação do 

património geológico do concelho de Valongo com o seguinte plano de trabalho/atividades: Identificação do 

património geológico com recurso a bibliografia existente, elaboração de um método criterioso de avaliação 

do património geológico, trabalho de campo para identificação e avaliação do património geológico, 

elaboração de uma carta de geossítios, elaboração do relatório final de estágio e apresentação do mesmo.” 

deverá ler-se “O estágio decorrerá no âmbito do tema “Desenvolvimento de uma metodologia para a 

identificação e avaliação do património geológico. Caso de estudo - concelho de Valongo” com o seguinte 

plano de trabalho/atividades: Identificação do património geológico com recurso a bibliografia existente, 
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elaboração de um método criterioso de avaliação do património geológico, trabalho de campo para 

identificação e avaliação do património geológico, tentativa de definição de um perímetro de proteção ao 

património geológico, elaboração de uma carta de geossítios, elaboração do relatório final de estágio e 

apresentação do mesmo.” 

Nas assinaturas, onde lê “Doutor José Manuel Ribeiro”, deverá ler-se “José Manuel Ribeiro, Dr.” 

Atento ao exposto, anexamos a minuta corrigida do protocolo de modo a ser validada superiormente. 

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

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

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da DOTA, Arqt.º Eduardo Paupério, em 

06.12.2017 que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Presidente para decisão. Concordo, pelo que se propõe que o protocolo celebrado com a FCUP 

seja objeto de alteração nos termos do parecer técnico.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 07.12.2017, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração à minuta do Protocolo 

de estágio curricular no âmbito de Geologia, entre a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a 

Autarquia e a estagiária, nos termos da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, e com base na informação técnica prestada. 

Da presente deliberação faz parte integrante o Protocolo acima mencionado. 

 

2.2 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO, A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO E OS MUNICÍPIOS 

INTEGRANTES PARA A PROMOÇÃO DE ESTÁGIOS, DISSERTAÇÕES DE MESTRADO E TESES DE 

DOUTORAMENTO NO PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo referente ao assunto em epígrafe, o qual foi objeto da informação 

n.º 12928/2017, de 05/12/2017, subscrita pela Técnica Superior, Dra. Raquel Viterbo, cujo teor se 

transcreve: 

«A relevância patrimonial do Parque das Serras do Porto não seria reconhecida se não fossem os diversos 

estudos que ao longo dos anos foram sendo efetuados no território. Com a classificação como paisagem 

protegida regional e a gestão integrada que daí advém, afigura-se ainda mais importante fomentar a 

produção regular de novo conhecimento científico sobre a área e que esta ganhe ainda mais protagonismo 

como laboratório ao ar livre. 

A Faculdade de Ciências da Universidade do Porto procura proporcionar o enriquecimento curricular e 

valorização profissional dos seus estudantes, nomeadamente no âmbito de estágios, mestrados e 

doutoramentos, apresentando-se o Parque das Serras do Porto como um campo de estudo e intervenção 

com elevado potencial em diversas matérias lecionadas nessa instituição. 



11 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Considera-se assim que seria muito vantajoso estabelecer uma parceria com a FCUP para a promoção de 

estágios, dissertações de mestrado e teses de doutoramento com incidência no Parque das Serras do 

Porto. 

Face ao exposto, propõe-se o estabelecimento de um protocolo de cooperação conforme redação que se 

anexa e que faz parte integrante da presente informação. 

A proposta de protocolo prevê que os outorgantes – FCUP, Associação de Municípios Parque das Serras 

do Porto e Municípios de Gondomar, Paredes e Valongo – envidem esforços no sentido de disponibilizar os 

meios possíveis para a melhor prossecução dos trabalhos académicos que se venham a desenvolver, 

incluindo por exemplo cedência de informação cartográfica e acompanhamento no terreno. Refere 

claramente que do presente protocolo não resulta qualquer vínculo laboral nem qualquer remuneração. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas t) e u), 

conjugadas, do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da DOTA, Arqt.º Eduardo Paupério, em 

12.12.2017 que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Presidente para decisão. Concordo, pelo que se propõe estabelecer protocolo de cooperação com a 

FCUP nos termos da informação técnica.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 12.12.2017, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de 

Cooperação entre a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a Associação de Municípios Parque 

das Serras do Porto e os Municípios integrantes, nos termos das alíneas t) e u), do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e com base na informação técnica prestada. 

Da presente deliberação faz parte integrante o Protocolo acima mencionado. 

 

3.1 - PROCESSO N.º 235-OC/2006 EM NOME DE ARTUZ VAZ NASCIMENTO MATEUS 

LOCAL: RUA DA BELA, N.ºS 806 E 808 (LOTE 25) - ERMESINDE 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA 

 

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 1351/DFM.FU/2017, datada de 

2017.11.02, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 20.07.2009 foi submetida uma comunicação prévia para remodelação e ampliação de um edifício de 

habitação unifamiliar no local supra identificado (fls. 246). 

Em 05.04.2013 o requerente foi notificado que a comunicação prévia foi admitida por despacho do Sr. Vice-

Presidente com poderes delegados exarado em 27.03.2013. 
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Em 02.07.2013 foi emitida a certidão de admissão de comunicação prévio n.º 32/2013, fixando o prazo para 

conclusão das obras em 24 meses, a expirar em 03.07.2015. Este prazo foi posteriormente prorrogado, no 

âmbito do regime excecional de extensão de prazos, até 14.06.2017. 

Em 18.08.2017 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito. 

Em 13.09.2017, foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da comunicação 

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

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

dias para que, querendo, se pronunciasse. 

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

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

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

Sobre o assunto foi prestada a informação do Sr. Chefe da DFM, Eng.º Morgado Sousa, em 2017.11.08 que 

igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, 

Concordo, propõe-se que seja declarada a caducidade da comunicação prévia. 

A alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do RJUE atribui a competência para declarar a caducidade da 

comunicação prévia à Câmara Municipal. 

Em 2017.11.28 o Sr. Vereador com poderes delegados pelo despacho n.º 14/GAP/2017, de 23/10, Eng.º 

Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 

«Concordo à consideração do Senhor Presidente.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2017.12.11, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

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

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

 

3.2 - PROCESSO N.º 120-OC/2009 EM NOME DE VICENTE FERNANDO DUARTE ALVES DA ROCHA 

LOCAL: RUA 1.º DE MAIO, N.º 1454 - ALFENA 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA 

 

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 1367/DFM.FU/2017, datada de 

2017.11.03, subscrita pelo Arqt.º Miguel Pinto, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 16.09.2009 foi solicitada a concessão de uma licença para construção de um horto no local 

supraidentificado. 
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Em 15.09.2011 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vice-Presidente 

com poderes delegados exarado em 13.09.2011. 

Em 14.08.2012 foi emitido o alvará de obras de construção n.º 57/2012, fixando o prazo para conclusão das 

obras em 16.08.2013. Este prazo foi posteriormente prorrogado até 16.08.2014 por força da aplicação do 

regime excecional previsto do D.L. 120/2013. 

Em 31.07.2017 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito, faltando concluir os arranjos exteriores. 

Em 30.08.2017 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 15 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 administrativa 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 do Sr. Chefe da DFM, Eng.º Morgado Sousa, em 2017.11.07 que 

igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Vereador, Eng.º Paulo Ferreira. 

Concordo, pelo que se propõe que o assunto seja remetido a Reunião de Câmara para deliberação relativa 

à caducidade da licença administrativa.» 

