
1 
 

 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

 

 

 

 

 

ANO DE 2017 

 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Mandato 2017-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º 05 / 2017 

 



2 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

SETE DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSETE 

 

Aos sete 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.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha 

Dr. Alberto Fernando Correia Neto 

Sr. José António Ferreira da Silva 

 

 

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

 

O senhor Vereador, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, faltou e fez-se substituir pelo senhor Vereador, José 

António Ferreira da Silva. 
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Reunião Ordinária de 07.12.2017 

 

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 – DFRH – Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

1.1 - Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a 2018, a aplicar aos valores 

patrimoniais tributários dos prédios urbanos; 

 

1.2 - Participação variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano 2018; 

 

1.3 - Lançamento de Derrama sobre o lucro tributável, a cobrar no ano 2018; 

 

1.4 - Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano 2018; 

 

1.5 - Orçamento, Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal, para 2018 - Plano de Atividades e 

Orçamento da Vallis Habita, para 2018. 

 

 

 

Valongo, 28 de novembro de 2017 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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Reunião Ordinária de 07.12.2017 

 

Adenda à Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – DFRH – Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

1.1 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1.2 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1.3 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1.4 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1.5 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2 – DOTA – Divisão de Ordenamento do Território e Ambiente 

 

2.1 - Aprovação da Fase III – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Valongo – Relatório Final. 

 

3 – DFM – Divisão de Fiscalização e Metrologia 

 

3.1 - Processo n.º 164-OC/2011 em nome de Pedro Miguel Sousa Pereira 

Local: Rua da Passagem, n.º 164 (lote 9) - Ermesinde 

Declaração de caducidade da comunicação prévia (construção de edifício de habitação unifamiliar). 

 

4 – DCTJ – Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

4.1 - Intenções de doação ao CDBM; 

 

4.2 - Realização de estágio curricular pelo ISCAP - Milene Silva; 

 

4.3 - Realização de estágios curriculares pelo ISCET; 

 

4.4 - Consultório da Saúde – Protocolo com o Hospital de S. Martinho; 

 

4.5 - Mega Concerto de Natal pela Banda de S. Martinho de Campo – oferta de brinquedo musical em 

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

 

5.1 - Proposta para Celebração de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Época desportiva 

2017/2018; 

 

5.2 - Atribuição de Apoio Pontual a entidades locais com instalações desportivas próprias; 

 

5.3 - Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo - NCRV - III Torneio de Ténis de Mesa Masters Ranking List 

“Cidade de Valongo” - 6 de janeiro 2018; 

 

5.4 - Associação Desportiva de Valongo – ADV - XII Torneio dos Reis “Celestino Brito”; 

 

5.5 - Proposta de Celebração de Protocolos de Colaboração para a isenção do pagamento da taxa de 

utilização de Equipamentos Desportivos, Transportes e Publicidade – época desportiva 2017/2018; 

 

5.6 - Associação Centro Social Figure Skating - Festival Anual de Patinagem Artística – Pedido de Apoio; 

 

5.7 - Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo – NCRV - Atribuição de Apoio Pontual – Projeto Agostinho 

Pinto; 

 

5.8 - Clube de Propaganda da Natação - Torneio Quadrangular de Natal - Andebol – Pedido de apoio. 

 

6 – Diversos 

 

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

proposta de alteração do regulamento do PDMV; 

 

6.2 - Autorização Prévia para lançamento de fogo - Festas em honra de St.º André de Sobrado – 

Ratificação; 

 

6.3 - Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 09.11.2017 e 23.11.2017. 

 

 

Valongo, 04 de dezembro de 2017 

 

O Presidente da Câmara, 

 

______________________ 

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

 

O senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentou os presentes e informou que, 

com a concordância de todos os membros do Executivo Camarário, o Período de Intervenção dos 

Munícipes ia ser alterado no sentido de se realizar no Período de Antes da Ordem do Dia, pois havia 

reuniões extensas e com esse procedimento os munícipes poderiam fazer uma melhor gestão do seu 

tempo. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio o senhor Munícipe, Manuel de Sousa Teixeira , cumprimentando os presentes. 

Disse que a Rua Agra de Seara, em Alfena, não tinha ligação à rede de abastecimento de água e drenagem 

de águas residuais, questão que provocava constrangimentos há vários anos, e solicitou que essa matéria 

fosse tida em consideração. 

 

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

Referiu que existiam algumas ruas que ainda não tinham a rede de abastecimento de água e drenagem, 

sendo que o caso apresentado carecia de um prolongamento da rede existente e que essa rua tinha ainda 

um investimento na ordem dos € 60.000,00. Disse que, anualmente, estavam previstas obras a executar 

pela concessionária, a Be Water, no âmbito do Plano de Investimentos, mas que ainda não foi possível a 

sua concretização. Acrescentou que iam tentar junto da concessionária acerca da possibilidade de 

execução ou no próximo ano ou nos sequentes. 

 

Interveio a senhora Munícipe, Patrícia Maria Duarte Martins, cumprimentando os presentes. 

Disse que o seu filho possuía deficiência e as piscinas municipais de Valongo e de Alfena não tinham 

equipamento adequado a pessoas com mobilidade reduzida, referindo que a piscina média de Valongo não 

possuía rampa nem cadeiras para transportes os utentes para os tanques, e que a de Alfena não tinha 

cadeiras para banhos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira , referindo que foi reportado que havia piscinas que não 

estavam preparadas para crianças ou adultos com necessidades especiais, e para suprir esse problema, 

ainda no corrente ano a Câmara ia adquirir cadeiras para permitir aos utentes utilizar os tanques das 

piscinas sem a necessidade de serem levados ao colo, e também cadeiras para os banhos. 

 

Interveio o senhor Munícipe, José Ferreira Carvalho, cumprimentando os presentes. 

Disse que, semestralmente, tinha que pagar € 179,00 de IMI, o que considerava muito relativamente a 

valores de anos anteriores. E nesse sentido, solicitou que o seu caso fosse analisado. 
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Seguidamente, disse que ia abordar três assuntos, sendo o primeiro referente ao Complexo Desportivo dos 

Montes da Costa, espaço que se encontrava em estado de abandono, não havia iluminação e nem a prática 

do futebol era aí realizada. 

Referiu que a Câmara tinha colocado floreiras na Rua 5 de Outubro, em Ermesinde, mas estas 

necessitavam de manutenção para dar uma impressão visual agradável, pois as flores estavam murchas.  

Por último, agradeceu à Câmara pela disponibilidade manifestada aquando da visita dos idosos ao Museu 

da Lousa. No entanto, foi verificado que o telhado desse espaço era em telha, o que não estava conforme o 

nome que lhe foi atribuído e que, na sua opinião, deveria ser também em lousa.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo quando à questão do 

Complexo Desportivo dos Montes da Costa, que a Câmara fez um investimento grande no Estádio de 

Sonhos com o objetivo de retirar a prática do futebol do citado Complexo Desportivo, porque sempre houve 

contestação e eram rececionadas muitas reclamações sobre o barulho e o pó se se faziam sentir aquando 

da prática dessa modalidade. Complementou que o Complexo Desportivo dos Montes da Costa tinha 

limitações de espaço, e que numa primeira fase, foi feita uma intervenção e colocadas máquinas de 

desporto, e estava a ser ponderada a possibilidade de fazer uma mini pista para a modalidade de atletismo, 

salientando que não seria para implementar a prática do futebol que seria desenvolvida no Estádio de 

Sonhos. Disse que este espaço tinha mais potencialidades do que as atualmente visíveis, atendendo a que 

possuía um terreno atrás que também foi expropriado, e que atendendo às suas dimensões significativas ia 

ser estudada a possibilidade de implementação de algo. 

Disse, ainda, que futuramente ia ser repensada a ideia de encerramento do polivalente sito no Complexo 

Desportivo dos Montes da Costa para fazer um pavilhão, acrescentando que houve essa tentativa aquando 

das verbas do anterior quadro comunitário, mas o projeto foi rejeitado. 

No que respeita à questão das floreiras colocadas na Rua 5 de Outubro, em Ermesinde, disse que também 

foram colocadas em Valongo, em sítios onde era possível e fizesse sentido. Referiu que as flores se 

encontravam numa altura de transição, seriam tratadas no seu tempo e ficariam com um aspeto aprazível.  

Relativamente à questão do Museu da Lousa, disse que era um espaço muito bonito e que foi executado 

dessa forma durante o tempo de governação do Dr. Fernando Melo. Referiu que atualmente já tinha sido 

debatida a possibilidade de colocação de soletos, mas que nesse momento não era uma prioridade e sob a 

vertente técnica não era igual. 

 

Interveio o senhor Munícipe, Manuel António Ferreira Padilha , cumprimentando os presentes. 

Começou por desejar a todos os membros do Executivo Camarário um bom mandato e que os Vereadores 

do PPD/PSD fizessem uma oposição construtiva. 

De seguida, indagou acerca da possibilidade de a Câmara fazer uma campanha de Natal no sentido de 

sensibilizar a população para a adoção de animais, e proceder à esterilização e vacinação de forma gratuita 
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ou a um preço mais acessível, bem como a aplicação de um microchip aos animais, pois em caso de 

abandono dos mesmos a Câmara poderia aplicar uma coima. 

Mudando de assunto, disse que o lugar do Calvário, em Valongo, estava em estado de abandono, havia 

bancos partidos, buracos e um jardim com mato, e era necessário intervencioná-lo. 

Referiu, ainda, que à entrada do Mercado de Valongo o piso encontrava-se em mau estado, tendo já 

provocado alguns constrangimentos e também havia lixo, não havendo nenhuma papeleira no perímetro. 

Solicitou que o assunto fosse estudado e resolvido. 

Disse que na Rua Visconde Pinto de Mendonça não havia iluminação, e solicitou que o facto fosse tido em 

consideração. 

Por último, disse que era necessário limpar os contentores, pois apresentavam impressões olfativas 

desagradáveis. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando que a Lei n.º 27/2016, de 

23 de agosto, aprovou medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais, e 

nesse âmbito e atendendo a que o atual Centro Médico Veterinário estava desadequado, ia ser construído 

no próximo ano um novo Centro Médico Veterinário que teria mais capacidade e eficácia para promover as 

campanhas de esterilização. 

Relativamente à questão do lugar do Calvário, disse que este não estava abandonado e inclusivamente 

tinham sido lá colocadas umas mesas a pedido do senhor Munícipe. Ac rescentou que o concelho de 

Valongo não se resumia ao lugar do Calvário e que a Câmara ia fazendo as intervenções nos vários locais 

de acordo com as parcas capacidades que tinha, dando, por vezes, prioridade a assuntos mais urgentes.  

Quanto à questão da entrada do Mercado, referiu que a menção ficava anotada, tendo a Câmara 

conhecimento de que era necessária uma intervenção, pois a rua não estava em condições, mas seria de 

acordo com a disponibilidade financeira. 

No respeitante à questão da iluminação na Rua Visconde Pinto de Mendonça, disse que estava a decorrer 

um processo de substituição integral de todas as luminárias por LED, informando que foi um plano 

desenvolvido com a EDP e ia abranger todas as ruas do concelho. Disse, ainda, que em 2012 foram 

desligadas 1/3 das 16.000 lâmpadas existentes e, por isso, demorava algum tempo para substituir e religar, 

mas o procedimento estava a ser efetuado. Referiu que ia solicitar informação quanto à situação dessa rua 

para dar uma resposta ao senhor Munícipe. 

Quanto à questão dos contentores, disse que ficava registada, mas solicitou que o senhor Munícipe 

indicasse o local para que os serviços procedessem à respetiva fiscalização.  

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, propondo a aprovação de um Voto de 

Louvor a Rui Silvestre, Chef no Restaurante Bon Bon, no Carvoeiro, Algarve, nascido no concelho de 
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Valongo, e a João Oliveira, Chef no Vista Restaurante, em Portimão, Algarve, nascido na freguesia de 

Campo, por terem sido distinguidos com uma estrela Michelin, pois dignificava o concelho de Valongo.  

Colocou à votação a admissão das propostas, sendo admitidas por unanimidade. 

De seguida, colocou à votação as propostas, que foram aprovadas por unanimidade, e que se transcrevem: 

 

Voto de Louvor 

 

A Câmara Municipal de Valongo, reunida em 7 de dezembro, aprovou, por unanimidade, atribuir um Voto de 

Louvor ao Chef Valonguense, Rui Silvestre, nascido no concelho de Valongo, e que ganhou, em 2017, uma 

estrela Michelin, consagrando-se entre os melhores cozinheiros do mundo, dignificando, desta forma, o 

concelho de Valongo. Rui Silvestre exerce funções de Chef no Restaurante Bon Bon, no Carvoeiro, Algarve.  

