
1 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 
 

 
CMV.00 047.C 

 

 

 

 

 

ANO DE 2017 

 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 

(Mandato 2017-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º 04 / 2017 

 



2 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO DOIS 

MIL E DEZASSETE 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, edifício 

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

 

Vice-Presidente  Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues 

Vereadores  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. Alberto Fernando Correia Neto 

Sr. José António Ferreira da Silva 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pela senhora Vice-Presidente da Câmara, quando eram dez horas e trinta 

minutos. 

 

O senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, faltou por se encontrar em representação 

do Município na Assembleia Geral da Rede das Autarquias Participativas. 

 

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

Vereador, José António Ferreira da Silva. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 
 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 23.11.2017 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos Membros da Câmara; 
 

Controlo Orçamental do 3.º trimestre da Empresa Municipal Vallis Habita, E.M. – para conhecimento; 
 

Resumo diário de tesouraria. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1 – Diversos 
 

1.1 - Expoval’17. 
 

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

2.1 - Clube de Propaganda da Natação – CPN – IV Torneio de Xadrez António Torcato – 11 de novembro – 

Ratificação; 
 

2.2 - Clube de BTT de Valongo - Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização do “5º Trail 

Noturno de Valongo”; 
 

2.3 - Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo - XII Gala de Patinagem Artística – 1 dezembro; 
 

2.4 - Atividades de Animação e de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar - Celebração de Acordo de 

Colaboração com a Associação Sójovem das Saibreiras e os Agrupamentos de Escolas de Ermesinde e de 

S. Lourenço. 
 

3 – DOTA – Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente 
 

3.1 - Aprovação da Fase III – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Valongo – Relatório Final; 
 

3.2 - Celebração de Protocolo entre a Autarquia e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto para 

realização de estágio curricular – Área de Geologia. 
 

4 – DCTJ – Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 
 

4.1 - Aldeia de Natal – Parceria com as Juntas de Freguesia de Ermesinde e Valongo; 
 

4.2 - Protocolo de colaboração institucional com a In Loco; 
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4.3 - Proposta de atribuição de subsídio ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de 

Valongo. 
 

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

5.1 - Proposta de abertura de concurso público para fornecimento de mobiliário urbano com atribuição do 

direito de exploração da publicidade. 

 

 

 

Valongo, 20 de novembro de 2017 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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CMV.00 047.C 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 
 

A senhora Presidente em exercício, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, cumprimentou os presentes e informou 

que a ausência do senhor Presidente da Câmara se devia à sua participação na Assembleia Geral da Rede 

das Autarquias Participativas, que decorria no concelho de Valongo, e da qual o mesmo era Vice-

Presidente, acumulando nesse dia a função de anfitrião da reunião. 

De seguida, deu início à reunião de Câmara dando a palavra aos senhores Vereadores que a pretendessem 

usar. 

 

Não se verificando intervenções, a senhora Presidente em exercício, apresentou o Controlo Orçamental 
do 3.º trimestre da “Vallis Habita - Empresa Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais 
do Concelho de Valongo, E.M.”, para conhecimento dos senhores Vereadores. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 
 

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

de cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, seiscentos e quinze euros e noventa e cinco cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1.1 - EXPOVAL’17 

 

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

Protocolo de Cooperação com a Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Valongo, celebrado em 

2017.01.25 no âmbito da Expoval’17, cujo assunto foi objeto da informação técnica n.º 34/GMIME/2017, de 

2017.11.20, subscrita pelo técnico superior, Vítor Santos de Sá, Arq., afeto ao Gabinete Mais Investimento 

Mais Emprego, cujo teor se transcreve: 

«No âmbito das suas competências o Gabinete Mais Investimento Mais Emprego - GMIME - procedeu à 

Organização da Expoval — Mostra das Atividades Económicas do Concelho e outros eventos considerados 

pertinentes para o desenvolvimento e consolidação do tecido empresarial concelhio. Assim foi assinado em 

2017.01.25, um protocolo de cooperação, tal como em todas as edições anteriores, com a Cooperativa dos 

Produtores Agrícolas de Valongo, em que se define a partilha de responsabilidades na organização do 

evento e as obrigações definidas para cada um dos outorgantes. 
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No segundo trimestre deste ano foi estabilizada uma programação para o evento, apresentada em definitivo 

a 06.06.2017, com base num conjunto de receitas/patrocínios expectáveis e que perspetivavam, com 

bastante certeza, a sustentabilidade financeira do mesmo. 

No decurso da preparação do evento, em datas posteriores ao referido no ponto anterior, foram incluídas 

algumas iniciativas cujas despesas não estavam previstas na primeira proposta. Paralelamente e apesar de 

todos os esforços efetuados, algumas das empresas que tinham assumido, informalmente, o seu patrocínio 

não deram sequência ao acordado. 

A redução do valor da receita expectável, menos 72.491,55€, e o valor da despesa extra, de mais 

33.540,66€, refletiu um impacto negativo nas contas da Expoval’17. Caso não se tivessem verificado estas 

situações, não seria necessário alteração ao protocolo já que o valor nele previsto seria suficiente para 

cobrir as despesas. 

Estas duas situações enunciadas anteriormente contribuíram decisivamente para o desequilíbrio das contas 

deste evento tal como comunicado superiormente. 

Considerando a análise financeira relativa à edição da Expoval’17, que constam dos quadros anexos, 

constata-se um deficit no valor de 103.178,98€. 

Como tal e tendo em conta que este desequilíbrio nas contas não é imputável ao segundo outorgante, 

Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Valongo, mas sim às situações imponderáveis já referidas, 

entende-se de propor uma adenda ao protocolo referido no 1.º parágrafo, nomeadamente na al.ª c) da 

Clausula 2.ª que atualmente tem a seguinte redação: 

“c) Suportar o pagamento com as despesas com o evento, até ao valor máximo de 25.000,00€, calculado 

que seja o diferencial entre receitas e custos.” 

Propõe-se assim que passe a ter a seguinte redação: 

“c) Suportar o pagamento com as despesas com o evento, até ao valor máximo de 130.000,00€, calculado 

que seja o diferencial entre receitas e custos.” 

Anexa-se à presente informação a adenda ao protocolo referida para ser submetida a aprovação por parte 

do órgão executivo da Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 2017.11.20, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio a senhora Presidente em exercício, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, dizendo que era colocada à 

consideração da Câmara uma proposta de adenda ao Protocolo de Cooperação celebrado com a 

Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Concelho de Valongo, tendo em conta a participação desta na 

Expoval. Referiu que houve receitas que tiveram um valor abaixo do expectável e que a despesa também 

foi acima do que estava previsto, tendo a Expoval, no corrente ano, um défice de cerca de € 103.000, e a 

presente proposta era no sentido de suportar as despesas desse evento, num valor máximo de € 130.000. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, cumprimentando os presentes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 
 

 
CMV.00 047.C 

Disse que os eleitos pelo PPD/PSD estranhavam o facto de, pela primeira vez, a Expoval ter tido um 

resultado negativo dessa dimensão. Nesse contexto, pretendiam ser informados sobre as rubricas da 

receita que tiveram uma execução abaixo do previsto e que razões a provocaram. 