Em 2017.11.28 o Sr. Vereador com poderes delegados pelo despacho n.º 14/GAP/2017, de 23/10, Eng.º 

Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 

«Concordo, à consideração do Senhor Presidente.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2017.12.11, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea 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 72-OC/2013 EM NOME DE ALBINO MARTINS BARROS LIMA 

LOCAL: RUA DA BOAVISTA, N.º 724 - VALONGO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA (DEMOLIÇÃO PARCIAL, 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 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 1399/DFM.FU/2017, datada de 

2017.11.08, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 



14 
 

«Em 24.07.2013, foi solicitada a concessão de uma licença para realização de obras de alteração e 

ampliação de um edifício de habitação unifamiliar situado no local supra identificado, prevendo também a 

demolição de umas construções precárias no logradouro traseiro. 

Em 17.06.2014, o requerente foi informado do deferimento da pretensão, por despacho do Sr. Vice-

Presidente com poderes delegados exarado em 12.06.2014. 

Em 03.03.2017 foi emitido o alvará de obras de alteração e ampliação n.º 20/2017, fixando o prazo para 

conclusão das obras em 04.09.2017. 

Inspecionada a obra em apreço, verificou-se que esta não foi concluída dentro do prazo fixado para o efeito. 

Em 06.10.2017, 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 do Sr. Chefe da DFM, Eng.º Morgado Sousa, em 2017.11.14 que 

igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Eng.º Paulo Ferreira. 

Concordo. Propõe-se que a Câmara Municipal declare a caducidade da licença administrativa. 

Em 2017.11.28 o Sr. Vereador com poderes delegados pelo despacho n.º 14/GAP/2017, de 23/10, Eng.º 

Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 

«Concordo à consideração do Senhor Presidente.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2017.12.11, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea 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 135-OC/2014 EM NOME DE MANUEL ANTÓNIO DUARTE 

LOCAL: RUA CENTRAL DA COSTA, N.º 120 - ALFENA 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA (LEGALIZAÇÃO DE ANEXO E 

EXECUÇÃO DE PASSEIO A CEDER AO DOMÍNIO PÚBLICO) 

 

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 1432/DFM.FU/2017, datada de 

2017.11.13, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 
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«Em 10.03.2015 foi solicitada a concessão de uma licença para legalização de um anexo no local supra 

identificado, com execução de passeio a ceder ao domínio público. 

Em 11.08.2016, o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vice-

Presidente com poderes delegados exarado em 05.08.2016. 

Em 06.02.2017 foi emitido o alvará de obras de construção n.º 8/2017, fixando o prazo para conclusão das 

obras em 4 meses, a terminar em 07.06.2017. 

Em 18.08.2017 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito. 

Em 13.09.2017 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 15 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 do Sr. Chefe da DFM, Eng.º Morgado Sousa, em 2017.11.17 que 

igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Eng.º Paulo Ferreira. 

Concordo. Propõe-se que a Câmara Municipal declare a caducidade da licença administrativa. 

Em 2017.11.28 o Sr. Vereador com poderes delegados pelo despacho n.º 14/GAP/2017, de 23/10, Eng.º 

Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 

«Concordo à consideração do Senhor Presidente.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2017.12.11, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea 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. 

 

3.5 - PROCESSO N.º 67-OC/2014 EM NOME DE RUMO HORIZONTAL - ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMÍNIOS, LD.ª 

LOCAL: RUA NORTON DE MATOS, N.º 110 - R/CHÃO E 2.º ANDAR - ERMESINDE 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA (OBRAS DE ALTERAÇÃO PARA 

LEGALIZAÇÃO DE MARQUISES NA FACHADA POSTERIOR AO NÍVEL DO RÉS DO CHÃO E 

SEGUNDO ANDAR) 
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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 1371/DFM.FU/2017, datada de 

2017.11.03, subscrita pelo Arqt.º Telmo Quadros, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Na sequência do teor da informação n.º 0229/DFM.FU/2016, de 22.12.2016, cumpre informar: 

Em 04.04.2014 foi apresentada comunicação prévia de obras de alteração efetuadas na fachada posterior 

do imóvel existente na morada mencionada em epígrafe, as quais consistiam na legalização de uma 

marquise na fração do 2.º andar (“C”) e na demolição parcial e construção de outra marquise na fração do 

rés do chão (“A”). Nos elementos gráficos apresentados estava igualmente prevista a demolição de uma 

marquise ilegal existente na fração “B”. 

Em 01.08.2014 o requerente foi notificado que a comunicação prévia em apreço havia sido admitida, em 

cumprimento do despacho do Sr. Vereador com poderes delegados, exarado em 25.07.2014. 

Em 06.08.2014 foi emitida a certidão de admissão de comunicação prévia n.º 72/2014, fixando o prazo para 

realização das obras em 2 meses. 

Em 23.11.2015 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que as marquises que existiam na 

fachada posterior das frações “B” e “C” tinham sido removidas, e que a ampliação a tardoz da fração “A” 

permanecia erigida. 

Concluiu-se portanto – não obstante a marquise da fração “B” tenha sido removida – que as obras 

propostas, e contempladas na comunicação prévia admitida, não tinham sido efetuadas. 

Em 04.01.2016 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da comunicação 

prévia nos termos da alínea d) do n.º 3 do Art.º 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), aprovado pelo DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (em virtude de a obra não 

ter sido concluída no prazo fixado na comunicação prévia n.º 72/2014), tendo sido fixado o prazo de 10 dias 

ao requerente para – querendo – se pronunciar. 

Apesar de o requerente se ter pronunciado fora do prazo concedido (em 21.01.2016 sob o requerimento 

registado com o n.º 1158), o mesmo foi objeto de análise no âmbito da informação n.º 229/DFM.FU/2016, 

de 22.02.2016, a qual concluiu pelo não impedimento legal em ser declarada a caducidade da comunicação 

prévia em questão, tendo contudo o requerente sido notificado, por intermédio do ofício n.º 522/FU, de 

11.03.2016, que poderá solicitar a renovação da comunicação prévia, ao abrigo do disposto no Art.º 72.º do 

diploma legal atrás referido. 

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

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

Sobre o assunto foi prestada a informação do Sr. Chefe da DFM, Eng.º Morgado Sousa, em 2017.11.09 que 

igualmente se transcreve: 

«À consideração do Sr. Eng.º Paulo Ferreira. 

Concordo. 

Propõe-se que a Câmara Municipal declare a caducidade da comunicação prévia.» 

Em 2017.11.28 o Sr. Vereador com poderes delegados pelo despacho n.º 14/GAP/2017, de 23/10, Eng.º 

Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 
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«Concordo, à consideração do Senhor Presidente.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara proferiu em 2017.12.11, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

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

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

 

4.1 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PONTUAL A ASSOCIAÇÕES/CLUBES – PARA MINIMIZAR OS CUSTOS 

COM A LIMPEZA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

 

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

Pontual a Associações/Clubes – para minimizar os custos com a limpeza e vigilância de Instalações 

Desportivas, instruído com a informação técnica n.º 13101/2017, datada de 11/12/2017, subscrita por 

Susana Ceu Sousa Moreira Leão, Chefe da Unidade Orgânica do Desporto cujo teor se transcreve: 

“Considerando que: 

- A União Desportiva Valonguense 1937, o Clube Desportivo de Sobrado e o Ermesinde Sport Clube 1936, 

vêm colaborando no decorrer da época desportiva 2017/2018 e vão continuar a colaborar até ao seu termo, 

com o município assegurando quer a limpeza das instalações desportivas, quer a sua vigilância, nas 

ocasiões que o município não pode acautelar este serviço com o recurso aos meios municipais; 

- Para conseguir assegurar essas necessidades do município, as Associações/Clubes em causa têm 

disponibilizado os seus colaboradores, o que lhes acarreta prejuízos, porquanto os mesmos deixam de 

prestar o serviço para os quais estavam designados; 

Assim, propõe-se para minimizar os custos dessas Associações/Clubes com a limpeza e vigilância das 

Instalações Desportivas – Estádio Municipal de Valongo, Estádio Municipal de Sobrado e Estádio Municipal 

de Ermesinde, a atribuição de um subsídio nos termos do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento 

para a Concessão de Apoios às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse 

Público, respetivamente: 

- União Desportiva Valonguense 1937 – 3.287,50€; 

- Clube Desportivo de Sobrado – 3.309,00€; 

- Ermesinde Sport Clube 1936 – 3.150,00€. 