Rui Silvestre bateu um recorde nacional por ser o mais jovem Chef português a ganhar uma estrela Michelin 

em novembro de 2015, tinha 29 anos, no Restaurante Bon Bon, no Algarve. A passagem do jovem 

cozinheiro por outros restaurantes com estrela Michelin na Europa justifica muito do seu trabalho, mas o seu 

sucesso deve-se também ao trabalho que desenvolve com os seus fornecedores.  

Dotado de uma linguagem com fortes bases de técnica francesa, transforma ligações improváveis em 

pratos emocionantes e cheios de sabor. Acredita que os produtos locais, criteriosamente selecionados, 

fazem a diferença em cada prato. 

A Câmara Municipal de Valongo entende que a estrela Michelin atribuída ao Chef Rui Silvestre, um cidadão 

nascido no concelho, dignifica também o concelho de Valongo, uma terra com fortes tradições no Pão, na 

Regueifa e no Biscoito e, por isso, justifica-se plenamente este reconhecimento público. 

 

Voto de Louvor 

 

A Câmara Municipal de Valongo, reunida em 7 de dezembro, aprovou, por unanimidade, atribuir um Voto de 

Louvor ao Chef Valonguense, João Oliveira, nascido em Campo, Valongo, e que ganhou, em 2017, uma 

estrela Michelin, consagrando-se entre os melhores cozinheiros do mundo, dignificando, desta forma, o 

concelho de Valongo. 

João Oliveira exerce funções de Chef no Vista Restaurante, no Bela Vista Hotel & Spa, em Portimão, 

Algarve. 

João Oliveira, de 29 anos, formou-se na Escola Profissional Infante D. Henrique, no Porto, como Técnico de 

Cozinha, em 2006, e desde então tem passado pelas maiores referências gastronómicas de Portugal, 

nomeadamente no Restaurante Largo do Paço, em Amarante, e com uma estrela Michelin, no The Yeatman 

Hotel, onde foi Subchefe durante quatro anos também com uma estrela Michelin, bem como no Restaurante 

do Hotel Vila Joya, premiado com duas estrelas Michelin.  

Em 2015, João Oliveira ruma ao Vista Restaurante, enquanto Chef de um dos melhores restaurantes da 

região sul, não só pela referência gastronómica que tem assegurado, como pela vista privilegiada do mar da 

Praia da Rocha, ambiente exclusivo digno de um palacete do início do século XX e serviço de topo. 
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A Câmara Municipal de Valongo entende que a estrela Michelin atribuída ao Chef João Oliveira, um cidadão 

nascido no concelho, dignifica também o concelho de Valongo, uma terra com fortes tradições no Pão, na 

Regueifa e no Biscoito e, por isso, justifica-se plenamente este reconhecimento público. 

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva , cumprimentando os presentes. 

Disse que pretendia abordar dois assuntos que considerava importantes, sendo o primeiro respeitante à 

poluição da água do Rio Ferreira. Questionou se a Câmara tinha conhecimento do facto, quais as fontes 

poluidoras e qual a forma de agir para a resolução desse problema ecológico. Alertou, ainda, para a 

permanente obstrução ao curso da água do desse rio que era provocada pelo depósito de troncos, árvores, 

arbustos e outros detritos, principalmente junto das levadas. Referiu que a Câmara deveria proceder à 

limpeza e remoção desses obstáculos no sentido de permitir um melhor fluxo da água e uma imagem mais 

cuidada e harmoniosa do Rio Ferreira, completando o trabalho desenvolvido já há alguns anos pela Junta 

de Freguesia de Campo e Sobrado, mas que era realizado apenas uma vez por ano.  

Referiu que o segundo ponto tinha a ver com a colocação de lugares de estacionamento para utentes  de 

mobilidade reduzida e respetivos acessos, especificamente junto das piscinas municipais e pavilhões 

desportivos. Realçou que a Câmara tinha, pelo menos, dois funcionários a trabalhar nas piscinas que 

utilizavam carros adaptados e deslocavam-se em cadeiras de rodas, não havendo lugares de 

estacionamento para esse efeito. 

 

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

Começou por dizer que foi publicado no Diário da República, no dia 5 desse mês, o Decreto-Lei n.º 

147/2017, que estabelecia o regime jurídico da atribuição de tarifa social para a prestação dos serviços de 

água, que era a chamada tarifa social. Portanto, o que a Câmara aprovou relativamente ao valor de uma 

tarifa social teria que ser adaptado a esse diploma legal, sendo que este, contrariamente ao que foi 

aprovado pela Câmara que estabelecia escalões, definia uma tarifa social única para todos aqueles que 

obedecessem aos parâmetros aí mencionados. 

Disse, ainda, que o citado Decreto-Lei tinha caráter facultativo, mas estabelecia um período para que os 

municípios que já tivessem um regime jurídico social em matéria de água e águas residuais procedessem à 

respetiva adaptação. 

De seguida, fez referência à Comissão de Toponímia, dizendo que, no mandato anterior, o senhor 

Presidente reconheceu a dificuldade desta reunir, e que se a situação se protelasse por muito tempo a 

Câmara avocaria essa competência e atribuiria o nome dos arruamentos que aguardavam esse 

procedimento. Nesse contexto, questionou qual o ponto de situação do assunto. Aproveitou para solicitar 

que a Rua do Lamaçal fosse acrescentada aos arruamentos aos quais ia ser atribuído topónimo, para que 

fosse atualizada. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a rua mencionada pela 

senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, já tinha sido alterada há muito tempo, mas ficava essa 
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anotação. Referiu que, nesse momento, não havia nada pendente da Comissão de Toponímia, os assuntos 

da competência desta tinham sido resolvidos, apenas tinha estado pendente de atribuição de topónimo uma 

rua da freguesia de Campo, questão que foi despachada. Disse que havia sugestões de atribuição de 

nomes de ruas, avenidas ou rotundas a várias personalidades, considerando que havia situações que 

futuramente tinham que ponderar, designadamente o antigo Presidente da Câmara, Dr. João Moreira Dias, 

e o antigo Presidente da Junta de Freguesia de Valongo, Sr. António Marques de Oliveira.  

Sobre a questão do diploma legal, disse que o assunto já estava em estudo para perceberem qual o 

procedimento a adotar, enquanto Câmara Municipal. 

Relativamente à questão do Rio Ferreira, disse que podiam e deviam proceder à limpeza, e que a Câmara 

tem colaborado nessa matéria com a Junta de Freguesia, quer em Ermesinde e Alfena, no Rio Leça, quer 

em Sobrado e Campo no Rio Ferreira, pois com esse procedimento podiam ser evitados alguns 

constrangimentos. Disse, ainda, que não sabia o que estava previsto para resolver esse problema 

ecológico. 

Ainda quanto ao problema da poluição no Rio Ferreira, disse que a Câmara tinha conhecimento da 

existência de poluição, com espuma, mas que não sabiam qual era o foco, provavelmente era de fora do 

concelho de Valongo. Informou que esse tipo de situação era reportada à entidade competente,  o SEPNA, 

que instruía o respetivo processo. Disse, ainda, que a Câmara ia dar início a uma obra no valor de 5 

milhões de euros na modernização e no aumento da capacidade de tratamento de águas da ETAR de 

Campo, que ia resolver definitivamente a questão dos maus cheiros, no entanto, deparavam-se com o 

problema da poluição. Solicitou que se alguém tivesse uma informação útil que pudesse conduzir ao 

responsável, a transmitisse para que a Câmara reportasse à autoridade competente.  

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira , agradecendo o alerta sobre a criação de condições nos 

equipamentos municipais para os utentes com mobilidade reduzida, e referindo que ia ser aprovado o Plano 

de Mobilidade Urbana Sustentável, a terceira fase, que consistia na implementação. Disse que foi feito um 

levantamento das necessidades no concelho de Valongo e o objetivo era que este fosse um concelho 

inclusivo e que estivesse preparado para todas as situações, principalmente em relação às pessoas que 

não tinham as suas todas as suas faculdades em pleno. Complementou que os equipamentos estavam 

contabilizados, e como não era um valor elevado podia ser feito de imediato.  

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de quatro milhões, setecentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e nove euros e sessenta e quatro 

cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1.1 - FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI), REFERENTES A 2018, A 

APLICAR AOS VALORES PATRIMONIAIS TRIBUTÁRIOS DOS PRÉDIOS URBANOS 

 

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

taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a 2018, a aplicar aos valores patrimoniais 

tributários dos prédios urbanos, instruído com a informação técnica n.º 12/DFRH/2017, datada de 

27/11/2017, subscrita pela Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dra. Ana Maria Moura dos 

Santos, cujo teor se transcreve: 

“O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor tributário dos prédios rústicos e urbanos 

situados no território português e constitui receita dos Municípios onde os mesmos se localizam, conforme 

definido no art.º 1.º do Código do IMI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro. 

A Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, que aprovou o Orçamento do Estado para 2016 (OE/2016), introduziu 

alterações significativas no Código do IMI, nomeadamente no que diz respeito ao art.º 112.º, n.º 1, sendo 

que as taxas do imposto a aplicar passam a ser as seguintes: 

- Prédios rústicos: 0,8%; 

- Prédios urbanos: de 0,3% a 0,45%. 

O n.º 5 do art.º 112.º do Código do IMI refere que os Municípios, mediante deliberação da Assembleia 

Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos, para os prédios urbanos. 

Com a aprovação do OE/2016 foi ainda aditado ao Código do IMI o art.º 112.º-A, no qual se prevê que “os 

municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem fixar uma redução da taxa do imposto 

municipal sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio 

urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que 

seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, 

compõem o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela”: 

n.º de 

dependentes            

a cargo

Dedução fixa 

(em €)

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00  

Para efeitos da fixação do IMI e nos termos do n.º 14 do art.º 112.º, alterado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 

dezembro (OE/2017), a comunicação junto da Autoridade Tributária e Aduaneira das taxas a vigorar no ano 

2018, deverá ocorrer até 31 de dezembro do corrente ano. 

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais, refere no art.º 23, n.º 1, alínea a) que é receita das freguesias “O produto da 

receita do IMI sobre prédios rústicos e uma participação no valor de 1% da receita de IMI sobre prédios 

urbanos”. 

Face aos considerandos expostos, propõe-se: 
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1. A fixação para 2018 da taxa de 0,409% para os prédios urbanos. 

2. Fixação da dedução do IMI, atendendo ao número de dependentes do agregado familiar, conforme 

previsto no art.º 112.º-A do Código do IMI, a saber: 

n.º de 

dependentes            

a cargo

Dedução fixa 

(em €)

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00  

3. A majoração, nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI, em 30% da taxa aplicável a prédios urbanos 

degradados, considerando-se como tais os que face ao seu estado de conservação não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens; 

4. A majoração pelo dobro, nos termos do n.º 9 do artigo 112º do CIMI, da taxa aplicável aos prédios 

rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, não podendo da aplicação desta 

majoração resultar uma coleta de imposto inferior a 20 euros por cada prédio abrangido. 

5. Que a taxa referida no ponto 1. seja elevada anualmente ao triplo, nos casos de prédios urbanos que se 

encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios em ruinas, nos termos  do n.º 3, do art.º 112.º do CIMI. 