 

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

Disse que esse era o segundo certame que o PS organizava, seguindo um modelo realizado pelo anterior 

executivo. Referiu que a despesa não foi acima do que estava previsto, mas que a receita só ficou abaixo 

porque, no início, foi feita uma previsão de tudo o que ia ser necessário para a Expoval e quanto seria o 

custo. No entanto, contrariamente ao primeiro certame, no corrente ano não foram conseguidos patrocínios 

para o suportar. Argumentou que o procedimento foi igual ao primeiro, mas que as empresas não 

manifestaram a mesma disponibilidade, não conseguindo a Câmara obter a receita esperada. Face a isso, 

teria que ser assumido o défice existente entre a receita e os custos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo não corresponder à verdade o esclarecimento do 

senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, pois contradizia a informação técnica que mencionava um valor de 

despesa extra de € 33.540,66, para além de a receita ter ficado abaixo do expectável. Referiu que os 

orçamentos se construíam com base em expectativas, mas os eleitos pelo PPD/PSD não percebiam como é 

que 25% da receita estimada se perdia e não havia um esforço para ajustar a despesa com a receita. 

Complementou que a Câmara disponibilizou técnicos para fazerem o acompanhamento do certame e 

efetuar os contactos para a angariação de patrocínios e venda de stands no início do ano. E por esse 

motivo, pode constatar que não iria conseguir alcançar a receita, porque se tratava de um desvio de € 

72.000,00. Disse, ainda, que houve, claramente, uma intenção de, em ano de eleições, fazer um certame 

capaz de causar uma boa impressão aos eleitores, porque para além do investimento de € 100.000,00 que 

a Câmara agora suportava, também suportou, anteriormente, despesa corrente associada aquele evento. 

Face ao exposto, disse que os eleitos pelo PPD/PSD pretendiam saber quanto custou ao Município de 

Valongo a organização da Expoval no ano de 2017. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, referindo que o valor que a Câmara investiu na Expoval 

era público, à semelhança de todos os outros eventos, e que os custos diretos e indiretos eram colocados 

no site do Município, no separador “Saiba Quanto Custou”, acrescentando que também era mencionado nos 

documentos e que a primeira tranche de € 20.000,00 já tinha sido paga. 

Disse que não sabiam que se ia verificar essa derrapagem, pois até à inauguração do evento havia alguma 

expetativa de obtenção de receitas por parte de empresas que se disponibilizaram para patrocinar, o que 

não sucedeu, tendo a Câmara que assumir esses patrocínios. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que havia uma diferença entre os munícipes e os 

Vereadores eleitos para o Órgão Executivo, portanto, na sua opinião, a sugestão apresentada pelo senhor 
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Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, de consultarem o site do Município para se inteirarem do custo da Expoval 

não era adequada. 

Disse que tinha que haver uma resposta formal das empresas quanto à solicitação de patrocínios por parte 

da Câmara, pretendendo os eleitos pelo PPD/PSD informação sobre as que confirmaram a sua contribuição 

e não cumpriram, pois verificou-se uma derrapagem de € 72.000,00, reconhecendo que foi um ano 

complicado, com muito trabalho, mas que a Expoval tinha que atingir determinados parâmetros. 

Referiu que numa edição anterior a Expoval foi apoiada pela ADRITEM, o que não aconteceu na presente 

edição, questionando se a Câmara ainda era sócia dessa Associação e se as quotas estavam pagas. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, respondendo que a Câmara era sócia da ADRITEM, 

mas que as quotas não estavam liquidadas. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que talvez esse fator constituísse um impedimento 

ao apoio a conceder pela ADRITEM, pois os fundos comunitários geridos por esta teriam abatido 

significativamente o resultado negativo do certame. Requereu que lhes fosse facultada a lista das empresas 

em que era expectável o patrocínio e respetivo valor, mas que faltaram ao cumprimento. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, aprovar a adenda ao Protocolo de Cooperação 

com a Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Valongo. 

 

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

José António Silva. 

 

O senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, apresentou uma Declaração de Voto dizendo que os votos contra 

dos eleitos pelo PPD/PSD não tinham a ver com o ressarcimento à Cooperativa dos Produtores Agrícolas 

do Concelho de Valongo, porque entendiam que esta era um instrumento operacional na vertente da 

organização do evento, mas manifestavam com desagrado a gestão danosa e descontrolada que gerou um 

resultado negativo, nunca antes verificado, de € 100.000 na organização do certame, como se podia 

comprovar na informação técnica que mencionava que o resultado do desequilíbrio das contas não era 

imputável ao segundo outorgante, a Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Concelho de Valongo. 

 

2.1 - CLUBE DE PROPAGANDA DA NATAÇÃO – CPN – IV TORNEIO DE XADREZ ANTÓNIO TORCATO 
– 11 DE NOVEMBRO – RATIFICAÇÃO 
 

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

Natação – CPN – IV Torneio de Xadrez António Torcato – 11 de novembro, instruído com a informação 

técnica n.º 11831/2017, datada de 08/11/2017, subscrita por Hélder Filipe Silva Rocha, Assistente Técnico 

cujo teor se transcreve: 
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“O Clube de Propaganda da Natação – CPN, irá realizar o IV Torneio de Xadrez António Torcato, no dia 11 

de novembro, pelas 14h30, nas instalações do clube, à semelhança das edições anteriores, com o objetivo 

de prestar homenagem póstuma ao estimado atleta de xadrez António Torcato, natural da Freguesia de 

Ermesinde. 

Este torneio será estruturado em “semi-rápidas”, dirigido a atletas de vários clubes, envolvendo cerca de 35 

participantes, que em convívio e desportivismo, irão recordar o amigo e grande companheiro de jogo 

António Torcato. 

Para o efeito, o clube solicita o apoio do Município na oferta de troféus em ardósia, num total de 37, para 

todos os participantes e para o 1.º e 2.º Classificados, havendo disponibilidade para satisfazer o pedido, ao 

abrigo do concurso anual existente de material honorífico. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração da Câmara Municipal autorizar o apoio supracitado, com um 

custo para o Município de 64,03€, ao Clube de Propaganda da Natação, para a realização da 4.ª edição do 

Torneio de Xadrez António Torcato, a decorrer no dia 11 de novembro. 

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. 

Atendendo ao facto de que não é possível propor em tempo útil que a câmara delibere conceder o referido 

apoio, propomos que o Exmo. Sr. Presidente da Câmara autorize o mesmo, nos termos do n.º 3 do artigo 

35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, levando o assunto a ratificação na próxima reunião de 

câmara. 

À consideração superior.” 

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

2017/11/09, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. O Município tem apoiado esta iniciativa em edições anteriores. Mais se informa que, o processo 

se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos os requisitos legais e regulamentares para 

ser deferido o pedido. À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/11/09, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/11/10, o seguinte despacho: 

“Concordo, ao Senhor Presidente para autorizar o apoio.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/11/10, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, ratificar o ato administrativo praticado pelo Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara, com base na informação técnica prestada. 
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2.2 - CLUBE DE BTT DE VALONGO - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO DE 
COORGANIZAÇÃO DO “5º TRAIL NOTURNO DE VALONGO” 
 

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

Valongo - Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização do “5º Trail Noturno de Valongo”, 

instruído com a informação técnica n.º 12273/2017, datada de 17/11/2017, subscrita por Hélder Filipe Silva 

Rocha, Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

“O Clube de BTT de Valongo, é uma Associação sediada em Valongo, fundada em 2009 e desenvolve um 

trabalho em torno de projetos/ações de caráter Desportivo, Cultural, Recreativo e Lúdico, nomeadamente 

realização de Provas de XCO, BTT, Free Trail, Trail, Caminhadas, das quais se destaca o Trail Noturno de 

Valongo, contribuindo desta forma para o desenvolvimento do Desporto Outdoor. 