Mais se informa que as Associações/Clubes: 

- Estão constituídas nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo; 

- Prosseguem fins de interesse público municipal; 

- Apresentaram o Plano de Atividades e Orçamento 2017/2018 e o documento de prestação de contas 

2016/2017; 



18 
 

- Comprometem-se a assegurar ou autorizar a divulgação pública, designadamente através da internet, dos 

documentos de prestação de contas relativos ao ano imediatamente anterior à concessão do benefício ou 

apoio. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea o), 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 2017/12/12, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/13, o seguinte despacho: 

“Concordo à consideração do Senhor Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/13, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que os eleitos pelo PPD/PSD pretendiam uma 

explicação sobre a fórmula de cálculo, pois os valores eram diferentes em função de cada um dos clubes, e 

também do motivo pelo qual o Sporting Clube de Campo ter sido excluído, o que não se percebia, porque 

sendo um equipamento desportivo municipal o clube não usufruía desse subsídio. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, esclarecendo que o Sporting Clube de Campo não 

estava incluído, porque, nesse momento, não existia qualquer problema, porque o equipamento era da 

Câmara e da Junta de Freguesia e não era necessário ter essa solução alternativa, que era uma solução 

que se criava para a época desportiva que terminaria em junho/julho do próximo ano, para fazer face à falta 

de recursos humanos no sentido de garantir a abertura e encerramento, limpeza e algumas pequenas 

manutenções do Estádio Municipal de Sobrado, de Ermesinde e de Valongo. Referiu que o cálculo tinha a 

ver com as pessoas que estavam afetas ao clube e com o tipo de horas de utilização em cada um dos 

Estádios, acrescentando que facultaria as contas que deram origem aos respetivos valores. 

 

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

Deu como explicação no que concerne ao Sporting Clube de Campo, que o protocolo celebrado com este 

clube e com a Junta de Freguesia definiu que a competência para a colocação de recursos humanos seria 

desta entidade, enquanto que o pagamento da água, luz e gás competiria à Câmara Municipal. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea o), 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 à União Desportiva Valonguense 

1937, Clube Desportivo de Sobrado e Ermesinde Sport Clube 1936 para minimizar os custos com a limpeza 

e vigilância de Instalações Desportivas, com base na informação técnica prestada. 
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4.2 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA | ALTERAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA A ASSOCIAÇÃO VIVER ALFENA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Atividades de Animação 

e de Apoio à Família | Alteração à Transferência de verbas para a Associação Viver Alfena, instruído com a 

informação técnica n.º 13328/2017, datada de 14/12/2017, subscrita por Angelina Maria Lemos Ramalho, 

técnico superior, cujo teor se transcreve: 

“1. No âmbito do funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da 

Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2017-2018 foi deliberada a transferência de verbas da 

responsabilidade do Município conforme processo n.º 2017/300.50.800/32 instruído com a informação 

técnica n.º 11063/2017 de 20 de outubro. 

2. No passado dia 23 de novembro, procedeu-se à alteração da transferência da verba destinada à 

Freguesia de Ermesinde para a Associação Sójovem das Saibreiras em virtude da denúncia do Contrato 

Interadministrativo por parte da autarquia e consequente celebração de Acordo de Colaboração com a 

Associação. 

3. Desde o início do ano letivo, a Associação Viver Alfena dispõe de uma sala com menos de 15 crianças na 

Escola Básica do Lombelho, pelo que numa lógica de rentabilização de recursos considerando que é 

também responsável pela oferta da Componente de Apoio à Família para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

assegura o funcionamento de um Polo misto (Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico). 

4. Neste sentido, considerando que existem 5 inscrições de crianças da Educação Pré-Escolar no Polo do 

Lombelho, verifica-se a necessidade de proceder à alteração da transferência de verbas conforme quadro I 

em anexo. No mês de janeiro de 2018, será feito um acerto retroativo a setembro de 2017 de 154,95€ 

(5x30,99€) por mês o que perfaz um acréscimo 774,75€ à transferência mensal deliberada (1412,42€ + 

774,75€ = 2187,17); a partir de fevereiro de 2018 acresce 154,95€ à transferência mensal já deliberada 

(1412,42€ + 154,95€ = 1567,37€). 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas hh) e u) do n.º 1 

do Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão Torcato Ferreira, em 2017/12/15, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/12/18, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/18, o seguinte despacho: 
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“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos das alíneas hh) e u) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a alteração da transferência de verbas 

conforme quadro I em anexo, com base na informação técnica prestada. 

 

4.3 - CANDIBYKE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO - CICLOCROSSE INTERNACIONAL DE VALONGO C2 

– 21 JANEIRO 2018  

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Candibyke Associação de 

Ciclismo - Ciclocrosse Internacional de Valongo C2 – 21 janeiro 2018, instruído com a informação técnica 

n.º 13216/2017, datada de 12/12/2017, 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, Ciclocrosse, Free Trail, Trail, Caminhadas, 

contribuindo para o desenvolvimento desportivo local, com impacto a nível nacional e internacional. 

Neste sentido, a Associação pretende levar a efeito a realização de uma prova de Ciclocrosse Internacional 

de categoria C2, em Ermesinde, no parque da Lipor, no próximo dia 21 de janeiro de 2018, sendo uma 

prova inscrita no calendário da UCI – Union Cycliste Internationale, para 2018. 

Esta Prova de âmbito Internacional é dirigida a atletas de alta competição, federados e tem a colaboração 

da Federação Portuguesa de Ciclismo, envolvendo um Diretor de Prova, um Diretor de Logística e um 

Diretor de Secretariado, de forma a garantir as condições técnicas e competitivas para os cerca de 180 a 

200 ciclistas vindos de várias zonas do País e restante Europa. 

Face ao exposto, a Candibyke – Associação de Ciclismo, prevê um orçamento global para a realização do 

Ciclocrosse Internacional de categoria C2, no valor de 17.250,00€, conforme caderno de encargos, pelo que 

solicita o apoio do Município para a sua realização com a devida dignidade e êxito, que depois de analisado 

se propõe: 

a) Ceder 200 barreiras metálicas, com um custo de 26,00€; 

b) Ceder o Pórtico da CMV, com montagem pelas 07h00 e desmontagem pelas 17h00, no dia do 

evento, 21 de janeiro, na Lipor, com um custo associado de 120,00€; 

c) Alugar chuveiros portáteis (homens e senhoras) para os banhos dos atletas, com um custo de 

1000,00€; 

d) Disponibilizar 4 WC’s portáteis (dois para homens e dois para senhoras), ao abrigo do concurso 

anual existente, com um custo associado de 393,60€; 

e) Isentar o pagamento do alvará de licença da prova, com um custo de 150,00€; 

f) Isentar o pagamento da licença especial de ruído – 2 dias (27,00€x2) com um custo de 54,00€; 

g) Autorizar uma campanha de facebook, com um custo de 44,00€; 

h) Imprimir 50 cartazes de divulgação, com um custo associado de 33,00€; 
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i) Atribuir de um subsídio pontual à Candibyke – Associação de Ciclismo, NIF – 510881114, no valor 

de 7.000,00€ para fazer face às despesas inerentes à organização desta prova internacional. 

Custo global do apoio – 8.820,60€. 

Mais se informa que a Candibyke – Associação de Ciclismo: 

- Está constituída nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo; 

- Prossegue fins de interesse público municipal; 

- Apresenta o Plano de Atividades e Orçamento 2017/2018 e o documento de prestação de contas 

2016/2017; 

- Compromete-se a assegurar ou autorizar a divulgação pública, designadamente através da internet, dos 

documentos de prestação de contas relativos ao ano imediatamente anterior à concessão do benefício ou 

apoio. 