Cabe à Câmara submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto 

na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 29/11/2017, emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que o valor do IMI ia ser 

alterado sendo fixado em 0,409% para o próximo ano, pois tinha a ver com a capacidade financeira do 

Município de poder resolver problemas e estar preparado para um desafio muito grande para as autarquias 

que eram as delegações de competências. Disse que foi feito um estudo às câmaras municipais limítrofes 

com caraterísticas similares à de Valongo, exemplificando que o Município de Gondomar aumentou o valor 

do IMI que no próximo ano passaria de 0,350% para 0,420%, aumento superior ao de Valongo. Referiu que 

o Município de Valongo encontrou um valor que não era “pesado” e que, nesse momento, os munícipes 

tinham mais capacidade para o suportar, complementando que a fixação do valor de 0,409% resultava num 

aumento médio inferior a € 40,00, mas que permitiria à Câmara ganhar muita capacidade para devolver às 

famílias em ruas e passeios melhores, mais parques infantis, mais apoio social, mais livros nas escolas e 

mais obras nas escolas, o que podia ser comprovado no orçamento, dando como exemplo que o Fundo de 

Emergência Social ia ser aumentado e ia ser diminuído o custo das férias escolares. Disse, ainda, que a 

média na Área Metropolitana do Porto, nos concelhos com as mesmas caraterísticas, estava nos 0,4%.  
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Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que os eleitos pelo PPD/PSD estavam 

surpreendidos com o aumento do valor do IMI de 0,355% para 0,409%, o que significava um aumento de 

15%. Referiu que o Município de Lousada que praticava a taxa mínima de 0,300%, manteve o mesmo valor 

para o próximo ano, o Município do Porto tinha um valor de 0,320%; o Município de Felgueiras tinha entre 

0,300% e 0,390% quando o Município de Valongo tinha 0,550%, e que o Município de Paredes não ia 

aumentar o valor porque também já o tinha a 0,400%. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, corrigindo que o valor do Município de 

Paredes era de 0,450% e baixou para 0,400%. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , salientando que, no último mandato, o Município 

de Paredes tinha 0,400%. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que, no ano em curso, o 

Município de Paredes baixou o valor para 0,400%. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que o Município de Paredes tinha 

aprovado no ano anterior 0,400%; o Município de Gondomar deliberou 0,350%; o Município da Maia 

0,390%; o Município de Lousada 0,300% que manteve e aprovou; o Município de Paços de Ferreira 

0,300%; o Município de Felgueiras 0,330%; o Município do Porto 0,352%; e o Município de Valongo no 

último mandato tinha 0,355%, sendo que no último mandato do PSD o valor era de 0,360%, mas o senhor 

Presidente, na penúltima campanha eleitoral, tinha prometido baixar o valor do IMI e diminuiu de 0,360% 

para 0,355%, ou seja, um prédio com um valor patrimonial de € 1.000,00, a redução que o senhor 

Presidente fez há quatro anos significou € 2,50, e aplicando agora o aumento o mesmo prédio iria ser 

aumentado em € 54,00. Nesse contexto, e traduzindo a sua postura no que concerne ao aumento do valor 

do IMI, os eleitos pelo PPD/PSD apresentaram uma proposta do seguinte teor:  

 

Proposta de manutenção da taxa do IMI 

 

“Considerando que: 

- As contas do Município estão controladas e numa fase de consolidação;  

- Com a renegociação do empréstimo, já aprovada, o Município passou a ter mais dinheiro disponível; 

- Houve, nos últimos anos, uma redução do quadro de pessoal e, consequentemente, uma libertação de 

verbas; 

- O aumento já aprovado do valor da água e serviços conexos, consequência do pagamento pela 

concessionária de uma renda pela utilização da rede; 

- A participação variável no IRS se mantém na taxa máxima. 
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Mais considerando que tudo o que se acaba de referir representa um aumento de receita do Município que 

se repercute diretamente no orçamento familiar dos valonguenses e acresce aos aumentos que vamos 

todos sofrer, previstos no Orçamento do Estado, o PPD/PSD propõe:  

- A manutenção da taxa do IMI no valor praticado no mandato anterior, isto é, a manutenção da taxa de 

0,355.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, complementando que, para além de 

fixar o valor do IMI em 0,409%, o Município de Valongo conservava o apoio às famílias com crianças e 

havia uma redução prevista na lei dependendo do número destas, ou seja, um dependente tinha uma 

dedução fixa de € 20,00, dois dependentes de € 40,00, três ou mais dependentes de € 70,00, o que 

significava quase € 300.000,00. Referiu que não tendo um caráter obrigatório, o Município ia conservar a 

adesão a esse princípio, portanto as famílias que tivessem filhos e imóveis ia ter esse desconto. Também 

havia uma majoração de 30% nos prédios urbanos degradados, já previsto no ano anterior, mas havia uma 

situação nova, nos prédios que se encontrassem devolutos há mais de um ano ou em ruínas, o valor do IMI 

seria triplicado, porque era inaceitável essa situação. Disse que também havia a majoração pelo dobro 

também dos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrassem em situação de abandono, o que 

fazia sentido tendo em conta a questão dos incêndios. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , corrigindo que a redução referente às famílias com 

um, dois ou três dependentes estava prevista na lei e já tinha sido aplicada pela Câmara no ano transato.  

 

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

decisão era voluntária. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , reiterando que, no ano transato, a Câmara, 

voluntariamente, com uma taxa de 0,355% tinha aderido a esse benefício.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, salientando que a Câmara ia continuar 

a aderir a isso. 

Seguidamente, colocou à votação a proposta apresentada pelos senhores Vereadores eleitos pelo 

PPD/PSD, e tendo sido rejeitada, colocou à votação a proposta de fixação do IMI para o próximo ano. 

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, propor à Assembleia Municipal, nos termos 

da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro: 

1. A fixação para 2018 da taxa de 0,409% para os prédios urbanos. 
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2. Fixação da dedução do IMI, atendendo ao número de dependentes do agregado familiar, conforme 

previsto no art.º 112.º-A do Código do IMI. 

3. A majoração, nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI, em 30% da taxa aplicável a prédios urbanos 

degradados, considerando-se como tais os que face ao seu estado de conservação não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens. 

4. A majoração pelo dobro, nos termos do n.º 9 do artigo 112.º do CIMI, da taxa aplicável aos prédios 

rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, não podendo da aplicação desta 

majoração resultar uma coleta de imposto inferior a 20 euros por cada prédio abrangido. 

5. Que a taxa referida no ponto 1. seja elevada anualmente ao triplo, nos casos de prédios urbanos que se 

encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios em ruinas, nos termos do n.º 3, do art.º 112.º do CIMI.  

 

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

Neto e Sr. José António Silva, e apresentaram Declaração de Voto.  

 

Declaração de Voto 

 

“Na proposta que acaba de ser aprovada com os votos contra do PPD/PSD, o PS  Valongo passou a taxa do 

IMI de 0,355% para a taxa de 0,409%, o que corresponde a um aumento superior a 15%. Repito, um 

aumento superior a 15%. Isto é um ataque à classe média, um ataque aos proprietários, sendo certo que, 

no caso do nosso concelho, a sua maioria é constituída por famílias humildes, com ordenados baixos, mas 

que, com muito sacrifício, conseguiram construir a sua casa ou comprar o seu apartamento.  

Mas, neste momento, é importante vermos a postura do PS nesta Câmara no anterior mandato e 

atualmente: 

- Há quatro anos, reduziu a taxa até então em vigor que era de 0,360% para 0,355%, isto é, reduziu a taxa 

em 0,005%, isto é, uma percentagem de cinco milésimas, ou seja, meio ponto percentual. Aliás, quando 

prometeu a redução de um imposto, reduziu em metade de 1%, mas agora que aumenta, aumenta 10 

vezes, isto é, aumenta 15%. São os custos da democracia! 

- Fez da redução da taxa em 5 centésimas uma bandeira, apregoando aos quatro ventos que Valongo 

estava na vanguarda na redução do IMI. Veja-se na vanguarda com a redução de 5 centésimas, isto é, de 

metade de 1%; 

- Agora, aprova uma taxa de 0,409%, isto é, um aumento de mais de 15%; 

- Dito de outro modo, aprovou um aumento de 0,054%, isto é, um aumento de 54 centésimas;  

- Quando reduziu, foi 5 centésimas, quando aumenta, são 54 centésimas, isto é, o PS quando baixa, faz 

uma ação de cosmética, quando aumenta, mete a mão bem fundo no bolso dos Valonguenses;  

- Exemplificando, no último ano do mandato do PPD/PSD, um andar de valor patrimonial de € 100.000 ,00, à 

taxa de então de 0,36% pagava de IMI € 360,00/ano, no primeiro mandato do PS, com a baixa da taxa para 

0,355% o IMI a pagar passou para € 355,00, isto é, houve uma poupança de € 5,00/ano;  

- Com a proposta agora aprovada, isto é, com a subida da taxa para 0,409%, o mesmo andar vai pagar € 

409,00/ano, o que significa um aumento de € 54,00/ano;  
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- Face a esta mudança de atitude, podemos perguntar, mudou alguma coisa de forma tão significativa que 

justifique o aumento? A resposta, neste momento, só pode ser não, como resulta do que tem vindo a ser 

afirmado pelo senhor Presidente, que não esconde a ninguém que a situação económica do Município está 

bem melhor do que há quatro anos; 

- O que mudou então? A situação do PS na Câmara, agora tem uma maioria absoluta que lhe permite fazer 

o que quer, que lhe permite abusar do poder defraudando de forma violenta as legítimas expetativas dos 

Valonguenses que estavam à espera que, agora, com uma maioria absoluta, o senhor Presidente fizesse 

aquilo que dizia não conseguir no mandato anterior; 

- Mas, pelo contrário, os Valonguenses vão pagar mais na fatura da água e saneamento;  

- Vão pagar mais IMI, e ainda estamos para ver o que vai aumentar mais.  

Concluindo, no mandato anterior, não obstante a taxa em vigor já ser uma das mais baixas do distrito do 

Porto, baixou-a, demagogicamente, em 5 centésimas. Agora, sem razão justificativa credível, a não ser ter 

dinheiro disponível à custa dos Valonguenses para, entre outras, aumentar o seu Gabinete de Apoio, o 

número de Vereadores, fazer mais festas, aumenta a taxa em 54 centésimas. O senhor Presidente gosta 

mesmo é de ser o maior! Agora o maior em aumento de impostos! Mas o maior! 

Porque não concordamos com esta forma de gerir, como começou por se dizer, votamos contra.”  

 

1.2 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS A APLICAR AOS RENDIMENTOS DO ANO 2018 

 

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

variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano 2018, instruído com a informação técnica n.º 

10/DFRH/2017, datada de 27/11/2017, subscrita pela Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, 

Dra. Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se transcreve: 

“A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprova o regime financeiro das autarquias locais  e das entidades 

intermunicipais, no n.º 1 do seu art.º 26.º estabelece que o Município tem direito, em cada ano, a uma 

participação variável, até 5%, no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano 

imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do art.º 

78.º do Código do IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, nos 

termos do n.º 2 do art.º 69.º da mencionada Lei. 

Refere ainda o n.º 2 e 3 do art.º 26.º que a participação depende de deliberação sobre a percentagem de 

IRS pretendida pela Autarquia e que a mesma deverá ser comunicada por via elet rónica à Autoridade 

Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. A ausência de 

comunicação ou a sua receção para além do prazo estabelecido, equivale à falta de deliberação e à perda 

do direito à participação variável. 

Assim, a taxa a incidir sobre os rendimentos de 2018, que corresponderá à receita a arrecadar pelo 

Município em 2019, terá de ser fixada e posteriormente comunicada até 31 de dezembro de 2017. 
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No caso em que a percentagem deliberada pela Assembleia Municipal seja inferior à taxa máxima de 5%, o 

produto da diferença de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução à coleta de IRS, a favor do 

sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita a 

participação variável, desde que a respetiva liquidação tenha sido feita com base em declaração 

apresentada dentro do prazo legal e com os elementos nela constantes, conforme disposto no n.º 4, do art.º 

26.º da lei supracitada. 

De forma a garantir o necessário equilíbrio orçamental, propõe-se manter a fixação da taxa de 5% como 

participação variável no IRS, a incidir sobre os rendimentos de 2018. 

A aprovação da referida taxa é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, nos 

termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 29/11/2017, emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que a proposta de 

participação variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano 2018 conservava a mesma percentagem do 

ano anterior. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que ia ser votada a participação variável 

no IRS que era paga pelos munícipes de Valongo que, a não ser aprovada pela Câmara Municipal e pela 

Assembleia Municipal, não pagariam, ou seja, para além do IRS que lhes era cobrado iam pagar mais 5%, 

porque o Município deliberava cobrar 5% de IRS para ele, que inclusivamente já era pago no mandato do 

PSD. 

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, propor à Assembleia Municipal a fixação da 

taxa de 5% relativa à participação variável no IRS, a aplicar aos rendimentos de 2018, nos termos da alínea 

ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

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

Neto e Sr. José António Silva, e apresentaram Declaração de Voto.  

 

Declaração de Voto 

 

“O PPD/PSD vota contra a taxa de 5% como participação variável no IRS, a incidir sobre os rendimentos 

das pessoas singulares de 2018, pelas mesmas razões que votou contra a taxa do IMI, para cuja 

Declaração de Voto remete. 