Clube pioneiro na organização de um Trail em horário noturno, em que os seus participantes proporcionam 

beleza e brilho imparáveis às nossas serras, ao longo dos trilhos que percorrem através das lanternas de 

cabeça que transportam. 

Para a 5.ª edição deste Trail, prevista par o dia 9 de dezembro, com partida e chegada na Praça Machado 

dos Santos, pontuável para o Circuito dos Trilhos de Valongo, o Clube prevê o envolvimento de 

aproximadamente 700 atletas, que poderão participar em 3 provas, com o seguinte custo de inscrição: 

 Trail Noturno - 20 km – 12,00€; 

 Mini Trail Noturno - 10 km – 10,00€; 

 Caminhada - 8 km (sem fins competitivos) – 6,00€. 

Vem assim, o Clube de BTT de Valongo solicitar a coorganização do Município, à semelhança da edição 

anterior, para fazer face aos custos apresentados no caderno de encargos, no valor global de 7.730,00€. 

Face ao exposto, propõe-se a celebração de um protocolo de coorganização, em que caberá, entre outros: 

- Ao segundo outorgante (Clube de BTT de Valongo), a realização do evento a nível técnico com base no 

regulamento; contratação dos serviços de um vídeo promocional, policiamento e cronometragem; solicitar o 

apoio dos Bombeiros Voluntários de Valongo; assegurar os centros de abastecimento, oferecer brindes de 

presença a todos os participantes e os troféus de classificação; 

- Ao Município de Valongo, aprovar os percursos, realizar o seguro da prova, prestar apoio logístico, 

colaborar na divulgação e atribuir um subsídio pontual no valor de 1.000,00€, ao Clube de BTT de Valongo, 

envolvendo um custo global para o Município de 2.363,80€. 

Considerando que: 

- O Concelho de Valongo reúne condições naturais bastante favoráveis para a prática do Desporto na 

Natureza; 

- As provas de Trail são um forte contributo para a promoção do Património Natural do Concelho, 

envolvendo anualmente cerca de 6000 atletas; 

Coloca-se à consideração da Câmara Municipal aprovar a proposta de Protocolo de Coorganização com o 

Clube de BTT de Valongo, para a organização do 5.º Trail Noturno. 
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De salientar ainda que se aguarda a receção dos pareceres favoráveis solicitados à PSP, à Associação de 

Trail Running de Portugal e às Infraestruturas de Portugal, de forma a viabilizar a realização do evento. 

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

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

À consideração superior.” 

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

2017/11/20, que igualmente se transcreve: 

“Em 2016, o município implementou a iniciativa – “Circuito Trilhos de Valongo”, que visa estabelecer 

Ranking dos melhores classificados das maiores provas de trail organizadas no nosso Concelho, incluindo o 

Trail Noturno, em prol da formação do Desporto Outdoor e do Património Natural. Mais se informa que, o 

processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos os requisitos legais e 

regulamentares para ser deferido o pedido. À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/11/20, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/11/20, o seguinte despacho: 

“Concordo, ao Senhor Presidente para autorizar a coorganização e o apoio financeiro.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/11/20, o seguinte despacho: 

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

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

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Coorganização com o 

Clube de BTT de Valongo, para a organização do “5º Trail Noturno de Valongo”, em anexo, com base na 

informação técnica prestada. 

 

2.3 - NÚCLEO CULTURAL E RECREATIVO DE VALONGO - XII GALA DE PATINAGEM ARTÍSTICA – 1 
DEZEMBRO 
 

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

Recreativo de Valongo - XII Gala de Patinagem Artística – 1 dezembro, instruído com a informação técnica 

n.º 12272/2017, datada de 17/11/2017, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente Técnica 

cujo teor se transcreve: 

“A secção de Patinagem Artística do Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo – NCRV, foi convidada para 

organizar a XII Gala de Patinagem Artística, juntamente com a Associação de Patinagem do Porto - APP, 

pelo brilhante trabalho que tem vindo a desenvolver na formação de atletas e na organização de eventos. 

Esta iniciativa irá decorrer no dia 1 de dezembro, pelas 21h00 e pretende homenagear os melhores atletas 

da atualidade, campeões europeus e mundiais desta modalidade. 
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Na sequência da reunião, em que o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo e a Associação de Patinagem 

do Porto apresentaram este projeto, foi solicitado o apoio do Município, que depois de analisado, se propõe: 

1. Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Valongo, no dia 1 de dezembro, 

das 08h00 às 24h00, com um custo no valor de 149,60€; 

2. Isentar o pagamento da taxa de cedência de 30 vasos ornamentais, com um custo no valor de 

67,50€; 

3. Disponibilizar 6 mesas e 4 caixotes de lixo de 100 Lt, com um custo associado no valor de 57,00€; 

4. Disponibilizar um ponto de luz trifásico, com 3 tomadas, com um custo associado no valor de 

120,00€; 

5. Oferecer 19 lembranças para os clubes convidados e APP, com um custo associado no valor de 

124,45€; 

6. Imprimir 50 cartazes, com um custo associado de 33,00€; 

7. Divulgar o evento em colaboração com as entidades organizadoras; 

8. Atribuir um apoio pontual ao Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, sito na Rua de Sousa 

Paupério n.º 72 – 4440-697 Valongo, NIF - 501312617, no valor de 2.000,00€, para fazer face às 

seguintes despesas: 

- Decoração do espaço; 

- Aquisição do serviço de aluguer de som e luz, reportagem de vídeo e fotografia; 

- Aquisição de troféus para os atletas. 

O apoio elencado anteriormente terá um custo para o Município no valor global de 2.551,55€. 

Face ao exposto e se a presente informação merecer parecer superior favorável, solicita-se autorização 

para apoiar a organização da XII Gala de Patinagem Artística, a decorrer no dia 1 de dezembro de 2017, no 

Pavilhão Municipal de Valongo, nos moldes propostos. 

Tem competência para decidir sobre o ponto 1 ao ponto 7, o Exmo. Presidente da Câmara Municipal, ao 

abrigo das deliberações de 16 e 26 de outubro de 2017. 

Relativamente ao ponto 8, tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da 

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

À consideração superior.” 

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

2017/11/20, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a presente proposta de apoio ao NCRV, para levar a cabo, com êxito, a XII Gala de 

Patinagem Artística – APP, no nosso Município. Mais se informa que, o processo se encontra devidamente 

instruído e a entidade cumpre todos os requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido. À 

consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/11/20, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/11/20, o seguinte despacho: 
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“Concordo. Ao Senhor Presidente autorizar o apoio pontual.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/11/20, 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), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, de 12 de setembro, por unanimidade, atribuir um apoio pontual ao Núcleo 

Cultural e Recreativo de Valongo, no valor de 2.000,00€, com base na informação técnica prestada. 