Face ao exposto e considerando que a realização de uma prova de Ciclocrosse Internacional de categoria 

C2 é de relevante importância para a promoção do ciclismo, nomeadamente da vertente do Ciclocrosse, 

com bastantes praticantes e aficionados no nosso Município, coloca-se à consideração o apoio proposto à 

Candibyke – Associação de Ciclismo. 

Sobre as alíneas a), b), c), d), e) e f), tem competência para decidir, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, por delegação de competências atribuídas por Deliberação de Câmara, datadas dos dias 16 e 26 

de outubro de 2017. 

Relativamente à alínea g), h) e i), 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, conjugado com o 

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

Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto Susana Leão, em 

2017/12/14, que igualmente se transcreve: 

“Salvo melhor opinião, é de todo o interesse apoiar a realização de uma prova Internacional de Ciclocrosse 

classe C2, inscrita na UCI, no Concelho de Valongo. 

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 2017/12/14, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/15, o seguinte despacho: 

“Concordo. À consideração do Senhor Presidente para levar a reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/18, 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, sugerindo, por uma questão de formalidade, que quando 

as deliberações mencionassem algum documento, este deveria ser apenso às mesmas, pois a presente 

deliberação fazia alusão a um valor do Caderno de Encargos que desconheciam, pois não fazia parte desta. 

 

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, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

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

Interesse Público, por unanimidade, apoiar a Candibyke Associação de Ciclismo, para a realização do 

Ciclocrosse Internacional de Valongo C2, a decorrer no dia 21 de janeiro de 2018, com base na informação 

técnica prestada. 

 

4.4 - PEDIDO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO I TORNEIO INTERNACIONAL DE CARNAVAL DE 

MINIBASKET / NCRV E III TORNEIO INTERNACIONAL DE BASQUETEBOL VALLIS LONGUS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a pedido de apoio para 

realização do I Torneio Internacional de Carnaval de Minibasket / NCRV e III Torneio Internacional de 

Basquetebol Vallis Longus, instruído com a informação técnica n.º 13361/2017, datada de 15/12/2017, 

subscrita por Hélder Filipe Silva Rocha, Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

“O NCRV - Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, é uma Associação de referência local, tendo por 

objetivo a promoção cultural, recreativa e desportiva. 

A nível desportivo, desenvolve várias modalidades que conciliam a vertente competitiva com o convívio, o 

fair play, de salientar o Basquetebol que abrange um elevado número de atletas, contribuindo para o 

desenvolvimento físico-motor, psíquico, intelectual e social dos mais jovens. 

A secção de Basquetebol é muito dinâmica, ao longo do ano realiza vários eventos/projetos, dirigidos às 

camadas de formação, o que em muito orgulha o Município. 

Neste âmbito, o NCRV pretende levar a efeito no próximo ano de 2018, dois torneios, designadamente: 

- I Torneio Internacional de Carnaval de Minibasket – de 9 a 12 de fevereiro 

- III Torneio Internacional de Basquetebol Vallis Longus – de 29 a 31 de março 

Para estas iniciativas, prevê-se o envolvimento de aproximadamente 750 atletas, do escalão minis 8 até ao 

escalão Sub 19, das suas equipas e convidadas do Continente, Ilha da Madeira e vizinha Espanha. 

No sentido de tornar possível a realização destes torneios, que envolvem um orçamento estimado em 

34.000,00€, o NCRV solicita o apoio do Município, que depois de analisado se propõe: 

A - I torneio Internacional de Carnaval de Minibasket 

1. Ceder e isentar o pagamento da taxa de utilização dos Pavilhões Municipais n.º 1 e n.º 2 de Campo, 

bem como do Indoor Soccer de Sobrado, no valor de 1.701,70€ (182hx9,35€); 

2. Oferecer 27 lembranças às equipas, com um custo associado de 99,06€: 

 Saco do desporto 

 Troféu em ardósia alusivos ao evento 
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 Mini- Guide 

 Folheto do Centro de BTT de Valongo 

3. Disponibilizar 1 autocarro para efetuar as viagens do Indoor Soccer de Sobrado para o Pavilhão 

Municipal n.º 1 de Campo e vice-versa, com um custo associado de 575,00€: 

 10 e 11 de fevereiro – das 07h30 às 10h00 e das 20h00 às 23h00 

 12 de fevereiro – das 07h30 às 10h00 

B - III Torneio Internacional de Basquetebol Vallis Longus – 29 a 31 de março de 2018 

1. Ceder e isentar o pagamento da taxa de utilização dos Pavilhões Municipais de Campo n.º 1 e n.º 2, 

respetivamente: 

Pavilhão Municipal de Campo n.º 1 

- Das 14h00 do dia 29 de março até às 20h00 do dia 31 de março, com um custo associado de 

504,90€ (54hx9,35€) 

 Pavilhão Municipal de Campo n.º 2 

- Das 20h00 do dia 29 de março até às 20h00 do dia 31 de março, com um custo associado de 

448,80€ (48hx9,35€) 

2. Disponibilizar a coluna de som do Desporto; 

3. Oferecer 42 troféus de classificação, com um custo associado de 96,31€; 

4. Oferta de 50 lembranças para as equipas e elementos da arbitragem, com um custo associado de 

52,50€: 

 Saco do desporto 

 Ardósia escolar com pena 

 Folheto do Centro de BTT de Valongo e do Centro Trail de Valongo 

5. Disponibilizar transporte para os atletas que se deslocarão de comboio, da Estação de Ermesinde 

para o Pavilhão Municipal de Campo n.º 1 e vice-versa, com um custo associado de 121,52€. 

Coloca-se ainda à consideração superior a atribuição de um apoio financeiro de 1.000,00 para cada torneio, 

num total de 2.000,00€, ao Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, pessoa coletiva n.º 501 312 617, com 

sede na Rua Sousa Paupério - 72, 4440-697- Valongo, para fazer face às despesas que irá suportar. 

De modo a promover e a garantir uma maior transparência na aplicação de recursos públicos, em 

cumprimento do previsto no artigo 4.º do Regulamento Municipal para a Concessão de Apoios às Entidades 

e Organismos que prossigam no Concelho Fins de interesse Público e no artigo 79.º da Lei n.º 73/2013, de 

03 de setembro, na sua atual redação, a Associação cumpre o disposto no artigo 4.º do Regulamento 

Municipal para a Concessão de Apoios às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de 

Interesse Público, designadamente: 

- Está constituída nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo; 

- Prossegue fins de interesse público municipal; 

- Apresentou o Plano de Atividades e Orçamento 2017/2018; 

- Apresentou o documento de prestação de contas relativo ao ano 2016/2017; 
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- Compromete-se a assegurar ou autorizar a divulgação pública, designadamente através da internet, dos 

documentos de prestação de contas relativos ao ano imediatamente anterior à concessão do supracitado 

apoio. 

Face ao exposto, propõe-se superiormente a atribuição do apoio elencado anteriormente, ao Núcleo 

Cultural e Recreativo de Valongo, para a realização do I torneio Internacional de Carnaval de Minibasket e 

do III Torneio Internacional de Basquetebol Vallis Longus, com um custo estimada para o Município no valor 

de 5.599,79€. 

Sobre a atribuição do apoio financeiro, 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. 

Relativamente ao restante apoio, tem competência para decidir o Exmo. Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, por delegação de competências atribuídas por Deliberações de Câmara, datadas dos dias 16 e 

26 de outubro de 2017. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto Susana Leão, em 

2017/12/18, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a proposta de apoio. 

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 2017/12/18, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/18, o seguinte despacho: 

“Concordo. Ao Senhor Presidente para levar a reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/18, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, apoiar o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, para a 

realização do I torneio Internacional de Carnaval de Minibasket e do III Torneio Internacional de 

Basquetebol Vallis Longus, com base na informação técnica prestada. 