Esta nossa posição não se deve ao facto de sermos oposição, mas sim ao facto de termos assumido, 

perante os eleitores, este compromisso, aquando da apresentação do nosso programa eleitoral, e porque 
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sabemos que o Município reúne as condições financeiras necessárias para aliviar os encargos dos 

Valonguenses. 

Não aceitamos, por isso, que a autarquia aumente as suas receitas à custa do sacrifício do orçamento dos 

contribuintes singulares de Valongo. Neste caso, estamos a falar de 5% do IRS que, a não ser cobrado pelo 

Município, fica para os próprios contribuintes e respetivas famílias, se for o caso, isto é, significaria um 

aumento efetivo do rendimento disponível dos munícipes. 

Não podemos concordar com a manutenção da taxa do IRS, pois mais uma vez o PS Valongo, abusando 

da sua “posição dominante”, penaliza duplamente os Valonguenses. Em Valongo, trabalhar, pagar 

impostos, amealhar e fazer sacrifícios para comprar uma casa parece, para a maioria desta Câmara, um 

luxo, por isso penaliza-os através dos impostos, taxas e preços que o Município pode criar.  

À medida que o PS nacional vai publicitando a redução dos encargos para os Portugueses, o PS Valongo 

aproveita-se desse facto para aumentar as suas receitas. Enfim, os Valonguenses não terão qualquer 

impacto no seu bolso provocado pelas medidas nacionais, antes pelo contrário, vão passar a pagar ainda 

mais. A redução a nível nacional é ultrapassada pelo aumento a nível municipal. 

Pelas razões constantes da Declaração de Voto do IMI e pelo que antecede, votamos contra.”  

 

1.3 - LANÇAMENTO DE DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL, A COBRAR NO ANO 2018 

 

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

de Derrama sobre o lucro tributável a cobrar no ano 2018, instruído com a informação técnica n.º 

9/DFRH/2017, datada de 27/11/2017, subscrita pela Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, 

Dra. Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se transcreve: 

“De acordo com o estipulado no n.º 1 do art.º 18 º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro 

das autarquias locais e das entidades intermunicipais), os Municípios podem deliberar anualmente lançar 

uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 

geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 

atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 

território. 

Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, autorizar o lançamento da derrama em 

conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Atendendo ainda ao disposto no n.º 17 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a deliberação 

mencionada no n.º 1 do mesmo artigo terá obrigatoriamente de ser comunicada à Autoridade Tributária, por 

via eletrónica, até 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços competentes do 

Estado. Nos casos em que a necessária comunicação seja recebida para além do prazo estabelecido, não 

há lugar à liquidação e cobrança da derrama, conforme o disposto no n.º 18 do citado artigo. 
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De forma a garantir o necessário equilíbrio orçamental, propõe-se que para 2018 seja lançada uma derrama 

de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

(IRC). 

A aprovação do lançamento da derrama é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º e da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 29/11/2017, emitiu o seguinte despacho: 

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

 

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

imposto que se cobrava a quem tinha lucro, a diferença é que não havia isenção, era igual para todas as 

empresas, e as que não tivessem lucro não pagavam esse imposto. Acrescentou que a proposta era igual à 

do ano anterior, sem o valor diferenciado para o volume de negócios até € 150.000,00, que se tratava de 

um benefício direto entre € 70,00 e € 80,00 para quem apresentasse lucro.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, referindo que os eleitos pelo PPD/PSD iam votar 

contra porque era um imposto sobre o lucro das empresas, contudo, havia empresas pequenas cujo lucro 

era pouco expressivo e não se justificava que uma que tivesse um volume de negócios anual pouco 

significativo ficasse sujeita à mesma taxa de uma grande empresa. Nesse sentido, apresentou uma 

proposta do teor seguinte: 

 

Proposta de Deliberação 

 

“Considerando que: 

· A manutenção da taxa da Derrama, para o ano de 2018, em 1,5%, constitui uma forte penaliz ação para a 

atividade económica, em particular para as micros e pequenas empresas;  

· O incentivo e aumento do desenvolvimento económico deverá ser uma preocupação constante da 

autarquia; 

· A taxa de Derrama pode funcionar como fator competitivo diferenciador em relação a outros concelhos e 

que o concelho de Valongo é um dos poucos da Área Metropolitana do Porto em que se verifica a 

inexistência de qualquer taxa reduzida; 

· A Associação Industrial e Empresarial de Valongo sempre apelou à necessidade da autarquia introduzir 

essa redução para que as empresas concelhias possam ser mais competitivas no contexto metropolitano;  

Os Vereadores eleitos pelo PPD/PSD na Câmara Municipal propõem: 

· A introdução de uma taxa de Derrama reduzida, no valor de 0,75%, para empresas que não ultrapassem 

um volume de negócios de 150 mil euros; 
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· Que o valor arrecadado com este imposto seja afeto à melhoria das condições de acessibilidades nas 

zonas industriais.” 

 

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

proposta apresentada pelos senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, que foi rejeitada. De seguida, 

colocou à votação a proposta de lançamento de Derrama sobre o lucro tributável a cobrar no ano 2018.  

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, propor à Assembleia Municipal o lançamento 

da Derrama, a vigorar em 2018, na percentagem de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e 

da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

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

Neto e Sr. José António Silva, e apresentaram Declaração de Voto. 

 

Declaração de Voto 

 

“Votamos contra porque a nossa proposta de introdução de uma taxa de Derrama reduzida, no valor de 

0,75%, para empresas que não ultrapassem um volume de negócios de 150 mil euros, não foi aceite, e com 

base nos argumentos usados nessa proposta.” 

 

1.4 - FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) PARA VIGORAR NO ANO 

2018 

 

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

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano 2018, instruído com a informação 

técnica n.º 11/DFRH/2017, datada de 27/11/2017, subscrita pela Chefe da Divisão de Finanças e Recursos 

Humanos, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se transcreve: 

“A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro – Lei das Comunicações Eletrónicas – veio permitir às Autarquias a 

possibilidade de cobrar uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), como contrapartida dos 

direitos e encargos relativos à implementação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e 

demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, para todos os clientes finais do Município.  

Segundo o n.º 3 do art.º 106.º da supra mencionada Lei, a TMDP é calculada com base na aplicação de um 

percentual sobre cada fatura emitida pelas empresas correspondentes, para todos os clientes finais do 

Município e deve ser aprovada, anualmente, até 31 de dezembro do ano anterior a que se destina a sua 

vigência, sendo que não pode ultrapassar os 0,25%, conforme estipula a alínea b) do n.º 2 do citado artigo. 
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A cobrança e entrega mensal às Autarquias das receitas provenientes da aplicação da TMDP bem como 

todos os procedimentos a adotar pelas empresas prestadoras dos serviços mencionados estão definidos no 

Regulamento n.º 38/2004, publicado na II Série do Diário da República, n.º 230, de 29 de setembro.  

Acresce ainda referir que a taxa municipal dos direitos de passagem é paga pelas empresas operadoras de 

infraestruturas, não podendo ser refletidas na fatura dos consumidores, conforme estipulado no n.º 3 do 

artigo 85.º da Lei 42/2016 de 28 de dezembro (LOE/2017). 

Deste modo, detendo o Município toda a legitimidade para proceder à fixação da taxa em apreço propõe-se, 

salvo melhor opinião, que seja fixado o percentual de 0,25% relativo à Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem, para vigorar no ano 2018. 

Cabe à Câmara Municipal submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo 

do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea b) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 29/11/2017, emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que essa taxa já existia, mas, 

por lei, as empresas não podiam refleti-la nas faturas dos consumidores. Disse que era proposto a 

manutenção da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, matéria que foi clarificada no Orçamento do 

Estado. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que os eleitos pelo PPD/PSD iam votar 

favoravelmente, porque essa taxa não oneraria os munícipes. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era importante informar, 

pois os munícipes não tinham a noção, que em 2016, o que também já se tinha verificado em 2014 e 2015, 

o valor médio per capita das receitas na Área Metropolitana do Porto era de € 670,00, e que em toda a 

Região Norte, o Município de Valongo era o tinha menor valor unitário, pois em 2016, em média, as receitas 

do Município per capita chegaram ao valor de € 373,00, sendo que a média na Área Metropolitana do Porto 

foi de € 670,00, e no Município da Maia, por exemplo, de € 573,00, e no Município de Gondomar foi de € 

402,00. Referiu que mesmo com as alterações propostas em cada um dos assuntos debatidos, Valongo ia 

continuar a ser dos concelhos onde menos carga fiscal existia para os munícipes. 

Salientou o facto de que com poucos recursos, Valongo não chegaria próximo dos concelhos que estavam 

à sua frente, pois não era possível executar obras. Ou seja, para poder devolver qualidade de vida aos 

munícipes tinha que haver capacidade, que só seria adquirida através da receita. Disse que, brevemente, a 

senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, iria reconhecer o esforço da Câmara ao verificar “in loco” o 

efeito da obtenção de receita, dando como exemplo que haveria melhores passeios e ruas, mais parques 

infantis, na remoção do fibrocimento das coberturas de todas as escolas da Câmara, no aumento das 

bolsas para os estudantes universitários, etc., e que esse era o momento correto.  
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Referiu que o aumento médio do IMI era abaixo de € 40,00, mas quem possuísse imóveis mais caros 

pagaria mais, sendo o contrário para quem tivesse imóveis mais baratos, e que esse aumento iria dar à 

Câmara uma capacidade para redistribuir para todos. Exemplificou que o programa de Campo de Férias 

“Tok’aMexer” abria às 09h00 e às 11h00 estava esgotado, eram 900 crianças, e tinha um custo de € 45,00 

por semana, mas a Câmara estava a estudar uma forma de reduzir para metade, o que significava que uma 

família que hoje pagasse € 180,00 nas quatro semanas, poderia só pagar € 90,00 ou € 100,00, e nessa 

redução já obteria todo o dinheiro que pagou de IMI. Disse, ainda, que ia ser implementado o programa 

“Stop Buracos”, o programa de retirada do fibrocimento da cobertura das escolas, a compra de mais livros 

para as escolas e para as bibliotecas escolares, e ia haver um aumento do Fundo de Emergência Social, 

acrescentando que gostaria de ter mais dinheiro e mais capacidade, mas com esses aumentos iam ser 

implementados projetos e os munícipes reconheceriam o esforço feito pela Câmara.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que, nesse momento, o Município de 

Valongo não tinha taxas inferiores à taxa máxima, pois a taxa da Derrama estava no máximo, bem como a 

taxa do IRS e a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, e só o IMI foi estabelecido em 0,409% sendo a 

taxa máxima de 0,450%. Disse que não compreendia como é possível dizer-se que não estávamos próximo 

dos concelhos que tinham a taxa no máximo e não compreendia o motivo desses impostos municipais, pois, 

em relação ao IRS, talvez pudessem concluir que os salários dos trabalhadores eram inferiores, e que um 

grande número deles pagavam pouco IRS ou não pagavam, e que os munícipes do concelho não estavam 

bem de vida, devendo a Câmara desobriga-los no que pudesse. Acrescentou que também esta podia fazer 

economias fazendo menos uma festa ou realizando uma Expoval gastando menos € 130.000,00, ou nos 

dois secretários a mais, e dois Vereadores a meio tempo, pois isso também significava dinheiro.  

Disse não compreender como é que o Município de Valongo tinha tido um valor per capita de receitas na 

ordem dos € 373,00, porque anteriormente também havia poucos municípios com uma taxa de IMI superior 

a Valongo. Referiu que para o próximo ano a realidade será diferente, pois exceto no IMI, vamos estar no 

máximo a tudo, o IMI a 0,409%, sendo o máximo de 0,450%. 

Referiu que o senhor Presidente havia feito menção aos melhoramentos que se iam verificar, quer a nível 

dos buracos nas ruas e passeios, quer a nível do parque escolar, no entanto, o Município só iria pagar uma 

percentagem, porque o restante seria proveniente dos fundos comunitários. Questionou qual o dispêndio da 

Câmara nas obras de reabilitação da Escola Secundária de Ermesinde, e realçou que a remoção do 

fibrocimento das coberturas das escolas era um valor pouco significativo relativamente ao valor do 

orçamento. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que o valor não ia alterar 

muito, pois 0,409% estava distante da taxa máxima do IMI que era de 0,450%, mas que havia concelhos 

que tinham esse valor, que considerava “pesado”. Disse que a média a nível nacional era de 0,400%, 

portanto Valongo estava num valor médio. 
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Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando qual era a média na zona onde se 

inseria o concelho de Valongo. 