 

2.4 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 
CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO SÓJOVEM DAS SAIBREIRAS 
E OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ERMESINDE E DE S. LOURENÇO 
 

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

de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar - Celebração de Acordo de Colaboração com a Associação 

Sójovem das Saibreiras e os Agrupamentos de Escolas de Ermesinde e de S. Lourenço, instruído com a 

informação técnica n.º 12325/2017, datada de 20/11/2017, 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 foram renovados quer os Acordos de Colaboração 

celebrados com entidades privadas, quer os Contratos Interadministrativos celebrados com freguesias, bem 

como 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 (em anexo). 

2. Ora, a Freguesia de Ermesinde vem resolver o Contrato Interadministrativo, informando que por força dos 

pareceres emitidos pelas Comissão de Coordenação da Região Norte e pela Associação Nacional de 

Freguesias que consideram ilegal o Protocolo celebrado entre a Freguesia e a Associação Sójovem das 

Saibreiras este foi denunciado, pelo que na impossibilidade de assegurar esta resposta social por falta de 

recursos humanos deixa de reunir condições para cumprir as obrigações previstas no Contrato 

Interadministrativo. 

3. Assim, considerando que nos termos da alínea a) do n.º 4 do Artigo 15.º do Regulamento do 

Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da Educação Pré-

Escolar, compete ao Município proceder à seleção das instituições locais, juntamente com os 

Agrupamentos, numa lógica de continuidade e estabilidade do Pessoal Não Docente de referência das 

crianças e das suas famílias assim como da restante comunidade educativa, propõe-se a celebração de 

Acordo de Colaboração com a Associação Sójovem das Saibreiras e os Agrupamentos de Escolas de 

Ermesinde e de S. Lourenço. De referir que a Associação já era interveniente ativa nesta resposta social da 

Educação Pré-Escolar na freguesia de Ermesinde ao assegurar a colocação das profissionais que se 

encontram a dinamizar as Atividades de Animação e de Apoio à Família desde 1 de setembro de 2017. 
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4. Em face do exposto, propõe-se a celebração do Acordo de Colaboração com a Associação Sójovem das 

Saibreiras e os Agrupamentos de Escolas de Ermesinde e de S. Lourenço, verificando-se a necessidade de 

proceder à respetiva transferência de verbas conforme quadro I em anexo. 

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 2017/11/20, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/11/20, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/11/20, o seguinte despacho: 

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

 

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

Clarificou que a Câmara, já há vários anos, tinha um protocolo com algumas Associações e um contrato 

interadministrativo com as Juntas de Freguesia para o desenvolvimento das Atividades de Animação e de 

Apoio à Família no âmbito da Educação Pré-Escolar nas escolas e nos Agrupamentos de Escolas, no caso 

em apreciação, na freguesia de Ermesinde, acordos que seriam renovados automaticamente se não 

houvesse denúncia. Disse que a Junta de Freguesia de Ermesinde tinha celebrado um protocolo com a 

Sójovem para que esta fornecesse recursos humanos para desenvolvimento da atividade. No entanto, a 

CCDR-N emitiu um parecer em que considerava ilegal esse protocolo, tendo a Junta de Freguesia 

denunciado o contrato. Complementou que mediante esse facto, a Câmara estabeleceu um protocolo com a 

Sójovem para o desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família nos Agrupamentos de 

Escolas de Ermesinde, e a partir de 1 de dezembro cessava o contrato interadministrativo com a Junta de 

Freguesia de Ermesinde para vigorar com a citada Associação. 

 

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 celebração do Acordo de Colaboração com a 

Associação Sójovem das Saibreiras e os Agrupamentos de Escolas de Ermesinde e de S. Lourenço, 

verificando-se a necessidade de proceder à respetiva transferência de verbas conforme quadro I em anexo, 

com base na informação técnica prestada. 

 

Não participou na discussão e votação o senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, Dr. Luís Ramalho, por fazer 

parte dos órgãos sociais da Sójovem. 
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3.1 - APROVAÇÃO DA FASE III – PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE VALONGO – 
RELATÓRIO FINAL 
 

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

n.º 116000/2017, de 03/11/2017, subscrita pelo Técnico Superior, Arqt.º. António Fernandes, cujo teor se 

transcreve: 

«O documento síntese - Fase II – Objetivos e Definição Estratégica – com as propostas estabelecidas no 

âmbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Valongo |PMUS| foi aprovado na reunião de Câmara 

de 2017.05.04. 

Este trabalho, de natureza estratégica, com objetivos gerais e específicos de suporte à operacionalização 

da prioridade de investimento 4.5 visa a promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os 

tipos de territórios, nomeadamente zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 

sustentável e medidas de adaptação relevantes para a sua atenuação. 

Assim, na sequência da candidatura ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano |PEDU|, com o 

objetivo de mobilizar investimentos prioritários no que se refere aos eixos urbanos e no âmbito do Programa 

Operacional do Norte 2020 é agora apresentado o Relatório Final do PMUS. 

Com este plano pretende o município dispor de um instrumento que potencie a implementação de um 

sistema integrado de transportes que contemple soluções que viabilizem a adoção de políticas de gestão de 

mobilidade sustentáveis. 

Nos seus objetivos e princípios gerais podemos elencar a necessidade de: 

• Racionalizar a utilização do transporte individual; 

• Aumentar a atratividade do transporte coletivo; 

• Promover a utilização quotidiana do modo ciclável; 

• Reforçar o recurso ao modo pedonal no dia-a-dia da população; 

• Assegurar a qualidade ambiental garantindo igualmente a segurança de deslocações. 

A metodologia subjacente ao PMUS é caracterizada por: 

• Fase I – Caracterização e Diagnóstico; 

• Fase II – Objetivos e definição de estratégia; 

• Fase III – Apoio à Implementação. 

O Relatório Final corresponde assim à Fase III - Apoio à Implementação – contendo um programa de 

execução para as propostas definidas na fase anterior, com um escalonamento temporal das intervenções e 

uma estimativa geral de custos, bem como os meios de financiamento para a concretização das propostas. 

Dado que o concelho de Valongo se encontra inserido na Área Metropolitana do Porto |AMP|, 

representando 5,3 % da totalidade da sua população, dela dependendo em termos funcionais, 

nomeadamente no que se refere aos movimentos pendulares (41% das viagens realizam-se para fora dos 

seus limites, sendo 92% com concelhos da AMP), assim como apresenta uma relativa autonomia interna 
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(apenas 13% dos movimentos são entre freguesias do concelho), as análises efetuadas tiveram que ter em 

consideração esta realidade metropolitana, dado que condiciona a dinâmica quotidiana do sistema territorial 

municipal ao nível dos seus padrões de mobilidade, com implicações no transporte coletivo (com reduções 

da quota do modo rodoviário), individual (com um aumento da utilização do automóvel verificado em todos 

os segmentos de viagens pendulares), no estacionamento, assim como nas deslocações pedonais e 

cicláveis, estas últimas quase sem expressão no modo de transporte quotidiano, observando o modo 

ferroviário um ligeiro aumento na sua quota de utilização. 

Submete-se desta forma à consideração superior a apreciação do trabalho em referência, descrito na 

presente informação técnica que, em caso de validação, deve ser submetida a aprovação por parte do 

Executivo Municipal. 

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

do artigo 25.º., da Lei n.º 75/2013, de 12/9, sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo da alínea a), do 

n.º 1, do art.º 33.º, do mesmo Diploma Legal.» 