 

4.5 - LFPV – GALA DE APRESENTAÇÃO DAS EQUIPAS - “CAMPEONATO DE FUTEBOL 11” – 

OUTUBRO DE 2017 A MAIO DE 2018 – PROPOSTA DE APOIO PONTUAL 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à LFPV – Gala de 

Apresentação das Equipas - “Campeonato de Futebol 11” – outubro de 2017 a maio de 2018 – Proposta de 

apoio pontual, instruído com a informação técnica n.º 13345/2017, datada de 15/12/2017, subscrita por 

Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente Técnica cujo teor se transcreve: 
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“A Liga de Futebol Popular de Valongo - LFPV, é uma Associação Desportiva Local, sem fins lucrativos, 

recentemente criada, com anseios competitivos, tendo como objetivo principal a promoção do futebol 

amador. 

A LFPV está a levar a efeito a 1.ª edição do “Campeonato de Futebol 11”, no escalão de seniores, no 

sentido de aumentar competição entre os clubes amadores do Concelho, durante um período mais alargado 

do ano, dado que normalmente estes clubes participam apenas em torneios que se realizam principalmente 

na época de verão. 

Esta competição teve início em outubro de 2017 e terminará em maio de 2018, envolvendo treinos e 

jogos, nos Estádios Municipais, tendo a participação de 10 clubes, do Concelho e outros convidados, 

envolvendo de cerca de 250 atletas. 

Para a realização desta competição a Liga de Futebol Popular de Valongo, prevê o seguinte orçamento: 

Previsão de Despesas 

Tipo de despesa Valor 

Seguro  8.750,00 €  

Exames Médicos  2.250,00 €  

Arbitragens Campeonato  1.600,00 €  

Arbitragens Taça de Valongo  1.040,00 €  

Trofeus, Medalhas e Lembranças  1.000,00 €  

Bolas  1.000,00 €  

Cartões de Identificação de Atletas e Dirigentes  1.050,00 €  

Gala de Encerramento  750,00 €  

Inscrições na Federação  1.200,00 €  

Devolução da caução  1.000,00 €  

Total   19.640,00 €  

 

Previsão de Receitas 

Tipo de despesa Valor 

Inscrições   350,00 €  

Cota de Associado  150,00 €  

Caução  1.000,00 €  

Total   1.500,00 €  

Neste âmbito, a Liga de Futebol Popular de Valongo, sita na Rua de São João de Sobrado n.º 2215, 4440-

339 União de Freguesias de Campo e Sobrado, NIF 514 473 320, solicita um apoio financeiro ao Município 

para o “Campeonato de Futebol 11”, de forma a minimizar as despesas com esta organização, que depois 

de analisado se propõe superiormente, a atribuição de um apoio pontual no valor de 3.800,00€. 

Mais se informa que a Liga de Futebol Popular de Valongo: 
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- Está constituída nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo; 

- Prossegue fins de interesse público municipal; 

- Apresenta o Plano de Atividades e Orçamento 2017/2018; 

- Compromete-se a assegurar ou autorizar a divulgação pública, designadamente através da internet, dos 

documentos de prestação de contas relativos ao ano imediatamente anterior à concessão do benefício ou 

apoio. 

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, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do 

artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no 

Concelho Fins de Interesse Público. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto Susana Leão, em 

2017/12/18, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a presente proposta de apoio ao Campeonato de Futebol de 11 – Amador, que mobiliza 

muitos aficionados do Futebol sem lugar em equipas federadas. 

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 2017/12/18, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/18, o seguinte despacho: 

“Concordo. Ao Senhor Presidente para levar à reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/18, 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, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

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

Interesse Público, por unanimidade, atribuir um apoio pontual, no valor de 3.800,00€, à Liga de Futebol 

Popular de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

4.6 - CLUBE DE PROPAGANDA DA NATAÇÃO - 3.º FESTIVAL PROFESSOR TONI PINTO – DANÇAS 

DE SALÃO - 27 DE JANEIRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Clube de Propaganda da 

Natação - 3.º Festival Professor Toni Pinto – Danças de Salão - 27 de janeiro, instruído com a informação 

técnica n.º 13382/2017, datada de 18/12/2017, subscrita por Vítor Hugo Marques Vale Palácios, Assistente 

Técnico cujo teor se transcreve: 
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“O Festival Professor Toni Pinto é considerado um dos grandes eventos nacionais de Danças de Salão, 

envolvendo excelentes bailarinos de todo o pais e convidados internacionais, tendo a edição passada 

decorrido no Pavilhão Municipal de Ermesinde, em parceria com o Município, com elevado êxito. 

Para a 3.ª edição deste Festival e face ao sucesso atingido na 2.ª edição, a APPDSI - Associação 

Portuguesa de Professores de Danças de Salão Internacional, endereçou novamente o convite ao Clube de 

Propaganda da Natação, para organizar o 3.º Festival Professor Toni Pinto, no Pavilhão Municipal de 

Ermesinde, a decorrer no dia 27 de janeiro, pela confiança e dinamismo que tem demonstrado. 

O 3.º Festival Professor Toni Pinto irá abranger três vertentes, desporto, arte e cultura, em torno de uma 

competição de elevado nível e requinte, envolvendo cerca de 300 bailarinos e 800 

acompanhantes/espetadores. A nível de bailarinos convidados, temos os pares internacionais e melhores do 

mundo, o Slavik Krykylyvyy e Karina Smirnoff (estrela de Hollywood), Victor da Silva e Anna Melnikova. O 

Musico, George Musheev, à semelhança da edição anterior, irá atuar ao vivo como acompanhamento das 

danças latinas, momento hilariante deste espetáculo. 

Assim, para a realização do 3.º Festival Professor Toni Pinto, o Clube de Propaganda da Natação, prevê 

um orçamento estimado de 19.000,00€, (receita de bilheteira: 10€/Bancada ou 20€/Mesas), dada a 

grandiosidade e espetacularidade desta competição, pelo que solicita o apoio do Município no sentido de 

minimizar as despesas com o evento (meios técnicos, logística, divulgação, licenças, comissariado, 

alojamentos, refeições, pagamento aos bailarinos internacionais e ao musico George Musheev, entre 

outros), que depois de analisado se propõe: 

a) Ceder e isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Ermesinde, nos dias 26, 27 e 

28 de janeiro, com um custo associado de 345,95€ (37hx9,35€); 

b) Atribuir um apoio pontual ao Clube de Propaganda da Natação, no valor de 2.000,00€ para fazer face às 

inerentes à realização do evento; 

c) Alugar equipamento de som, luz e um Ecrã Led, para projetar em direto a competição, com um custo 

previsto de 5.000,00€; 

d) Adquirir 8 botijas de gás para os “cogumelos” de aquecimento (devolução do depósito), com um custo 

previsto de 200,00€; 

e) Alugar 1 gerador, devido há falta de potência elétrica do pavilhão necessária para o equipamento de som, 

luz e ecrã leds, com um custo previsto de 676,50€; 

f) Oferecer 150 troféus de classificação, ao abrigo do contrato existente, com custo associado de 353,56€; 

g) Apoiar a nível logístico: 

 Disponibilizar alcatifa cinzenta para cobrir a zona das mesas e alcatifa vermelha para a entrada do 

pavilhão e dos atletas na pista de dança, com um custo associado de 114,00€; 

 Transportar 1 pódio, 20 mesas retangulares, 2 mesas tipo “rancho”, 20 cadeiras, 7 biombos, com um 

custo associado de 114,00€; 

 Disponibilizar 6 contentores do lixo 100lt; 
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 Colocar grades para reservar lugares de estacionamento em frente ao pavilhão, com custo 

associado de 26,00€; 

 Transportar o “porta bandeiras”, com 5 mastros, 4 cogumelos de aquecimento, tapamento da 

fachada do Pavilhão com telas, afixação de 2 telas para outdoors, com um custo associado de 

114,00€; 

 Transportar 315 cadeiras e 29 mesas, com um custo associado de 510,00€; 

 Tapar provisoriamente as furações de fixação das tabelas e balizas, existentes no piso; 

 Disponibilizar 1 vigilantes para o dia 27 de janeiro, a partir das 19h00, com um custo associado de 

40,00€; 

 Arranjar o jardim do pavilhão, limpar caleiras e “pala” de entrada, na semana anterior ao evento; 

 Colocar uma tomada trifásica, com varias saídas, na parte central do recinto e focos de iluminação 

no exterior, com um custo associado de 120,00€; 

 Disponibilizar 30 vazos, com um custo associado de 64,50€; 

 Limpeza do espaço, no dia 28, em articulação com a DMOT. 