 

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

comparar um concelho rural com um concelho urbano, porque um concelho rural tinha custos que não tinha 

um concelho urbano. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , referindo que o concelho de Valongo era meio 

urbano e meio rural. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não, pois mais de 80 mil 

pessoas do concelho de Valongo estava em zona urbana, de acordo com as estatísticas do INE, e que toda 

a zona de Alfena, Ermesinde e Valongo era urbana, complementando que Valongo era o sexto concelho no 

Norte de Portugal com mais zona urbana, sendo apenas ultrapassado pelo concelho do Porto, que tinha 

mais de 220 mil que era toda a área; o concelho de Gaia uma parte considerável 178 mil; o concelho de 

Braga 3, Matosinhos, Gondomar e Valongo, uma parte da Maia não era zona urbana mas sim rural. Disse 

que os concelhos limítrofes tinham valores das tarifas da água muito superiores às de Valongo, que mesmo 

com os aditamentos ao contrato de concessão era o concelho onde se pagava menos, e o mesmo se 

verificava na questão da tarifa dos resíduos. Disse, ainda, que a ERSAR orientava as câmaras municipais 

para aumentar o valor da tarifa, porque não podiam estar a subsidiar.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando se isso resultava da lei. 

 

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

Valongo estava a aplicar de forma faseada, pois ia ser obrigatório o custo estar todo na tarifa. Repetiu que o 

valor não ia alterar muito, exemplificando que, em média, o IMI na Área Metropolitana do Porto era cerc a de 

21% dos orçamentos, mas no orçamento do Município de Valongo era de 20%, e que, em média, em 2016, 

14% dos orçamentos dos municípios foi para executar obras de investimento em capital, PPI. Contudo, a 

percentagem de Valongo foi de 7,3%, a mais baixa de toda a Área Metropolitana do Porto, sendo de 30% 

no Município de Paredes e no Município de Gondomar entre 12% e 13%. Disse que o Município de Valongo 

usou 7,3% do orçamento para fazer obras em ruas, nas escolas, nos jardins infantis, etc., mas salientou que 

para o concelho avançar não podiam continuar a trabalhar com essas médias que nada tinham a ver com 

os fundos comunitários, e tinham que se aproximar da média praticada da Área Metropolitana do Porto.  

Referiu que havia uma solução para a Escola Secundária de Ermesinde, e no próximo ano ia ser feita uma 

obra na Escola Secundária de Valongo na ordem dos 400 mil euros, e que ia ser gasto 1,5 milhões de euros 

para remover todas as coberturas das escolas, acrescentando que nos últimos anos a Câmara removeu 

uma cobertura por ano, porque elas custavam cerca de 200 mil euros, e sendo oito coberturas demorariam 
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oito anos para ultimar a obra, o que não era o melhor procedimento. Por isso, foi decidido que dos 4 milhões 

de euros que eram da Câmara, 1,5 milhões de euros ia ser destinado à obra de remoção do fibrocimento e 

outras intervenções nas escolas, mas para isso seriam necessários recursos.  

Disse, ainda, que também era pretensão da Câmara aumentar a compra de livros para as bibliotecas 

escolares para os pais não terem esse dispêndio, melhorar os meios tecnológicos, comprar equipamentos 

pedagógicos, melhorar a qualidade das escolas, porque se estas tiverem condições motivam os 

professores, os pais e os alunos, mas para essa concretização era preciso dinheiro, mantendo sempre um 

nível aceitável de esforço. 

Salientou que no ano anterior já havia a contribuição para o IRS, a Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem, a Derrama também já era cobrada, não com a mesma intensidade a quem tinha um lucro 

menor, mas refletia-se sobre o lucro, e que a única alteração que se verificava era na questão do IMI, em 

que havia um pequeno ajustamento para dotar o Município de mais capacidade para devolver aos 

munícipes. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que o senhor Presidente mencionara que 

no ano transato foi aplicado 7,3% em PPI, quando outros municípios tinham feito investimento de 14%, no 

entanto, era importante saber qual era a média do Município de Valongo em despesas correntes, 

nomeadamente em festas, comparada com a média de outros municípios nesse tipo de investimento.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que as festas tiveram 

como objetivo promover o concelho de Valongo, do qual se falava de forma positiva, e que, no ano anterior, 

toda a programação cultural teve um custo de cerca de € 250.000,00 num orçamento de 35 milhões de 

euros, o que correspondia a menos de 1%, muito menos do que deveriam gastar, quando os concelhos do 

Porto, Gondomar, Maia e Matosinhos gastavam muito mais na área cultural. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que a cultura devia ser valorizada. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que o concelho de Valongo 

possuía valências como o brinquedo, a ferrovia, as igrejas, o pão, a regueifa, o biscoito e os bugios e devia 

ser publicitado todos os dias. Reiterou que na vertente cultural, no respeitante à contratação de serviços, 

houve um dispêndio de menos de 1% do valor do orçamento municipal. 

Disse que, no futuro, a população iria agradecer as medidas que estavam a tomar, pois tinham como 

objetivo garantir que a Câmara tivesse finanças sólidas e capacidade para poder fazer mais pelos 

munícipes, e tinha a certeza de que no próximo ano iriam ver a satisfação de muitas famílias com a 

devolução que esta faria em termos de melhoria da sua qualidade de vida. Fez, ainda, referência ao IMI, 

dizendo que uma parte considerável de munícipes não pagava esse imposto porque preenchiam os 

requisitos de isenção, mas a Câmara tinha que se concentrar em ter uma estrutura financeira sustentável 



26 
 

que nunca a fragilizasse. Exemplificou que no ano anterior, por sugestão do PSD, foi decidido criar as 

bolsas de estudo para os estudantes universitários, mas não foram suficientes para o número de inscrições, 

portanto, no corrente ano, foram duplicadas, porque a verba que atribuíam era quase o valor integral da 

propina no ensino público e poderia fazer a diferença entre estudar ou não. Mencionou também a questão 

do Fundo de Emergência Social, que era aumentado em 50%, pois este apoiava imensas coisas, como 

rendas, situações médicas ou dentistas. 

Realçou que quem tinha mais recursos pagaria mais, e quem tivesse menos recursos pagaria menos, o que 

era um grande princípio de justiça social. Disse que era pertinente a forma como a Câmara devolveria esse 

esforço, mas quando terminasse o mandato poderiam afirmar que o concelho de Valongo era brutal, pois a 

iluminação pública estaria toda ligada com lâmpadas LED, os passeios seriam extraordinários e serviriam 

como um fator incentivador para fazer caminhadas, as ruas não teriam buracos, as escolas seriam 

fantásticas e todas as salas teriam quadros interativos, cujo custo estava estimado em € 200.000,00, e 

também era importante ter bom acervo bibliográfico nas bibliotecas escolares. Referiu que para as 

bibliotecas públicas a Câmara comprava, todos os anos, muitos livros, e passou de 3.000 leitores em 2013 

para mais de 8.000 leitores em 2017. 

Disse, ainda, que os senhores Vereadores também iriam regozijar-se quando a população manifestasse 

satisfação com a ação da Câmara. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo, no que concerne às bolsas de estudo, 

que também existia a Ação Social Escolar que apoiava os carenciados nos estabelecimentos públicos, era 

paga uma bolsa de estudo e tinham direito a isenção de propinas, e também custeava as despesas de 

deslocação e para o arrendamento de casa. Portanto, o que a Câmara dava era um extra e não era com 

isso que as pessoas iriam estudar, pois uma bolsa de estudo deveria dar-se a quem demonstrasse mérito. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, argumentando que o Regulamento 

para atribuição de bolsas de estudo foi elaborado com a concordância de todos os membros do Executivo, 

era atribuído em função do mérito, mas toda a ação da Câmara era complementar.  

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a 

fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para vigorar em 2018, na percentagem de 0,25%, nos 

termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea b) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

 

1.5 - ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL, PARA 2018 - PLANO DE 

ATIVIDADES E ORÇAMENTO DA VALLIS HABITA, PARA 2018 

 

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

Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Plano de Atividades e Orçamento da Vallis Habita, EM, para 
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o ano 2018, instruído com a informação técnica n.º 13/DFRH/2017, datada de 28/11/2017, subscrita pela 

Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se 

transcreve: 

“A elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano compete ao Órgão Executivo, nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo que se procede à apresentação 

do referido documento. 

O n.º 1 do art.º 45.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, refere que a Câmara Municipal apresenta à 

Assembleia Municipal, até 31 de outubro de cada ano, a proposta do Orçamento Municipal para o ano 

seguinte. 

O n.º 2 do mesmo artigo prevê que, nos casos em que as eleições para o Órgão Executivo ocorram entre 30 

de julho e 15 de dezembro, a proposta do Orçamento para o ano económico seguinte é apresentada no 

prazo de três meses a contar da data da respetiva tomada de posse.  

Conforme a alínea a) do n.º 2 do art.º 79.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Autarquia disponibiliza no 

seu sítio eletrónico a proposta de Orçamento apresentada ao órgão deliberativo.  

O art.º 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estipula que a aprovação dos documentos previsionais 

por parte da Assembleia Municipal ocorrerá na quinta sessão anual daquele órgão, a realizar em novembro 

ou dezembro. 

Acresce referir que a proposta apresentada pela Câmara não pode ser alterada pela Assembleia Municipal 

e carece de devida fundamentação quando rejeitada. O Órgão Executivo pode acolher as sugestões feitas 

pela Assembleia, quando realmente fundamentadas e salvo se enfermarem de previsões de factos que 

possam ser considerados ilegais. 

Na elaboração dos documentos previsionais foram cumpridas todas as disposições legais preconizadas no 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), com a redação dada pela Lei n.º 162/99, pelos 

Decretos-Lei, 315/2000, 84-A/2002 e pela Lei n.º 60-A/2005, de 14 de setembro, 2 de dezembro, 5 de abril e 

30 de dezembro, respetivamente. 

Conforme estipulado no art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a proposta do Orçamento inclui os 

seguintes elementos: relatório; mapa resumo das receitas e das despesas; mapa resumo das receitas e 

despesas, desagregado por classificação económica; articulado e mapas de carácter obrigatório e 

facultativo que auxiliam na compreensão dos documentos em apreço.  

O articulado contém as normas regulamentares para execução do Orçamento, as propostas de 

autorizações relativas à execução orçamental, como a autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia Municipal, a autorização genérica de assunção de despesa e autorização de 

pagamentos, a autorização para atribuição de despesas de representação, bem como o regulamento 

interno dos fundos de maneio. 

A proposta do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o ano de 2018 importa, tanto na despesa 

como na receita, o valor global de 49.477.000 € (quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e sete mil 

euros). 
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As Grandes Opções do Plano, de dotação global de 24.622.487 € (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte 

e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete euros) são compostas pelo Plano Plurianual de Investimentos, do 

montante de 17.971.380 € (dezassete milhões, novecentos e setenta e um mil e trezentos e oitenta euros) e 

pelas Atividades Mais Relevantes do valor de 6.651.107 € (seis milhões, seiscentos e cinquenta e um mil e 

cento e sete euros). 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Pública (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

dispõe, no art.º 29.º, que os Serviços planeiam e preparam o Mapa de Pessoal, aquando da elaboração da 

proposta de Orçamento, pelo que o mesmo acompanha a presente proposta de Orçamento. O n.º 2 do 

referido artigo menciona que o Mapa de Pessoal deverá conter a indicação do número de postos de 

trabalho de que o Município carece para o desenvolvimento das suas atividades. 

A aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano compete à Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mediante proposta da 

Câmara Municipal, conforme estipulado na alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º do mesmo diploma legal. 

Do mesmo modo, competirá também ao Órgão Deliberativo, mediante proposta da Câmara Municipal, 

aprovar o Mapa de Pessoal, atendendo ao disposto no n.º 4 do art.º 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugada com a alínea a), do 

n.º 2, do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. 

De acordo com a alínea b), do n.º 2, do art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o Orçamento 

municipal inclui como anexo o Plano de Atividades e Orçamento para 2018 da Vallis Habita EM.” 