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

06.11.2017 que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Presidente para decisão. Concordo pelo que se propõe, nos termos do parecer técnico prestado, 

que o assunto seja presente à Assembleia Municipal ao abrigo do disposto da alínea h) do n.º 1, do artigo 

25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 10.11.2017, 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 não receberam o 

relatório final, apenas a informação técnica, indagando acerca da possibilidade do ponto ser retirado e 

agendado para a reunião seguinte, no sentido de estudarem o assunto, pois não considerava correto 

votarem um documento sem o conhecerem. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, dizendo que havia o prazo até ao final do ano para 

submeter as candidaturas do PEDU, mas que o trabalho administrativo poderia continuar, e o ponto seria 

votado na próxima reunião. 

 

Processo retirado. 
 

3.2 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE A AUTARQUIA E A FACULDADE DE CIÊNCIAS DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR – ÁREA DE GEOLOGIA 
 

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

n.º 11856/2017, de 09/11/2017, subscrita pelas Técnicas Superiores, Dra. Cristina Madureira e Eng.ª Rute 

Neves, cujo teor se transcreve: 
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«Foi rececionado um pedido de estágio, da aluna Paula Gonçalves, a frequentar o 2º ano de mestrado de 

Geologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 

No seguimento das instruções superiores, foi estabelecido contacto com a requerente e a Faculdade de 

Ciências, no sentido de avaliar em que moldes o estágio poderia ser profícuo para ambas as partes. 

Dos contactos e reuniões estabelecidas foi aferido, em função dos interesses do estagiário e do Município 

de Valongo, que a área de estudo/estágio recairia sobre a Identificação, Inventariação e Avaliação do 

Património Geológico do Concelho de Valongo. 

Com este trabalho será criada uma metodologia de quantificação do património geológico, do seu valor e 

relevância o que permitirá uma avaliação e hierarquização dos locais ou conjuntos de interesse, 

potencializando a atualização do PDM e da gestão dos recursos pelo Município. 

Permitirá também à Autarquia definir uma estratégia de valorização dos geossítios com maior relevância na 

estrutura territorial existente, zonas de proteção e de risco o que possibilitará uma gestão mais consciente 

dos recursos existentes. 

Atendendo que o Município não possui técnicos nesta área de formação considera-se uma mais-valia para 

os serviços da Divisão de Ordenamento do Território e do Ambiente, o acolhimento deste estágio. 

A data proposta para início do estágio é 27.11.2017 e termo 29.06.2018, sendo o horário a definir com a 

entidade de acolhimento. O estágio não acarreta custos para o município. 

Pelo exposto, coloca-se à consideração superior a consentimento para o acolhimento do estágio em 

epígrafe, ao abrigo do protocolo de colaboração com a FCUP, cuja minuta segue em anexo para validação 

superior. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea u) do número 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 

13.11.2017 que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Presidente para decisão. Concordo, pelo que se propõe o deferimento do pedido de acolhimento de 

estágio, nos termos da informação técnica prestada.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 16.11.2017, 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 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. 

 

4.1 - ALDEIA DE NATAL – PARCERIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DE ERMESINDE E VALONGO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, o qual foi objeto da informação n.º 

386/DCTJ-AC/2017, datada de 20.11.2017, elaborada pela técnica do Serviço de Ação Cultural, Isaura 

Marinho, cujo teor se transcreve: 

Celebrar o Natal com toda a sua magia, promovendo a alegria, o convívio, a solidariedade, o 

empreendedorismo social, a entreajuda, o conhecimento, a partilha, demais valores associados à amizade, 

com uma forte vertente de inovação e criatividade. 

É esta a aposta de continuidade do Município ao promover a realização do evento Aldeia do Natal nas 

duas cidades – Ermesinde e Valongo. 

Especificamente no que respeita a Ermesinde, a Aldeia terá lugar no Parque Urbano da cidade, de 16 a 23 

de dezembro. Trata-se de um espaço central, dotado já de alguns infraestruturas importantes para o 

objetivo ao qual nos propomos e que nos permitirá uma expansão de equipamentos dado o crescente do 

evento. 

Em Valongo, manter-se-á a nossa proposta do Parque junto à entrada da autoestrada, em Valongo, de 8 a 

10 de dezembro. 

Atendendo às envolvências geográfica e populacional, e mesmo à própria complexidade do projeto, 

entende-se como uma mais-valia a afetação dos parceiros Junta de Freguesia de Ermesinde e Junta de 

Freguesia de Valongo. 

Esta proposta de parceria comprometerá os parceiros: 

- Junta de Freguesia de Ermesinde, 

1. Iluminação das ruas centrais da cidade, obedecendo à temática “Aldeia de Natal”. Este serviço 

contará com o envolvimento da junta de freguesia na abordagem com os comerciantes locais para 

angariação de verba; 

2. Colocação de som ambiente nas ruas principais da cidade, do qual constará a publicitação do 

evento; 

3. Iluminação exterior das casinhas temáticas instaladas no Parque Urbano; 

4. Decoração do comboio temático que circulará nas principais ruas circundantes ao referido parque; 

5. Participação no programa de animação; 

6. Disponibilização de recursos humanos para os vários dias da atividade; 

7. Outros de logística decorrente da operacionalização do evento. 

- Junta de Freguesia de Valongo, 

      1. Disponibilização de recursos humanos para os vários dias da atividade; 

      2. Outros de logística decorrentes da operacionalização do evento. 

Assim, submete-se à aprovação a proposta e os moldes daquelas parcerias. 
Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida 

pela alínea u) conjugada com a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

A 20 de novembro de 2017, o Sr. Chefe de Divisão da Cultura Turismo e Juventude, Dr. Agostinho Rocha, 

proferiu o seguinte despacho: 
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“À consideração da Exma. Sra. Vereadora, Eng.ª Ana Maria Rodrigues: 

Concordo com o proposto, no âmbito da realização das Aldeias de Natal, 2017, em Valongo e Ermesinde, 

dada a envolvência local, a dimensão e complexidade logística associada à realização do evento, coloca-se 

à consideração superior a realização dos protocolos de parceria com as respetivas Juntas de Freguesia, 

nos moldes propostos na presente informação. 

Caso mereça a concordância de V. Ex.ª propõe-se colocar o assunto à consideração e aprovação da 

Câmara Municipal.” 

Em 20 de novembro de 2017, o Exm.º Sr. Presidente da Câmara emitiu despacho do teor seguinte: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, manifestando a sua estranheza pelo desequilíbrio das 

obrigações das Juntas de Freguesia face à iniciativa proposta, pois o compromisso da Junta de Freguesia 

de Valongo consistia apenas na disponibilização de recursos humanos para os dias da atividade e outros de 

logística decorrentes da operacionalização da mesma, enquanto a Junta de Freguesia de Ermesinde era 

responsável por um conjunto mais alargado de atividades. 

 

Interveio a senhora Presidente em exercício, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, informando que se tratava de 

uma situação nova, pois em edições anteriores não tinha sido estabelecido um protocolo de parceria entre a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Ermesinde na realização do evento, não havendo para esta 

um acréscimo de atividades, pois apenas disponibilizaria recursos já utilizados em outras edições. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade, nos termos da alínea u) conjugada com a 

alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, aprovar a referida parceria. 