O apoio elencado anteriormente envolverá um custo para o Município de 9.678,51€, de acordo com o 

seguinte quadro: 

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos indiretos 

Instalações 345,95€ 

Logística 1.102,50 € 

Troféus  353,56€ 

Sub-total: 1.802,01€ 

Custos diretos a) 

Apoio pontual ao CPN     2.000,00€ 

Aquisição de Som, Luz e Led`s 5.000,00€ 

8 Garrafas de gás  200,00€ 

Aluguer de Gerador 676,50€ 

Sub-total: 7.876,50 € 
 

a) Valores a cabimentar. 

Sobre as alíneas a) e g), tem competência o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, por delegação de 

competências atribuídas por Deliberações de Câmara, datadas dos dias 16 e 26 de outubro de 2017, 

conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de 

Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público. 

Relativamente ao restante apoio, tem competência para decidir 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.” 
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Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto Susana Leão, em 

2017/12/18, que igualmente se transcreve: 

“O evento em 2017 foi um êxito, com o contributo do Município, pelo que concordo com a proposta de 

colaboração da 3.ª Edição. Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade 

cumpre todos os requisitos legais e regulamentares para ser deferido o processo. À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/12/18, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/18, o seguinte despacho: 

“Concordo. Ao Senhor Presidente para levar a reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/18, 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, apoiar o Clube de Propaganda da Natação, na realização 

do 3.º Festival Professor Toni Pinto – Danças de Salão, com base na informação técnica prestada. 

 

4.7 - UNIÃO DESPORTIVA VALONGUENSE - 1.º TORNEIO RÉVEILLON UDV 1937 – 30 DE DEZEMBRO 

2017 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à União Desportiva 

Valonguense - 1.º Torneio Réveillon UDV 1937 – 30 de dezembro 2017, instruído com a informação técnica 

n.º 13091/2017, datada de 11/12/2017, subscrita por Mário Luis Santos Martins, Assistente Técnica cujo 

teor se transcreve: 

“A União Desportiva Valonguense 1937 assume-se como um clube de referência ao nível do Futebol 7 e 11, 

no nosso Concelho e no distrito do Porto, com reconhecidos sucessos desportivos, nomeadamente na 

formação de jovens atletas. 

Para assinalar o final do ano de 2017, que irá marcar o início de um novo projeto, o Clube pretende 

organizar o 1.º Torneio Réveillon UDV 1937, dirigido às categorias Sub 10 e Sub 11, no dia 30 de dezembro 

de 2017, no Estádio Municipal de Valongo, das 09h00 às 20h00, com o objetivo de promover uma festa 

para todos as crianças e jovens aletas e proporcionar momentos de confraternização entre os vários 

apoiantes/associados. 

Neste evento, estarão presentes as equipas da União Desportiva Valonguense 1937, do Sporting Clube de 

Coimbrões e do Sporting Clube de Salgueiros, envolvendo cerca de 600 participantes, entre atletas e 

espetadores. 

Para o efeito, a União Desportiva de Valongo solicita o apoio do Município, que depois de analisado se 

propõe: 
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a) Ceder e isentar o pagamento da taxa de utilização do Estádio Municipal de Valongo, no valor de 

243,54€ (22,14€x11h); 

b) Atribuir um apoio pontual, no valor de 1.500,00€, à União Desportiva Valonguense, pessoa coletiva 

n.º 513 667 776, para fazer face à aquisição de lanches, prémios e outras despesas inerentes ao 

evento. 

Mais se informa que a União Desportiva Valonguense: 

- Está constituída nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo; 

- Prossegue fins de interesse público municipal; 

- Apresenta o Plano de Atividades e Orçamento 2017/2018 e o documento de prestação de contas 

2016/2017; 

- Compromete-se a assegurar ou autorizar a divulgação pública, designadamente através da internet,  dos 

documentos de prestação de contas relativos ao ano imediatamente anterior à concessão do benefício ou 

apoio. 

Sobre a alínea a) tem competência para decidir, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, por 

delegação de competências atribuídas por Deliberação de Câmara, datadas dos dias 16 e 26 de outubro de 

2017. 

Relativamente à alínea b) 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, conjugado com o artigo 1.º, 

do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e 

Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto Susana Leão, em 

2017/12/12, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a presente proposta. 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.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/12/12, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/13, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração do Senhor Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/13, 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, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

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

Interesse Público, por unanimidade, atribuir um apoio pontual, no valor de 1.500,00€, à União Desportiva 
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Valonguense, para a realização do 1.º Torneio Réveillon UDV 1937, a decorrer no dia 30 de dezembro 

2017, com base na informação técnica prestada. 

 

5.1 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL 

E PAROQUIAL DE ALFENA 

 

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

de protocolo de colaboração com o Centro Social e Paroquial de Alfena, instruído com a informação técnica 

n.º 125/DAJAC.AJNC/2017, datada de 15/12/2017, subscrita pela técnica superior, Inês Marinho Corte-Real, 

cujo teor se transcreve: 

“O Centro Social e Paroquial de Alfena é uma pessoa coletiva religiosa, reconhecida como Instituição 

Particular de Solidariedade Social, que desenvolve a sua ação através de respostas sociais e serviços 

ajustados às necessidades dos habitantes de Alfena e territórios vizinhos. 

Esta instituição tem um longo percurso na formação de atletas em diversas modalidades desportivas, para a 

prática das quais utilizam o Pavilhão Gimnodesportivo sua propriedade. 

Contudo, como este equipamento carece de obras de beneficiação/ampliação dos balneários afetos à 

prática das modalidades desportivas supra referidas, esta entidade solicitou que a câmara comparticipasse 

financeiramente para a realização das obras necessárias a tornar os balneários daquele equipamento 

minimamente condignos para a prática das diversas modalidades. Em contrapartida o município usufruiria 

de períodos de utilização semanais que poderiam ser colocadas ao serviço da comunidade escolar ou para 

a realização de outras atividades de interesse municipal. 

Considerando que: 

- nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 23.º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, os 

municípios têm atribuições nos domínios do desporto e tempos livres; 

- compete à Câmara Municipal, nos termos das alíneas o) e u), do nº 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

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

Interesse Público, apoiar entidades e organismos legalmente constituídos, nomeadamente, tendo em vista a 

execução de obras e a realização de eventos e atividades de interesse para o município; 

- é relevante a colocação daquele equipamento ao serviço da comunidade escolar e ou da realização da 

realização de atividades de interesse municipal, para além do interesse municipal já existente que se traduz 

na colocação daquela infraestrutura ao serviço do desporto, em especial da freguesia de Alfena; 

- o interesse naquela instituição na realização das obras de beneficiação/ampliação dos balneários do 

Pavilhão Gimnodesportivo; 

- as disponibilidades orçamentais do município. 

Propõe-se que a Câmara Municipal aprove a celebração do protocolo de colaboração em anexo com o 

Centro Social e Paroquial de Alfena, através do qual o Município atribui um subsídio pontual no valor de 
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30.750,00€, para a realização das referidas obras e este cede a utilização do pavilhão gimnodesportivo no 

período correspondente a 20 horas por semana, a coincidir com o horário letivo, de forma a que aí possam 

ser realizadas atividades ao serviço das escolas do concelho, ou outras de interesse municipal. 