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara proferiu, em 29/11/2017, o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-

se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando que o orçamento 

apresentava um aumento de cerca de 18%, estando próximo dos 50 milhões de euros. Disse que era 

privilegiado um investimento forte nas áreas sociais, educação e habitação social, estando previsto para a 

educação um investimento próximo dos 5 milhões de euros, quer em financiamento comunitário quer em 

financiamento próprio. Na habitação social, iam investir 2,5 milhões de euros, mas também havia 

financiamento comunitário, e também a nível da regeneração urbana e mobilidade, áreas consideradas 

muito marcantes. 

Referiu que era um orçamento ambicioso mas realista e coerente com o que tem sido feito, pois ia ser dado 

seguimento à promoção do concelho de Valongo no reforço da sua identidade; a continuidade na aposta de 

desmaterialização e modernização dos serviços, estando, atualmente, a Câmara Municipal de Valongo na 

vanguarda em termos de desmaterialização, o que permitia uma grande aproximação aos munícipes e 

também perceber melhor as necessidades da população e responder de forma mais célere.  

Disse que os eleitos pelo PS acreditavam a 100% que todos esses projetos iam ser uma realidade a médio 

prazo e que o território das cidades de Alfena, Ermesinde, Valongo e das vilas de Campo e de Sobrado 

seria cada vez mais atrativo e reconhecido no País. 
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Referiu que nesse orçamento havia a preocupação de manter a estabilidade das contas, garantir uma 

tesouraria saudável, bem como os prazos médios de pagamento, acrescentando que a Câmara de Valongo 

era a melhor a pagar às empresas, porque pagava a 5 dias, permitindo com esse procedimento comprar 

mais barato os serviços e as obras, ou seja, esta tinha credibilidade no mercado.  

Continuando a sua intervenção, disse que estavam contemplados investimentos de requalificação e 

modernização das escolas, cerca de 4,6 milhões de euros, que abrangia a substituição de todas as 

coberturas em fibrocimento existentes nas escolas pertencentes à Câmara, e também no Pré-Escolar e 1.º 

Ciclo. 

Disse que, na gestão do processo da Escola Secundária de Ermesinde, foi conseguida uma verba de 464 

mil euros que ia permitir também substituir as coberturas da Escola Secundária de Valongo e elaborar o 

projeto para a intervenção completa; a Câmara também ia custear do seu próprio orçamento, cerca de 100 

mil euros, para o projeto da Escola Básica Vallis Longus que não tinha ainda financiamento comunitário 

garantido. 

Referiu que no próximo ano iam contratar mais 15 trabalhadores para as escolas, a somar aos 10 que já 

exerciam funções, o que era um esforço grande na despesa corrente, mas que tinha como finalidade reduzir 

os Contratos Emprego-Inserção. 

Continuou, dizendo que ia ser implementado o projeto “MaisVal” que visava o combate ao insucesso 

escolar, considerado um projeto ambicioso, atuava nos preditores do insucesso que era a pobreza, era 

elaborado em parceria com a Universidade do Minho e orçava em 600 mil euros em três anos, tinha uma 

componente de financiamento comunitário e outra de financiamento próprio. 

Destacou, ainda, as candidaturas do Programa Operacional Norte no âmbito da Regeneração Urbana, 

sendo o emblema máximo a obra em execução da futura “Oficina de Promoção da Regueifa e do Biscoito”, 

bem como a candidatura do “Brinquedo Tradicional Português”, em Alfena, mas que também abrangia 

outras obras, designadamente a questão da sede do Parque das Serras do Porto, e quase 2,5 milhões de 

euros para vários empreendimentos sociais, quer intervenções de exterior quer de revestimento. 

Referiu que, na área das vias e dos arruamentos, ia ser implementado o Programa da Mobilidade Suave e 

Acessibilidade para Todos, sendo uma parte financiada pelos fundos comunitários, e também um programa 

de circulação pedonal na Área de Reabilitação Urbana de Valongo, cujo custo seria quase 3 milhões de 

euros. 

Disse que na área social ia haver um aumento em 50% do Fundo de Emergência Social e também estavam 

previstos montantes no âmbito da Ação Social Escolar, numa ótica complementar, nomeadamente quanto 

às refeições e Atividades de Animação e de Apoio à Família. Referiu que ia haver continuidade no apoio às 

associações culturais e desportivas, haveria um reforço no apoio à cultura, e também às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, cuja linha anual era de 20 mil euros que passaria para 40 mil euros no 

sentido de apoiar projetos que fossem elaborados na Câmara. 

Disse, ainda, que a Câmara continuaria a apoiar os bombeiros, o Campo de Férias “Tok’aMexer” iria ter um 

custo menor para as famílias, e seria duplicado o número de bolsas de apoio a estudantes do ensino 
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superior. Referiu que ia ser construído um novo Centro Médico Veterinário, e iam criar a Polícia Municipal, 

assim como lançar o projeto “O Meu Bairro Não Tem Paredes”, e o “Programa Stop Buracos”, que consistia 

na reparação corrente e pontual de vias, arruamentos e passeios. Disse que o Orçamento Participativo 

Jovem ia ser aumentado em 50% e para o próximo ano seria inscrita a verba de 120 mil euros para 12 

projetos, sendo que um ou dois desses projetos tinha um caráter intergeracional. Disse que haveria mais 

investimento em parques infantis novos, em máquinas de desporto, e um reforço nas aquisições 

bibliográficas para as bibliotecas municipais e para as escolares.  

Concluiu, dizendo que essa era a proposta de Orçamento apresentado e que os eleitos pelo PS 

acreditavam que este seria muito impactante na vida dos munícipes.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que pretendia algumas informações, 

sendo a primeira questão relacionada com a rubrica “Remodelação e Conservação de Edifícios”. 

Questionou se nesta estava previsto o compromisso referente à instalação de um elevador e ao arranjo no 

Vallis Longus. 

 

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

contemplado nessa rubrica que era genérica. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionou se a viatura pesada de passageiros de 

55 lugares mencionada na rubrica “Material de Transporte” era para adquirir, pois só estava afeto € 

10.000,00 quando o seu preço era de € 225.000,00. 

 

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

ser aberta, mas ainda estava a ser estudada a melhor forma, ou por sistema de leasing ou compra, pois o 

autocarro existente tinha muitos anos. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que na mesma rubrica “Material de 

Transporte”, havia menção à aquisição de uma viatura ligeira de passageiros no valor de € 60.000,00. 

Questionou se era um carro. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não, tinha a ver com a 

mudança da frota para híbridos elétricos, e provavelmente o valor não seria suficiente. Informou que a frota 

ia ser abatida atendendo a que era antiga e gastava muito dinheiro e ia ser lançado um concurso de renting 

para substituir por híbridos plug-in com ficha para distâncias maiores e também alguns carros, pois havia 

muita necessidade de deslocação a Espanha ou a Lisboa no âmbito da integração do Município de Valongo 

na associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular. Complementou que também seria lançado um 

procedimento para colocação de pontos de carregamento das mencionadas viaturas.  
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Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , perguntando se os carros elétricos que o Município 

tinha adquirido se encontravam em circulação. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que essas viaturas foram 

adquiridas há vários anos, durante a governação do PSD, mas, na sua opinião, não foi uma boa compra, 

pois não tinham uma capacidade de resposta adequada nem possuíam autonomia, e iam ser vendidos.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando em que consistia o projeto “Valongo 

Inteligente”, inserido em “Outras funções”, ao qual estava afeto € 212.000,00. 

 

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

um financiamento comunitário até 55% e era no âmbito do PDCT, ou seja, as verbas comunitárias geridas 

pela Área Metropolitana do Porto. Disse que, anteriormente, todos os procedimentos da Câmara eram em 

formato papel, no entanto, no mandato anterior, foi decidido proceder à desmaterialização dos mesmos, 

acrescentando que atualmente isso estava quase concluído, só faltando completar o SIG. Contudo, a 

estrutura de suporte existente era antiga e não dava um feedback adequado à tramitação da informação por 

suporte eletrónico e necessitava de ser substituída. Disse que uma parte desse investimento foi inserido nos 

fundos comunitários no âmbito do PDCT que tinha uma linha destinada às TIC, tendo sido apresentado um 

projeto designado “Valongo Digital” que iria ser completado no próximo ano, e atingiria um valor superior a € 

200.000,00. Complementou que a questão “Stop Buracos” estava relacionada com esse projeto, pois 

tratava-se de uma aplicação para telemóveis com o objetivo de os munícipes informarem a Câmara acerca 

dos buracos existentes nos arruamentos. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando sobre a rubrica para equipamento no 

respeitante à criação da Polícia Municipal. 

 

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

abertura de rubrica, mas, posteriormente, seria necessário adquirir carros e armas. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , perguntando se isso já estava incluído no Mapa de 

Pessoal e se já havia o respetivo Regulamento. 

 

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

era criada a partir dos serviços de vigilância e fiscalização, ainda não constava do Mapa de Pessoal porque 

dependia de uma autorização do Governo, mas tinha enquadramento legal e eram conhecidos os 

procedimentos a efetuar. Acrescentou que essas rubricas deviam estar abertas, atendendo a que, 

provavelmente, seria necessário executar obras nas instalações que fossem identificadas para o efeito, teria 
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que haver duas ou três viaturas, bem como a aquisição do equipamento respetivo, fardas, armas e, 

eventualmente, computadores. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , perguntando se seria implementada no próximo 

ano. 

 

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

no próximo ano, o processo não era moroso e um ano era o tempo necessário para por em prática a Polícia 

Municipal. Disse que havia uma grande expetativa, porque a Polícia Municipal iria ajudar muito a Câmara, 

acrescentando que quase todos os concelhos da Área Metropolitana a tinham implementado.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que, em termos concretos, havia alguma 

indefinição relativamente à competência da Polícia Municipal.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que ficaria tipificado no 

Regulamento a competência da Polícia Municipal. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando se o investimento constante na 

rubrica da Ação Social: “Reabilitação da Habitação Social PER S. Bartolomeu” era no empreendimento da 

Serra Amarela. 

 

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

empreendimento se situava em Cabeda. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando se estava prevista alguma 

intervenção para o empreendimento da Serra Amarela. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira , explicando que o investimento fazia parte do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano, estava no Eixo das Comunidades Favorecidas, não podendo ser 

inscritos todos os empreendimentos atendendo a que tinham que obedecer a uns critérios mínimos 

relacionados com a avaliação do seu estado atual, com a idade dos mesmos e como é que iriam evoluir 

com a intervenção Portanto, foram identificados aqueles que encaixavam nos critérios do PEDU, sendo que 

um dos princípios baseava-se em reabilitar o prédio e também o espaço público. Referiu que nem todos se 

iam inserir nos fundos comunitários, mas haveria um esforço municipal para que isso acontecesse.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que o empreendimento da Serra Amarela 

necessitava de uma intervenção, porque os azulejos estavam a cair, e representava um perigo para as 

crianças que por ali passavam. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira , referindo que esse empreendimento não encaixava nos 

critérios. No entanto, estavam sempre atentos aos avisos referentes aos fundos comunitários, pois havia a 

expetativa de que houvesse mais verbas para a reabilitação de empreendimentos sociais, estando a 

Câmara já a preparar projetos para eventuais candidaturas. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que havia uma rubrica para “Conversão da 

Escola do Xisto”, e perguntou em que consistia essa conversão.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a Câmara tinha, há dois 

ou três anos, um projeto inovador a nível nacional denominado “OTL Especial@rte”, que funcionava na 

Escola do Xisto e era direcionado a crianças com necessidades especiais em tempo não escolar. Disse que 

a “Portugal Inovação Social”, entidade que geria fundos comunitários, identificou esse projeto como um 

projeto de elevado potencial de replicação no País, e propôs que a Câmara desse outro tipo de dimensão à 

escola. Disse que se estimava que o projeto tivesse um financiamento a 100%, pois implicava a colocação 

de um elevador e da reabilitação de toda a escola. Complementou que o preço desse programa era muito 

acessível quando comparado com outras entidades. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, questionando o que foi planeado para a construção 

do parque de estacionamento da Unidade de Saúde Familiar de Valongo.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que a rubrica foi aberta, 

mas ainda estava a ser estudada uma solução, pois o local era um drama. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que os eleitos pelo PPD/PSD estavam 

conscientes das dificuldades em resolver o assunto. Referiu que, em tempos, houve negociações com o 