 

4.2 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A IN LOCO 

 

Presente à Câmara o processo versado em epígrafe, através do qual é proposta a realização de um 

protocolo de colaboração institucional com a In Loco, o qual foi instruído com a informação n.º 384/DCTJ-

JV.ES/2017, de 16 de Novembro, elaborada pela técnica Gisela Barbosa, cujo teor se transcreve: 

“O Município de Valongo tem vindo a assumir nos últimos anos, a criação de uma comunidade mais 

esclarecida e por isso, mais participativa. 

Esta lógica reflete-se na criação de um conjunto de ferramentas e procedimentos que permitem aproximar o 

cidadão dos eleitos, criando dinâmicas de interação e de participação ativas que responsabilizam os 

cidadãos, colocando-os no papel de agentes intervenientes e não meros espectadores. 

Nesse sentido e com vista a conseguir uma intervenção mais especializada e dinâmica, vimos por este meio 

propor a realização de um protocolo de colaboração com uma reconhecida associação com provas dadas 
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na promoção de uma atuação integrada, eficiente e eficaz ao nível institucional, numa lógica de proximidade 

com as autarquias locais e os cidadãos. 

A Associação IN LOCO trabalha ao serviço do interesse público exercendo as atividades de formação; 

reconhecimento e validação de competências; gestão de projetos de investimento; apoio a produtos 

florestais; animação territorial; consultadoria a autarquias, empresas, entidades associativas, avaliação de 

projetos e elaboração e acompanhamento de projetos de investimento para agricultores, entre outras e é já 

uma parceira do Município no domínio da Rede de Autarquias Participativas onde assume a Secretaria 

Técnica. Recorde-se que o Município de Valongo é, atualmente, vice-presidente desta Rede. 

Assim, propõe-se a aprovação do protocolo com a referida Instituição de acordo com o documento em 

anexo e que tem como objetivo a execução de um plano de desenvolvimento nas áreas da cidadania ativa, 

potencialização da dinâmica social e a criação de um ambiente favorável à implementação de metodologias 

de democracia participativa a realizar no Município de Valongo. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal de Valongo ao abrigo da alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro.” 

Em 17.11. 2017, o Sr. Chefe de Divisão da DCTJ, Dr. Agostinho Rocha emitiu o seguinte despacho: “Exmo. 

Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues. Concordo com o proposto, coloco no entanto à sua consideração a 

assinatura do protocolo, nos termos da presente informação. Caso mereça a sua concordância propõe-se 

submeter o assunto à consideração e aprovação da Câmara Municipal.” 

Em 17.11.2017, o Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu o seguinte parecer: “Concordo, Ao Sr. 

Presidente para agendamento para reunião de Câmara.” 

O Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 17.11.2017 emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, informando que a Câmara de Valongo desenvolveu 

nos últimos anos a criação de uma comunidade mais esclarecida e participativa, fazendo parte da Rede das 

Autarquias Participativas, cuja Assembleia Geral se realizava nesse dia no concelho de Valongo. Disse que 

era pretensão da Câmara estabelecer um Protocolo de Colaboração com a “Associação In Loco”, sendo 

esta reconhecida como uma entidade eficiente e eficaz de promoção de uma atuação integrada ao nível 

institucional, com o objetivo de executar um plano de desenvolvimento nas áreas da cidadania ativa e da 

dinâmica social para implementação de metodologias de democracia participativa. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do disposto da alínea u) do nº 1 

do artigo 33º da lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar o protocolo com a In Loco nos termos 

propostos na supracitada informação. 

 

4.3 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS 
TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VALONGO 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 
 

 
CMV.00 047.C 

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

subsídio ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Valongo, instruído com a 

informação técnica n.º 356/DCTJ-AC/2017, datada de 31.10.2017, subscrita pela Dr.ª Ilda Pinto Correia, 

técnica superior do Serviço da Ação Cultural, cujo teor se transcreve: 

“O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Valongo (CCD) solicitou um apoio 

financeiro para a concretização da habitual Festa de Natal. O CCD nasceu há dezenas de anos, fruto do 

empenho de alguns trabalhadores e tem como objetivo promover diversas atividades de índole cultural, 

recreativa, desportiva e outras, para os seus associados e familiares. 

A celebração da festa de Natal já é uma tradição que possibilita o convívio e confraternização de todos os 

trabalhadores associados bem como dos seus familiares. 

Na referida festa, o CCD garante a exibição de um espetáculo e oferece uma lembrança natalícia aos seus 

associados, tornando-se assim manifesta a necessidade de se manter esta tradição, que proporciona uma 

grande alegria e uma tarde cheia de diversão às crianças. 

Os associados têm demonstrado uma grande adesão à atividade em apreço, sendo de prever que este ano 

estejam presentes cerca de130 trabalhadores com os respetivos cônjuges e filhos. De acordo com os 

registos do CCD, existem cerca de 150 crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 10 anos, idade 

limite até à qual são atribuídos presentes. O CCD propõe-se oferecer um presente e um pequeno lanche a 

cada uma delas. 

Para a animação da Festa pretendem contratar alguns serviços de animação com um custo total de 

5.106,65 €. 

Este ano haverá ainda a atuação dos Pequenos Cantores do CCD, constituído pelos filhos dos associados 

que aderiram uma vez mais a esta iniciativa, que foi um sucesso no ano transato. 

Competindo à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão de apoios financeiros às instituições 

legalmente constituídas pelos trabalhadores do Município, de acordo com o disposto na alínea p), do nº 1, 

do artigo 33º, da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, solicita-se à semelhança do ano passado, a atribuição 

de um apoio financeiro ao Centro Cultural e Desportivo, contribuinte n.º 506 148 939, de 4750€, (quatro mil, 

setecentos e cinquenta euros) para a realização da Festa de Natal. 

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

n.º 1 do art.º 33.º da lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. 

À Consideração Superior.” 

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

em 31.10.2017 cujo teor se transcreve: 

“À consideração da Exmª Sr.ª Vereadora, Eng.ª Ana Rodrigues: 

Concordo com o proposto, tendo em consideração todo o trabalho desenvolvido ao longo de décadas pelo 

Centro Cultural e Desportivo dos trabalhadores do Município de Valongo, (CCD) e a importância que 

representa para todos os seus associados, coloca-se à consideração superior a atribuição de um subsídio 

para a realização da festa de natal 2017 nos moldes propostos na presente informação. 
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Caso o assunto mereça a concordância de V. Exª, tem competência para decidir sobre este assunto a 

Câmara Municipal.” 

A Exmª Sr.ª Vereadora, Eng.ª Ana Rodrigues, emitiu em 07.11.2017 o seguinte despacho: 

“Face ao exposto concordo com a proposta de atribuição do subsídio de € 4750€ ao CCD dos trabalhadores 

do Município de Valongo para a realização da festa de Natal de 2017. 

À consideração do Sr. Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 09.11.2017 o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

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

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio ao Centro Cultural e 

Desportivo dos Trabalhadores do Município de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

5.1 - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO 
URBANO COM ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA PUBLICIDADE 
 

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

concurso público para fornecimento de mobiliário urbano com atribuição do direito de exploração da 

publicidade instruído com a informação técnica n.º 112/DAJAC.AJNC.2017, datada de 20/11/2017, subscrita 

pela Técnica Superior, Inês Marinho Corte-Real, cujo teor se transcreve: 
A adequada gestão do mobiliário instalado no espaço público - por iniciativa pública ou privada - constitui 

um fator essencial de promoção da qualidade de vida urbana, seja na dimensão da acessibilidade, 

segurança, higiene e informação aos cidadãos. 