Tem competência para decidir a Câmara Municipal, ao abrigo das competências previstas no artigo 1.º, do 

n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos 

que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público, conjugadas com as previstas na alínea o) e u) do n.º 

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

À consideração superior.” 

A 18.12.2017, o Chefe da Divisão dos Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos, Dr. José Paiva, proferiu o 

seguinte despacho: “ Concordo. Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, para 

eventual agendamento para reunião de câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 18/12/2017, o seguinte despacho: 

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

Analisado apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 

2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam 

no Concelho Fins de Interesse Público, conjugado com o disposto na alínea o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º do 

anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta de protocolo anexo. 

 

Não participou na votação o senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Neto, por fazer parte dos 

órgãos sociais da Associação. 

 

6.1 - PISCINA MUNICIPAL DE ERMESINDE - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CANDIDATURA PDCT) 

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

DECISÃO DE CONTRATAR POR CONCURSO PÚBLICO 

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO JÚRI DO PROCEDIMENTO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

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

projeto e das peças procedimentais e de abertura de procedimento por concurso público, para execução da 

empreitada versada em título, instruído com a informação técnica n.º 186/DPOM.CP/2017, datada de 14 do 

corrente mês, subscrita pela Técnica Superior Eng.ª Filipa Ruão, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, 

cujo teor se transcreve: 

«1. Antecedentes 

Para prossecução do objetivo superiormente definido, a concretização da melhoria da eficiência energética 

do edifício da Piscina Municipal de Ermesinde, e que faz parte do contrato do PDCT – Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial - Norte 2020, pretende a Câmara Municipal de Valongo candidatar a 

financiamento no âmbito do Aviso N.º NORTE-03-2017-42 - Eficiência Energética nas Infraestruturas 

Públicas da Administração Local, e será objeto de candidatura. 

2. Perspetiva da intervenção 
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O objetivo da empreitada é a melhoria da eficiência energética do edifício, que em grande parte será 

resolvida pela alteração do equipamento mecânico e de iluminação, mas que ainda assim dada a idade do 

edifício, necessita de intervenção ao nível do isolamento das paredes, coberturas e vãos exteriores. 

3. Descrição e tipo de obra 

A obra a realizar envolve todos os trabalhos necessários à reabilitação integral do edifício, composto por 

r/chão, 1.º andar, designadamente, revestimentos de paredes, pavimentos, tetos, coberturas, vãos 

exteriores e interiores, pinturas, cantarias, instalações sanitárias, impermeabilizações, serralharias, arranjos 

exteriores, estrutura, abastecimento de água, saneamento e águas pluviais, gás, eletricidade e 

telecomunicações, central fotovoltaica, instalações eletromecânicas, central térmica e sistemas de 

segurança. 

4. Peças do procedimento 

O presente processo de empreitada é composto pelas seguintes peças: 

- Anúncio 

- Programa do procedimento 

- Caderno de Encargos 

- Orçamento 

- Mapa de trabalhos e quantidades 

- Projeto de execução de Arquitetura e Especialidades 

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

- Plano de Segurança e Saúde 

5. Designação dos membros do júri 

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

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

membros e ordem: 

Membros efetivos: 

Eng.ª Filipa Ruão 

Eng.ª Jacinta Moreira 

Eng.º Manuel Cunha 

Membros suplentes: 

Eng.ª Cláudia Rodrigues 

Eng.ª Helena Pereira 

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

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

os pedidos de erros e omissões e da prorrogação do prazo de entrega das propostas, relativos aos artigos 

61.º e 64.º do CCP, proceder à apreciação das propostas de acordo com o critério de adjudicação, elaborar 

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

6. Prazo de execução da obra 
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Propõe-se que seja fixado o prazo de 180 dias para a execução da obra. 

7. Prazo para entrega das propostas 

Até às 17:00 horas do 24.º dia a contar da data de envio do anúncio para publicação no Diário da República. 

8. Critério de adjudicação 

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

9. Condições especiais 

9.1 – Reserva de resolução do contrato: 

Conforme referido no n.º 4 do art.º 30.º deste programa de procedimento, no caso de surgir algum 

impedimento à atribuição do financiamento no âmbito do PDCT – Pacto para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial - Norte 2020, à Câmara Municipal reserva-se o direito de resolver o contrato da 

presente empreitada, não conferindo tal ato o direito à indemnização por parte do adjudicatário. 

10. Propostas 

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

a) Aprovados os projetos de execução da arquitetura e especialidades; 

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

decisão de contratar, nas seguintes condições: 

- Preço base: € 867.900,00 + IVA 

- Prazo de execução da obra: 180 dias 

- Prazo para apresentação das propostas: 24 dias 

- Critério de adjudicação das propostas: Preço mais baixo 

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

presente informação; 

d) O valor de 867.900,00 € + IVA, estimado para a empreitada está previsto na rubrica 2.252.2016/27.4 do 

PPI, aprovado para o ano 2018. 

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

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

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

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

C. Pereira Marques, em 2017.12.14, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira. 

Concordo com o proposto na presente informação.» 

Em 2017.12.14, o Sr. Vereador da Câmara, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara.» 

Em 2017.12.14 o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei 

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

supra referida, por unanimidade: 

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

ambos do Código dos Contratos Públicos, para execução da empreitada “Piscina Municipal de 

Ermesinde – Eficiência energética (Candidatura PDCT)”, com o preço base de 867.900,00 € e um prazo 

de execução de 180 dias; 

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

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

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

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

Públicos. 

 

7.1 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DAS PARCELAS COM AS 

ÁREAS DE 9.661,20M2 E 10.955,00M2, SITAS NO LUGAR DE MONTE ALTO, FREGUESIA DE 

VALONGO 

 

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

do domínio público para o domínio privado das parcelas com as áreas de 9.661,20m2 e 10.955,00m2, sitas 

no lugar de Monte Alto, freguesia de Valongo, instruída com a informação n.º 13/IPM.DFRH/17 de 

2017.12.14, subscrita pela Técnica Superior Ana Rita Coelho, cujo teor se transcreve: 

“Na sequência do processo n.º 10-L/2016 e do parecer jurídico na informação n.º 4840/2017-parecer 

46/DAJAC-AJNC/2017, datado de 27.04.2017 que faz parte integrante do processo, relativo ao pedido de 

desafetação do domínio público municipal para o domínio privado, de duas parcelas, com a área de 

9.661,20m2 destinada a arruamentos, estacionamentos e passeios e 10.955,00m2, destinada a espaços 

verdes de utilização coletiva, decorrente da emissão do alvará n.º 1/2000 e do aditamento n.º 13/2000, 

caducado, sitas no Lugar de Monte Alto, freguesia e concelho Valongo e identificadas em planta, que se 

anexa, informa-se: 

A parcela com a área de 9.661,20m2 refere-se ao seguinte: 

Alargamento do caminho, hoje denominado rua Vasco Lima Couto que confina com caminho a norte e 

poente e Ribeiro da Açuda, a sul e nascente, hoje BCP e ainda a arruamentos passeios e baias de 

estacionamento internos que confinam a norte com loteamento da Valconstrua, a nascente com loteamento 

da Valconstrua e BCP, a sul com Câmara Municipal e a poente com BCP. 

 A parcela com 10.955,00m2 refere-se às áreas verdes a manter no estado atual que confinam: a norte com 

Câmara Municipal e loteamento da Valconstrua, a sul com caminho público e início da Ribeiro da Açuda, a 

nascente loteamento Valconstrua e BCP e a poente com limite do concelho com Gondomar. 
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A desafetação das referidas áreas cedidas ao domínio público municipal e sua integração no domínio 

privado tem como objetivo possibilitar a celebração de um Contrato de Urbanização no âmbito de uma nova 

operação de loteamento que será proposta pelo Banco Comercial Português, SA. 