Hospital de S. João para a eventual construção de um parque de estacionamento que servisse a Unidade 

de Saúde Familiar e o Hospital. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que tinha conhecimento disso, 

mas que o problema eram os custos e o impacto visual que teria, pois essa zona estava inserida na ARU, e 

não fazia sentido ser reabilitada e depois surgir um parque de estacionamento de grande impacto visual.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando se foi tida em consideração a 

solução de deslocar o cemitério para o Susão. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que esse procedimento tinha 

que ser concertado com a Junta de Freguesia, pois esta geria o cemitério,  e preferia ampliar. Acrescentou 

que não foi fácil encontrar soluções no Susão por causa dos terrenos.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , referindo que os terrenos não tinham que ser 

necessariamente junto à Capela do Susão, dando o exemplo que em outros países os cemitérios ficavam 

afastados das capelas. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a Junta de Freguesia 

tinha feito um grande investimento no local existente, e que a abertura de outro cemitério implicava custos 

com recursos humanos. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que na rubrica referente à Proteção do 

Meio Ambiente e Conservação da Natureza, estavam inscritos o Parque do Leça, em Ermesinde, e o 

Parque do Leça, em Alfena, com verbas diferentes. Questionou o motivo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que as rubricas estavam 

abertas por uma questão de gestão do Orçamento, porque relativamente ao Parque do Leça, em 

Ermesinde, havia um processo de expropriação e foi elaborado um projeto que teve custos, portanto essa 

rubrica era obrigatória. Quanto à questão de Alfena, disse que foram feitas intervenções, designadamente a 

da Levada do Cabo, que também implicou custos. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , perguntando para onde estava prevista a 

instalação do centro de serviços do Parque das Serras do Porto.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando que era na escola situada 

atrás da Polícia de Segurança Pública, e que a obra só não avançou porque o IPPAR não aceitou que as 

caixilharias fossem em alumínio, tinham que ser em madeira. Disse que o procedimento foi anulado para 

que não perdesse o financiamento, mas que já estava lançado novo procedimento. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando o que era a “Casa do 

Conhecimento”. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que muitos concelhos já 

tinham implementado a Casa do Conhecimento ou “Living Lab”, que permitia uma experimentação científica 

aos alunos. Disse que a Câmara tinha reunido com o CENFIM, pois envolvia questões mais avançadas 

como a experimentação com impressão 3D e programação de software.  
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Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , perguntando se esse projeto também ia ser objeto 

de financiamento, se iria funcionar com base em protocolos estabelecidos com entidades e se era dirigido 

aos jovens. 

 

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

definido se haveria ou não financiamento. Confirmou que funcionaria com celebração de protocolos e que 

era direcionado aos jovens. Disse, ainda, que o projeto “Valongo Inteligente” poderia financiar algumas 

coisas. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , solicitando informação sobre o Centro de Trail de 

Valongo, 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que o Centro de Trail de 

Valongo sofreu um atraso, foi aberto o Centro de BTT permanente. Disse que, durante quatro anos, ficaram 

cientes da importância em realizar eventos, havia um compromisso de fazer de Valongo o primeiro concelho 

para atividades outdoor na Área Metropolitana do Porto, o que foi conseguido. Referiu que, atualmente, 

Valongo era o concelho com mais provas de BTT e de Trail Running, no entanto, era pertinente trazer 

pessoas todos os dias e abrir Centros de BTT e de Trail Running. Disse que o Centro de BTT de Campo 

estava aberto diariamente, tinha uma box de apoio, mapas para descarregar na net e 153 Km de trilhos, que 

estavam sinalizados e eram reconhecidos. Disse que seria aplicado o mesmo princípio ao Centro de Trail 

Running, que seria a partir do Parque Urbano de Valongo, como forma de contrariar o vandalismo 

permanente que ali existia. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , perguntando se a Câmara também fazia o 

percurso. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que sim. Teria muitos 

quilómetros e cinco percursos. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , perguntando se era em Valongo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando que era nas Serras do 

Porto, com a vantagem de estender para o concelho de Paredes. Disse que esse projeto afirmava muito o 

concelho de Valongo, pois atraía muitas pessoas para as Serras, dando-lhes projeção. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando se já estava em execução a ligação 

de Valongo à Santa Rita, e também sobre a via de Sobrado. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que estava a ser executada a 

“Via do Peregrino”, que fazia a ligação de Ermesinde a Valongo, a intervenção era só de um lado que foi o 

conseguido para financiamento, que ia permitir uma via segura para praticar corridas e caminhadas. Disse 

que posteriormente, por financiamento ou por esforço do Município, seria executada a outra via.  

Sobre a via de Sobrado, disse que também era estrada nacional, mas a Câmara conseguiu enquadrar a 

obra usando como motivo o entroncamento das zonas urbanas. Mais, disse, que a obra foi consignada e a 

IP - Infraestruturas de Portugal ia avançar mais os dois troços de via de passeios na estrada que ligava 

Sobrado a Campo. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando se o terreno para a construção da 

piscina da União das Freguesias de Campo e Sobrado também era abertura de rubrica.  

 

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

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , perguntando se também era abertura de rubrica 

para a construção do circuito de manutenção. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não, a rubrica já estava 

aberta e era para dar continuidade à obra. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando sobre a reabilitação do pavilhão da 

Bela, e o motivo da mudança de atitude, pois até à presente data não tinha havido qualquer evolução. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era para ser executada a 

obra. Esclareceu que a Junta de Freguesia de Ermesinde era proprietária de metade do edifício e a outra 

metade pertencia à Câmara. Contudo, aquela entidade nunca teve interesse em ceder a sua parte à 

Câmara para que fossem executasse as obras, tendo só no atual mandato manifestado essa vontade que 

seria formalizada através de um protocolo. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, questionando se ia acabar a compropriedade com 

a Junta de Freguesia, passando a obra a ser da Câmara. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que sim. Disse que essa 

zona, assim como nas outras freguesias do concelho de Valongo, tinha carência de equipamentos e estava 

próxima de Alfena, o que fazia sentido. Complementou que o pavilhão existente não tinha condições, mas 

com a intervenção prevista teria uma boa cobertura com eficiência energética e um bom piso, e permitiria 

dar apoio à Escola da Bela, à Gandra ou ao Clube da Gandra e à comunidade.  
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Interveio o senhor Vereador, José António Silva , dizendo que estava inscrita uma verba para a intervenção 

na piscina de Ermesinde, e perguntou a que se destinava em concreto. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que se tratava de uma 

ampliação e modernização da piscina, que ficaria semelhante à de Valongo, e que essa intervenção seria 

financiada por fundos comunitários no montante de quase 1 milhão de euros.  

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva , dizendo que a piscina de Ermesinde tinha graves 

problemas de higiene. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que esse tipo de situação 

tinha que ser reportada à Câmara para que esta solicitasse à empresa contratada para o efeito, a correção 

da mesma. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando se havia condições para avançar 

com a execução de um passeio dentro da Escola Profissional de Sobrado e o centro de Sobrado. 

 

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

situação que tinha que ser resolvida. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , solicitando informação sobre a questão do 

“MaisVal”. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que se tratava de um projeto 

de combate ao insucesso escolar e era financiado, havia uma rubrica que tinha um valor global para 6 anos, 

no ano 2018 que era 1/3 dos 600 mil euros, ou seja, quase 200 mil euros.  

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, complementando que esse projeto tinha a ver com o 

combate ao insucesso escolar, tinha quatro medidas, uma parte era a contratação de recursos humanos, 

psicólogos e assistentes sociais, através da Universidade do Minho, os projetos que iam desenvolver 

estavam relacionados com a promoção da leitura e, por isso, tinha a participação dos psicólogos. O projeto 

de interdisciplinaridade tinha a ver com a relação com a família, que tinha como objetivo combater o 

abandono escolar, nomeadamente a questão que se relaciona com o acompanhamento que os pais faziam 

aos alunos e, por esse motivo, era acompanhado pelos assistentes sociais. A terceira medida c onsistia em 

ensinar a estudar, ou seja, estratégias de aprendizagem do estudo. E a última medida era uma plataforma 

onde se estabeleceria o diálogo com os alunos, tratava-se de uma rede em que os alunos tinham a 



38 
 

possibilidade de dialogar com os professores, colocando questões para os professores responderem. 

Portanto, essas quatro medidas tinham um custo elevado, mas o montante significativo seria para os 

técnicos que iam fazer o acompanhamento dessas atividades.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, perguntando qual era o público-alvo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, respondendo que o projeto destinava-se aos alunos 

do 1.º Ciclo, embora pudesse ter também alguns alunos do 4.º ano e do 5.º ano, pois a pretensão consistia 

em combater o insucesso escolar da forma mais precoce, ou seja, problemas quer na aprendizagem da 

língua e da leitura, quer no estudo logo nos anos iniciais. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, complementando que o projeto se 

inseria no compromisso da Câmara de entrar para a Rede de Cidades Educadoras e de estabelecer uma 

parceria entre o Município, os Agrupamentos de Escolas e as Associações de Pais que visasse o sucesso.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que saudava esse projeto, porque era 

importante criar hábitos da leitura e técnicas de aprendizagem do nosso idioma. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que, por esse motivo, ia haver 

um reforço dos livros das bibliotecas escolares. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando quanto à rubrica “aluguer de 

outsourcing de fotocopiadoras”, se era para todas as escolas EB 1 e Jardins de Infância, pois tinha 

conhecimento que na Escola de Campelo era a Associação de Pais que pagava o aluguer da máquina.  

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, dizendo que isso só podia acontecer se, 

eventualmente, tivesse lá sido colocada uma segunda fotocopiadora, porque a Câmara colocou, a título 

gratuito, fotocopiadoras em todas as escolas do 1.º Ciclo e do Pré-Escolar que tinham um plafond 

consoante o número de alunos, e também era fornecido o papel. Portanto as fotocópias tinham um custo 

zero, não havia necessidade de serem pagas pela Associação de Pais. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , perguntando em que consistia o projeto “Valongo 

faz Campeões”. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que era o projeto vencedor 

do Orçamento Participativo Jovem do corrente ano, mas que só podia ser executado no próximo ano, 

acrescentando que passaria a ter mais € 120.000,00 para 12 projetos novos. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, complementando que esse projeto tinha o valor de € 

10.000,00 e estava relacionado com a promoção do basquetebol, iam ser adquiridas 800 bolas de 

basquetebol para distribuir pelos alunos do concelho, com a finalidade de difusão da prática dessa 

modalidade nas escolas do concelho de Valongo. Acrescentou que as bolas teriam a inscrição “Valongo faz 

Campeões”, e estariam identificadas com as marcas do concelho.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que na rubrica “estudo para pista de 

atletismo”, tinha afeto o valor de € 1.000,00. Questionou onde iria ser implementada.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que seria nos Montes da 

Costa. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , perguntando qual o montante que a empresa 

“Águas de Valongo” ia transferir para a Câmara pela utilização da rede, e em que rubrica estava previsto.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que dependia do 

consumo de água, se fosse igual ao do corrente ano o valor aproximava-se dos € 700.000,00. Referiu que 

havia uma rubrica com 2 milhões e 587 mil euros, e inseria-se nesse valor, porque era uma renda. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , questionando se esse valor não estava consignado 

a nada. 

 

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

rendas, uma consignada ao ciclo da água, e outra por utilização de infraestruturas.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que, em termos das regras dos Serviços 

Municipalizados, a lei previa que o valor que a empresa cobrava pela utilização dos ramais tinham que ser 

afetos à recomposição dos ramais. 

 

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

pela utilização integral de tudo. Disse que havia duas alíneas referentes a dois tipos de renda, a renda que 

foi aprovada e que ia ser implementada era por utilização da infraestrutura toda, não só dos ramais. Disse 

que as rendas faziam sentido, porque quando uma empresa privada explorava um serviço público não 

montava tudo do zero, pois já havia funcionários e máquinas, ou seja, uma parte considerável da estrutura 

já estava criada. 