Em especial, o mobiliário urbano instalado em domínio público municipal no âmbito de contratos que têm 

por objeto principal a exploração de publicidade no espaço público devem ser concebidos e implementados 

numa lógica de valorização do espaço público em todas estas dimensões, permitindo a disponibilização de 

conteúdos publicitários tendo sempre em vista os benefícios públicos que estes contratos devem 

necessariamente assegurar. 

A 7 de maio de 1997 foi celebrado um “Contrato de Instalação de Sinalização Direcional no Concelho – 

Fornecimento em regime de comodato, instalação e concessão de mobiliário urbano de interesse público 

para o concelho”; 

O contrato foi celebrado à luz do  Decreto-Lei n.º 55/95, de 29 de março (revogado com a entrada em vigor 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, que por sua vez foi revogado com a entrada em vigor do Código 

dos Contratos Públicos); 

O referido contrato foi celebrado pelo prazo de 20 (vinte) anos, nos termos previstos na cláusula segunda 

do contrato e 10.ª do caderno de encargos; 

Mais de 20 anos volvidos sobre a celebração deste contrato, importa agora lançar uma nova geração de 

contrato respeitante à gestão do mobiliário urbano na cidade de Valongo. 
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No âmbito da elaboração de um novo modelo de contrato respeitante à exploração de mobiliário urbano 

foram definidos vários objetivos do executivo, em concreto: 

a) Qualificação da oferta de serviços aos cidadãos, assegurando que se incrementam benefícios diretos 

para os cidadãos resultantes da instalação deste mobiliário, o que se traduz, nomeadamente: 

a. disponibilização de equipamentos mais atuais e que permitam uma melhor utilização por parte dos 

cidadãos; 

b. garantia de painéis de informação que possibilitem ao Município informar os cidadãos relativamente a 

eventos ou questões de índole social, desportiva, ou cultural; 

b) Valorização da acessibilidade; 

c) Utilização de tecnologia – também é objetivo adaptar o mobiliário urbano aos mais modernos meios 

tecnológicos, quer por via da utilização (adequada) de equipamentos digitais, quer introduzindo premissas 

que permitam incluir nos equipamentos o conceito de interatividade, entre outros aspetos. 

Importa que a concessão de utilização de domínio público do Município de Valongo para instalação e 

exploração publicitária de mobiliário urbano seja precedida de procedimento concursal, que assegure a 

publicidade da intenção de contratar pelo Município, maximize a participação dos operadores económicos 

interessados: em concreto o concurso público com publicidade no Jornal Oficial da União Europeia. 

Nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do RJAL, compete à assembleia municipal "autorizar a 

câmara municipal a celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições gerais", pelo que o 

início do procedimento deve ser previamente autorizado por este órgão, correspondendo as condições 

gerais às previstas nas peças procedimentais. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, submeter à Assembleia Municipal a autorização para a 

celebração do contrato de concessão, nas condições gerais previstas no programa de concurso e caderno 

de encargos, nos termos das alíneas ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e p) do n.º 1 do artigo 25.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 Assuntos Jurídicos e Apoio aos 

Cidadãos. Dr. José Paiva, em 20/11/2017, cujo teor se transcreve: 

“Visto. Concordo e submeto à consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, 

para eventual agendamento para reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 20/11/2017, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio a senhora Presidente em exercício, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, dizendo que durante vinte anos 

esteve em vigor um “Contrato de Instalação de Sinalização Direcional no Concelho de Valongo”, que 

necessitava de ser atualizado para um novo modelo de gestão do Mobiliário Urbano no concelho de 

Valongo. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que o ponto já tinha sido alvo de debate no 

mandato anterior, e que, não obstante o prazo de vigência ter diminuído em relação à proposta anterior de 

quinze anos para doze anos, os eleitos pelo PPD/PSD consideravam que esse procedimento concursal 

beneficiava exclusivamente a empresa que já tinha o equipamento instalado, porque havia a vantagem das 

estruturas, não requeria investimento e o retorno financeiro para o Município era quase insignificante. 

Referiu que não houve um trabalho técnico nem político no sentido de adequar as obrigações da entidade 

às necessidades do Município, mas sim de ajustar o Caderno de Encargos às estruturas já instaladas pela 

empresa. Deu o exemplo das papeleiras, em que o custo estimado desse tipo de equipamento pelo 

mobiliário instalado pela empresa era absurdo, pois era mencionado um custo de quase € 1.000,00, quando 

a colocação das papeleiras, atualmente, tinha um custo de € 25,00 + IVA, não fazendo sentido a instalação 

de um equipamento que ia onerar o Caderno de Encargos, uma vez que se podia substituí-lo por 

equipamento muito mais barato. 

Disse que a JCDecaux já tinha o equipamento instalado, ia ter que aumentar relativamente aos trinta e três 

abrigos e às casas de banho públicas, sendo importante perceber se este equipamento se justificava onerar 

atendendo a que o já instalado, a maior parte das vezes não estava em funcionamento, como era o caso do 

equipamento do Parque da Soccer em que era suposto servir o Parque para as atividades que aí se 

desenvolviam, mas que raramente se encontrava em funcionamento, ou por vandalismo ou por falta de 

manutenção. Deu, ainda, o exemplo dos Quiosques, em que a Câmara ia proceder à sua concessão 

quando, atualmente, não havia mercado para os mesmos até por uma questão de localização. 

Referiu que, no entendimento dos eleitos pelo PPD/PSD, havia um conjunto de equipamentos que não era 

necessário e que o Caderno de Encargos devia ser ajustado às reais necessidades do Município, porque o 

retorno financeiro para este era muito reduzido, e com o devido ajustamento poderia ser uma excelente 

fonte de receita. Disse, ainda, não esperar que a Câmara de Valongo se substituísse às empresas de 

publicidade, mas podia ser proposto adquirir as estruturas à JCDecaux e concessionarem só o espaço de 

publicidade, pois com pouco investimento, o equipamento seria propriedade do Município e poderia ser feito 

um concurso público para atribuição da exploração só aos espaços de publicidade, sendo as taxas 

cobradas muito superiores, na ordem dos € 6.000/ano, como se verificava no processo anteriormente 

submetido à Câmara. 

Referiu que havia um desequilíbrio muito grande, que num primeiro contrato se justificava atendendo ao 

investimento feito pela concessionária no que respeitava à instalação dos equipamentos, que eram 

dispendiosos, mas que, na ótica dos eleitos pelo PPD/PSD, só seria possível tornar as coisas mais 

transparentes e justas se no Caderno de Encargos houvesse duas realidades díspares, ou seja, com 

instalação e sem instalação de equipamento e que o valor das taxas cobradas fosse diferenciado, porque 

no final de vinte anos o equipamento estava amortizado e já não tinha valor comercial. 