O presente processo deverá ser submetido à Câmara Municipal, nos termos da aliena ccc) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro a fim de dar início à desafetação. 

Mais informo que, após a aprovação deverá ser elaborado  um Edital a afixar nos lugares de estilo, e 

publicado num jornal local e no Diário da República, publicitando a intenção de proceder à desafetação do 

domínio público para o domínio privado, convidando os eventuais cidadãos a dizer o que se lhes oferecer 

sobre o assunto e alegar, fundamentadamente, os seus legítimos direitos, sobre as parcelas  objeto de 

desafetação, no prazo de 30 dias. 

Depois de apreciado o assunto pela Câmara Municipal e decorridos os éditos, este processo será 

novamente presente à Câmara que o apresentará à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 

1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a quem compete decidir sobre o assunto ao abrigo da 

alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da referida Lei.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe de Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dr.ª Ana 

Maria Moura dos Santos em 15.12.2017, que igualmente se transcreve: ”Á Consideração do Exmo. Sr. 

Presidente. Propõe-se dar início ao processo de desafetação do domínio público para o domínio privado, 

nos termos referidos na presente informação.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 18.12.2017, o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que na deliberação era mencionado que: “a 

desafetação das referidas áreas cedidas ao domínio público municipal e a sua integração no domínio 

privado tem como objetivo possibilitar a celebração de um Contrato de Urbanização no âmbito de uma nova 

operação de loteamento que será proposta pelo Banco Comercial Português, S.A.”, mas essa proposta 

ainda não era do conhecimento dos eleitos pelo PPD/PSD e, por isso, não conseguiam avaliar se havia 

benefício ou prejuízo para o interesse público. Nesse contexto, sugeriu que o ponto fosse retirado e 

reagendado para que essa informação lhes fosse facultada, caso contrário, votariam contra por não 

conhecerem o teor da proposta do BCP. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, elucidando que, há quatro anos, se depararam com uma 

situação de vários prédios inacabados como consequência da falência de algumas empresas de construção 

por ter findado o Crédito Bonificado. Disse que algumas situações foram resolvidas, nomeadamente o 

empreendimento dos Lagueirões, e que havia uma via para a resolução dos empreendimentos contíguos ao 

Park Hotel e, no caso em apreciação, no lugar de Monte Alto, na freguesia de Valongo, que atualmente era 

propriedade do Millennium BCP por força da falência do promotor imobiliário. Referiu que, das 

conversações havidas, o Millennium BCP sempre manifestou a sua indisponibilidade na resolução do 

assunto, mas que, nesse momento, havia intenção de apresentar um novo projeto de loteamento por parte 
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dessa entidade que pudesse viabilizar economicamente aquele investimento e atrair investidores para o 

concluir, tendo a Câmara imposto algumas condicionantes à alteração do citado loteamento que ia ser 

objeto de um Contrato de Urbanização para que se procedesse à demolição de quatro dos sete prédios 

existentes, sendo que nessa zona o loteamento propunha lotes para moradias e seriam assim legalizados 

os três prédios sitos à face da estrada. Mais, disse, que os sete prédios não possuíam licença de 

construção, mas que, na altura, tinha sido iniciado o processo de loteamento que entretanto caducou, mas 

que nesse âmbito foram cedidos terrenos para o domínio público da Câmara destinados a baias de 

estacionamento, passeios e arruamentos, e para o domínio privado áreas para ajardinamento e uma outra 

área onde estava o reservatório de água da Be Water. No entanto, como a apresentação de um novo 

loteamento para concluir o existente implicaria a cedência de novas áreas, o que iria inviabilizar o projeto do 

Millennium BCP, foi solicitado à Comissão de Avaliação que avaliasse os terrenos que foram cedidos no 

âmbito do primeiro loteamento e que iam ser alvo de compra por parte dessa entidade que só 

posteriormente poderia fazer um novo loteamento. Complementou que esse procedimento tinha que ser 

submetido à aprovação da Câmara e da Assembleia Municipal, porque para a aquisição das áreas 

pertencentes ao domínio público, estas teriam que passar para o domínio privado da Câmara. 

Referiu que, na sua opinião, esse procedimento era do interesse de todos, porque iam resolver o problema 

de um dos maiores empreendimentos inacabados no concelho de Valongo, e que o facto de estar implícita 

a demolição de três prédios ia dar um sinal para os promotores de que os procedimentos teriam que ser 

feitos de uma forma diferente. Disse, ainda, que ia ser publicitado por edital a intenção de a Câmara 

proceder à desafetação das áreas do domínio público para o domínio privado das parcelas com as áreas de 

9.661,20m2 e 10.955,00m2, sitas no lugar de Monte Alto, na freguesia de Valongo, para que os cidadãos se 

pronunciassem sobre o assunto num prazo de trinta dias úteis. 

 

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

retirado, porque tinha que ser submetido à próxima Assembleia Municipal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, complementando que foram assumidas datas com o 

Millennium BCP e o compromisso da Câmara foi de que o processo seria submetido à sessão da 

Assembleia Municipal que se realizaria em fevereiro. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o processo voltaria à 

Câmara depois de terminado o prazo de pronúncia dos cidadãos. Referiu que a Câmara conseguiu um 

procedimento que permitia resolver um problema com que se deparavam há vários anos, portanto a 

Câmara não podia incumprir com os prazos. Disse que concordava com a preocupação manifestada pelo 

senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, porque era normal de quem queria garantir o melhor para o interesse 

público. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, lembrando que haveria reunião de Câmara na primeira 

quinta-feira de janeiro, e que o processo poderia ser agendado para essa data. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que falharia o prazo para 

submissão do processo à Assembleia Municipal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não colocava em causa a vantagem do 

procedimento, mas a orientação de voto dos eleitos pelo PPD/PSD, pois iam votar a desafetação de uma 

área para o domínio privado do Município que seria objeto de um acordo que desconheciam. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, esclarecendo que esse processo só existia para garantir 

o melhor para o interesse público, acrescentando que aqueles prédios representavam risco de segurança e 

salubridade relativamente ao seu estado, as parcelas iam ser desafetadas e vendidas e isso não 

representava nenhum risco para o interesse público, porque posteriormente iam ser cedidas novamente no 

âmbito do novo loteamento, ou seja, ia verificar-se benefício para o interesse público porque ia entrar 

dinheiro para o Município. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, clarificando que o sentido de voto dos eleitos pelo 

PPD/PSD não ia alterar pela pressão dos prazos, porque havia seis Vereadores do PS e a devida 

autorização para exercerem funções a tempo inteiro e, por isso, o processo podia ter sido agendado 

atempadamente. 

Declarou que o voto contra dos eleitos pelo PPD/PSD não era pela melhoria que o procedimento ia trazer 

aquele local, mas sim por uma questão procedimental, pois estavam a desafetar e a permitir à Câmara 

Municipal que vendesse uma área com base numa proposta que todos desconheciam. 

 

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

com a alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com base 

na informação técnica prestada. 

1 - Iniciar o procedimento tendente à desafetação das parcelas com as áreas de 9.661,20m2 e 10.955,00m2 , 

sitas no Lugar de Monte Alto, freguesia de Valongo, do domínio público municipal e sua integração no 

domínio privado de forma a possibilitar a celebração de um Contrato de Urbanização no âmbito de uma nova 

operação de loteamento que será proposta pelo Banco Comercial Português, SA. 

2 - Publicitar, por edital a afixar nos lugares de estilo, no jornal local e no Diário da República, a intenção de 

proceder à referida desafetação, convidando os eventuais utentes a dizer o que se lhes oferecer sobre o 

assunto e a alegar, fundamentadamente, os seus legítimos direitos sobre a parcela acima referida, no prazo 

de 30 dias úteis. 
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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. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram onze horas e trinta 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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