Face ao exposto, disse que os eleitos pelo PPD/PSD não concordavam com os moldes estabelecidos no 

Caderno de Encargos, pois permitiam interpretar que havia uma tentativa clara de favorecimento à empresa 

que atualmente estava instalada e, a manter-se a proposta sem o fator diferenciador, votariam contra. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, esclarecendo que não havia intenção de favorecer 

nenhuma empresa, e que aquando do início do procedimento foram identificadas três empresas, 

compareceram duas, que não mostraram muito interesse atendendo a que estavam na expetativa do 

concurso de Lisboa, pois era a maior fonte de receita. 

Relativamente à questão do valor das papeleiras, disse que o valor de € 1.000,00 apresentado pela 

JCDecaux abrangia os custos do transporte, da aplicação, do vandalismo, da limpeza e da manutenção, e o 

mesmo se aplicava aos abrigos e à sinalética. 

Disse que o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, deveria ter feito parte do Executivo Camarário de há vinte 

anos, pois assim teria tido a oportunidade de implementar o modelo que sugeriu, acrescentando que o 

contrato proposto para vigorar era similar ao de outras câmaras municipais em termos de dimensão, e que 

consistia em fazer uma concessão para Mobiliário Urbano. 

Complementou que havia um fator diferenciador para beneficiar o concelho de Valongo que se baseava no 

aumento dos abrigos de paragens de autocarro, que favoreciam os utilizadores dos transportes públicos, e 

se fosse a Câmara a colocá-los ficaria dispendioso e não havia recursos humanos nem financeiros para 

isso, pois teriam os custos de aquisição, de colocação, de vandalismo e das reparações. Referiu que 

também havia um aumento e mudança do conceito de sinalética para uma mais uniforme, atendendo a que 

os valores do contrato anterior eram de difícil atribuição e geravam faturas muito elevadas sempre que se 

houvesse necessidade de mudar ou acrescentar sinaléticas, fator que ficaria resolvido com o atual contrato. 

No que concerne à questão dos Quiosques, Múpis e Outdoors, disse que era introduzida uma cláusula em 

que a Câmara definia as suas localizações, porque iria entroncar com o Plano Municipal de Acessibilidade 

para Todos, e se esse tipo de equipamento não fosse devidamente colocado podia servir de barreira, o que 

não seria aceitável. 

Referiu que o PS havia proposto reduzir o prazo de vigência do contrato para quinze anos, porque 

considerava que vinte anos era muito tempo e as empresas poderiam não mostrar interesse, mas esse 

prazo foi reduzido para doze anos por sugestão dos Vereadores do PSD, constituindo esse fator uma 

dificuldade para atrair as empresas atendendo a que o tempo era muito reduzido para amortizar o 

investimento. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não apresentou nenhuma sugestão. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, referindo que a sugestão foi apresentada pelos 

Vereadores do PSD de então. Disse que quanto mais diminuíssem o prazo mais beneficiariam a empresa 

atual, porque nenhuma pretendia concorrer para em doze anos fazer um investimento superior a 1 milhão 

de euros e tentar rentabilizá-lo nesse período, o que se tornava uma impossibilidade. Contudo, o PS reduziu 

esse prazo, porque os Vereadores do PSD do mandato anterior assim o sugeriram, e se não fosse dessa 

forma não viabilizariam o documento. 
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Relativamente à possibilidade de a Câmara tentar adquirir as estruturas e começar a ser um operador 

publicitário, alegou que para além desse tipo de função não fazer parte das competências da Câmara, 

posteriormente também recairia sobre esta as questões inerentes a reparações, manutenções e limpezas, e 

os valores que eram pagos em Valongo não serviriam para compensar esses custos. 

Quanto à questão das casas de banho e Quiosques, disse concordar que não havia mercado para alguns 

destes, mas que sendo colocados nos sítios corretos serviriam sempre os interesses dos cidadãos, sendo 

de opinião que alguns Quiosques, nesse momento, estavam instalados em sítios errados. Disse que as 

casas de banho era sempre uma alternativa que tinham que ter em consideração, pois a sua inexistência 

seria sempre imputada à Câmara, e que não podiam estar avariadas ou a não funcionar, e quando isso se 

verificasse, a Câmara devia ser informada, pois assim solicitaria que a empresa procedesse à reparação. 

Acrescentou que se os atos de vandalismo fossem diários seria difícil, mas fazia parte da concessão, a 

função da Câmara consistia em fiscalizar. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que entendia a dificuldade na manutenção do 

equipamento colocado e que era vandalizado de forma recorrente, mas era um dos riscos do negócio. 

Referiu nunca ter sugerido que o Município se tornasse um operador publicitário, mas que adquirisse os 

equipamentos e colocasse à exploração a utilização do espaço para publicidade, o que era diferente, pois 

um operador publicitário exercia funções que para a estrutura do Município não era possível, mas era viável 

a aquisição do equipamento, porque a empresa não o quereria retirar uma vez que o custo associado era 

muito superior ao que valia, por isso não seria reutilizável. 

Disse que já não era a primeira reunião de Câmara que o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, recorria a 

decisões de mandatos anteriores, realçando que era aos atuais membros do Executivo Camarário que 

pertencia o atual mandato, e que aquele devia pronunciar-se sobre as decisões em que fosse chamado a 

participar e nas quais era responsável. Mais, disse, que o PSD nunca esteve na Câmara, mas sim os 

Vereadores eleitos pelas pessoas suportados pela força política do PSD, o que era diferente. Referiu que 

discutiam os assuntos com as circunstâncias em que apareciam. Por isso, agradecia que o senhor 

Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, se cingisse às decisões correspondentes ao atual mandato, pois as dos 

Vereadores anteriores foram opções destes. 

Aludiu novamente à questão das papeleiras, esclarecendo que não era a empresa que procedia à sua 

limpeza, mas sim as Juntas de Freguesia no âmbito dos Acordos de Execução. Disse, ainda, estranhar a 

menção de que a colocação de papeleiras era da responsabilidade das Juntas de Freguesia, pois isso não 

constava dos citados Acordos ainda em vigor, que subentendiam essa função, e também não percebia o 

porquê de a Câmara estar a onerar o Caderno de Encargos, correndo o risco de o tornar demasiado 

“pesado” e haver a possibilidade do concurso ficar deserto, quando existiam outras alternativas, 

nomeadamente em relação às Juntas de Freguesia. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, referindo que as papeleiras previstas no Caderno de 

Encargos faziam falta, e se estavam no âmbito das competências das Juntas de Freguesia, estas deveriam 

ter procedido à sua colocação, no verão. 

Disse que, de acordo com a intervenção do senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, a JCDecaux não teria 

interesse no equipamento e que estaria disponível para o vender à Câmara, mas isso eram opções e não 

achava importante contabilizar isso, porque a Câmara não era um operador publicitário, e mesmo 

adquirindo as estruturas e concessionando, seria mais uma concessão em que teria que ser incluída a 

limpeza, a reparação e eventual substituição, e perante isso o concurso ficaria deserto. 

Referenciou a questão das opções dos Vereadores do PSD do anterior Executivo Camarário, dizendo que 

os Vereadores do PS também optaram por determinadas decisões, no entanto, representavam forças 

políticas e tinham que ser coerentes com as decisões que as mesmas tomavam. 

 

Analisado apreciado o assunto, foi deliberado por maioria submeter à Assembleia Municipal de Valongo a 

autorização para a celebração do contrato de concessão, nas condições gerais previstas no programa de 

concurso e caderno de encargos, nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

 

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

José António Silva. 

 

ENCERRAMENTO 
 

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

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

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

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