Disse que derivou da União Europeia as câmaras municipais entregarem a exploraç ão a privados, porque 

estas não podiam contrair endividamento, mas isso serviu para concluir a cobertura da rede. Referiu, ainda, 
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que as empresas já encontravam a estrutura montada e, por isso, é que existiam as rendas, para pagar ou 

para efeitos de reinvestimento em ramal, mas não fazia sentido que fosse a Câmara a fazer isso, porque já 

era uma obrigação da concessão, ou seja, no relatório do RASARP era mencionada a obrigatoriedade de 

quem explorava a ter um conjunto de investimento, pois se assim não fosse, quando terminasse a 

concessão as infraestruturas estavam obsoletas. Acrescentou que se isso já era uma obrigação de quem 

explorava, só fazia sentido se fosse uma renda por utilização do “negócio”.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , referindo que quando terminasse o contrato de 

concessão, a empresa que estivesse na altura, não ia fazer obras e o ramal ficaria assim.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que as obras já estavam 

todas previstas com a renegociação do contrato. Referiu que o concelho de Valongo tinha poucas 

habitações que não estavam ligadas à rede de saneamento. Nesse momento, a Câmara tinha um bom 

indicador, 99% das casas tinham ligação, mas em Alfena, por exemplo, ainda havia mais de 300 casas que 

não tinham ligação ao saneamento. Disse que, para não perderem competitividade, a empresa ia ser 

pressionada a fazer o investimento que faltava na Zona Industrial de Campo, mas primeiro tinha que ser 

modernizada a ETAR de Campo para ter uma rede mais capacitada. Referiu que também havia o problema 

de alguns cheiros na ETAR de Ermesinde, por ineficiência do decantador, mas o investimento ficaria 

resolvido por € 200.000,00 ou € 300.000,00, estando isso previsto no aditamento ao contrato. Portant o, o 

concelho de Valongo ia ficar melhor do ponto de vista ambiental.  

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo que os eleitos pelo PPD/PSD não 

concordavam com os princípios subjacentes ao Orçamento, estavam de acordo com os investimentos que a 

Câmara pretendia fazer, mas entendiam que esses investimentos deviam ser feitos o mais possível com o 

evitar de despesas e não através do recurso ao agravamento da situação económica dos munícipes do 

concelho de Valongo. Por essa razão, iam votar contra e apresentavam uma Declaração de Voto. 

 

Analisados devidamente os documentos apresentados, foi deliberado por maioria, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal: 

1 - A proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018, nos termos conjugados da alínea c) 

do n.º 1 do art.º 33.º, da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

2 - O Mapa de Pessoal para 2018, nos termos n.º 4 do art.º 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugada com a alínea a), do n.º 2, do 

art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro; 

3 - O Plano de Atividades e Orçamento para 2018 da Vallis Habita EM, nos termos do n.º 2, do art.º 42.º da 

Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro. 
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Votaram contra os/a senhores/a Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr.ª Rosa Maria Rocha, Dr. Alberto 

Neto e Sr. José António Silva, e apresentaram Declaração de Voto.  

 

Declaração de Voto 

 

“Votamos contra o Orçamento, pois o mesmo reflete opções  de gestão com as quais não concordamos, na 

medida em que o aumento das receitas resulta não de um aumento da eficiência da máquina/serviços 

municipais, mas da penalização dos Valonguenses com um aumento de impostos, de taxas e de preços a 

cobrar, nomeadamente: 

- o aumento do valor da água e saneamento; 

- o aumento do IMI; 

- a manutenção da Derrama; 

- a manutenção da participação variável no IRS. 

Não obstante ser afirmado na página 2 do “Orçamento e Grandes Opções do Plano - Ano 2018” que “As 

grandes opções estratégicas do Orçamento e das Grandes Opções do Plano são”, e passo a citar “Manter a 

competitividade fiscal do Município”, a política da Câmara vai pelo caminho inverso de aumento de 

impostos. 

Esta política de penalização dos Valonguenses é tanto mais criticável quanto é certo que: 

- as contas do Município estão controladas e numa fase de consolidação;  

- o Município, com a renegociação do empréstimo, passa a ter mais dinheiro disponível, muito embora os 

Valonguenses não beneficiem da renegociação, pois o tempo do empréstimo é aumentado; 

- houve, nos últimos anos, uma redução do quadro de pessoal e, consequentemente, uma libertação de 

verbas. 

Isto é, o Município já dispõe de uma situação financeira mais confortável, não precisando de sacrificar ainda 

mais os Valonguenses. Este sacrifício, porém, permite ao novo executivo:  

- aumentar o número de Vereadores em regime de permanência, passando de 4 para 5 Vereadores a 

tempo inteiro, o que significa um aumento de mais de € 37.000,00/ano, não contando com os descontos 

associados; 

- aumentar o número de elementos do seu gabinete, passando a ter mais 2 secretários que no anterior 

mandato, o que representa um aumento de mais de € 43.000,00 por ano, não contando com os descontos 

associados. 

Aumentando assim a despesa corrente com o seu executivo e gabinete de apoio em mais de € 

80.000,00/ano, sem contar os descontos associados. 

Assim sendo, e não obstante saudarmos a aposta na ação social, nomeadamente no parque escolar e em 

alguns arruamentos, assentes num forte investimento externo, porque não concordamos com os 

pressupostos em que assenta o presente Orçamento, centrado mais na arrecadação de receitas que na 

eficiência e racionalização da despesa, votamos contra.” 
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2.1 - 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 

(apenas 13% dos movimentos são entre freguesias do concelho), as análises efetuadas tiveram que ter em 
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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.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, submeter à Assembleia Municipal a fase III - 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Valongo – Relatório Final, nos termos da alínea h) do n.º 1, do 

artigo 25.º, conjugado com a alínea a) do nº 1, do artigo 33º., da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e com 

base na informação técnica prestada. 

 

Abstiveram-se os/a senhores/a Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr.ª Rosa Maria Rocha, Dr. Alberto 

Neto e Sr. José António Silva. 

 

3.1 - PROCESSO N.º 164-OC/2011 EM NOME DE PEDRO MIGUEL SOUSA PEREIRA 

LOCAL: RUA DA PASSAGEM, N.º 164 (LOTE 9) - ERMESINDE 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR) 

 

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 1324/DFM.FU/2017, datada de 

2017.10.28, subscrita pelo Eng.º Pedro Coelho, Técnico Superior, cujo teor se transcreve: 

«Em 09.12.2011 foi submetida uma comunicação prévia para construção de um edifício de habitação 

unifamiliar no local supra identificado. 
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Em 31.01.2012 o requerente foi notificado que a comunicação prévia foi admitida por despacho do Sr. Vice-

Presidente com poderes delegados exarado em 24.01.2012. 

Em 12.03.2012 foi emitida a certidão de admissão de comunicação prévio n.º 16/2012, fixando o prazo para 

conclusão das obras em 18 meses, a expirar em 07.09.2013. Este prazo foi posteriormente prorrogado, no 

âmbito do regime excecional de extensão de prazos, até 13.03.2015. 

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 da Sr.ª Chefe da DFM, Eng.ª Alexandra Ribeiro, em 2017.10.27 

que igualmente se transcreve: 

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

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

n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 

Em 2017.11.14 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 2017.11.24, 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 - INTENÇÕES DE DOAÇÃO AO CDBM 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a intenções de doação ao 

Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada, através da informação técnica n.º 353/DCTJ-

CDBM/2017, datada de 25.10.2017, subscrita por Paulo Moreira, técnico superior no Centro de 

Documentação da Bugiada e Mouriscada, cujo teor se transcreve:  

“O Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada (CDBM) é um espaço interpretativo e difusor da 

festa de S. João de Sobrado. Igualmente é um polo agregador de informação temática que contribui para o 

conhecimento, estudo e investigação da Bugiada e Mouriscada. Desde a sua abertura, em 2014, que tem 
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vindo a rececionar acervo que importa salvaguardar e incorporar no seu fundo patrimonial, tornando-o 

disponível para consulta e fruição. Considerando o interesse do referido acervo, para centro e para o 

desenvolvimento das suas atividades, submete-se à aprovação da Câmara Municipal as seguintes 

intenções de doação: 

Doador Morada Acervo Valor 

Associação Organizadora 

da Casa do Bugio e 

Festas de S. João de 

Sobrado 

Rua de Campelo, 

Sobrado 

- DVD - documentário “Bugiadas 1977”, edição Associação Casa 

do Bugio.  

Indisponível 

Manuel António da Silva 

Pinto Suzano 

Rua da Costa, 

476, Sobrado 

- Bilhete-postal com a pintura “A Bugiada de Sobrado (Valongo) | 

A Dança de entrada dos Bugios, 1985”, da autoria de Joaquim 

Azevedo. 

- Livro “Volta” (com DVD), edição de CAAA – Centro para os 

assuntos da Arte e Arquitetura, 2013 

Indisponível 

 

 

Indisponível 

Nuno Alexandre Macedo 

Ferreira 

Rua Deuladeu 

Martins, n.º 76, 

casa 1, 4440-341 

Sobrado 

- Desdobrável: “Bugiadas e Mouriscadas | A conduta de um 

Bugio” 

- Brochura: “S. João do Porto: O Sagrado | O Profano” 

- Desdobrável: “Igreja Matriz de Sobrado” 

- Desdobrável: “Capela e Ermida de S. Gonçalo” 

- Caneca castanha em barro com imagem da comissão de 2016 

- Medalha comemorativa do 4.º aniversário da Vila de Sobrado 

(19/04/2001 – 19/04/2005) 

- Miniatura aromática de busto de Velho da Bugiada com base.  

- Miniatura de azulejo réplica dos da igreja matriz de Sobrado 

- Boletim Cultural “(O) Culto”, n.º 1, edição da Câmara Municipal 

de Valongo, 1992. 

- DVD – “S. João de Sobrado 2013” 

- DVD – “S. João de Sobrado 2014”  

- Livro “Igreja Matriz de Sobrado - O Segredo da Memória”, 

edição do autor Nuno Alexandre Macedo Ferreira, 2016. 

- Recortes, pesquisas e “Estatutos da Associação dos 

Lavradores de Sto. André de Sobrado”, 1928 (cópia) 

Indisponível 

Indisponível 

Indisponível 

Indisponível 

€ 3,5  

Indisponível 

 

€ 5 

€ 2   

Indisponível 

 

Indisponível 

Indisponível 

€ 22 

 

Indisponível 

Sofia Rebelo Rua Deuladeu 

Martins, n.º 131, 

Sobrado 

- Cópia da escritura de constituição e estatutos da Associação 

Organizadora da Casa do Bugio e Festas de S. João de Sobrado 

e termo de autenticação (cópia). 

Indisponível 

Célia Almeida Gandra, Paredes - Cópia com a história “Bugio e Dentina” (7fls) Indisponível 

Armanda Rebelo Rua Deuladeu 

Martins, n.º 131, 

Sobrado 

- Fotografia (preto e branco) do Reimoeiro e Guias da festa de 

2016 no interior da igreja matriz - autoria de André da Rocha 

Ferreira  

€ 2 

Joaquim Fernandes 

Ribeiro Mota 

Tv. da Rampinha, 

51, Sobrado 

- Brochura “Festas S. João de Sobrado”, com programa das 

festividades do ano de 2000 e informações relativas à Bugiada e 

Indisponível 
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Mouriscada. 

- Cópia de relatório de contas da festa de 2000 (2fls). 

- Cópia com a constituição da comissão de festas de 2003, 

programa festivo, relatório de contas e ata de reunião n.º 16 

(4fls).  

 

Indisponível 

Indisponível 

André da Rocha Ferreira Rua Além do Rio, 

451, Campo 

- Conjunto de dez postais com imagens da Bugiada e 

Mouriscada, da sua autoria 

€ 8 

Coisasquetais Rua s. João de 

Sobrado, 2820 

- Um chapéu de bugio em miniatura 

- Uma barretina de mourisqueiro em miniatura 

- Uma capa de bugio em miniatura 

€ 10 

€10 

€ 7,5 

Paróquia de Sobrado Largo do Passal, 

Sobrado 

- Dois azulejos de pendurar com imagens, um com S. João e 

outro com Santo André.  

€ 6 

Comissão Organizadora 

da Festa de 2016 

Sobrado - Conjunto constituído por jarro e 6 canecas (Comissão 2016) 

- Duas canecas (Comissão 2016) 

- Caneca branca (Comissão 2016) 

- Caneca branca grande com lista azul (Comissão 2016) 

- Caneca branca pequena com lista azul (Comissão 2016) 

- Relógio de senhora (Comissão 2016) 

- Relógio de homem (Comissão 2016) 

- Dois adornos (chapéu de Bugio e barretina de Mourisqueiro) 

€ 35 

€ 7,6 

€ 3,5 

€ 4,5 

€ 4 

€ 15 

€ 20 

Indisponível 

António Feijó  R. Indústria, n.º 

20, Vila N. de 

Cerveira 

- Seis trabalhos de miniaturas alusivas à Bugiada e Mouriscada € 125 

Bernardete Maria de 

Sousa Moreira 

Rua António José 

da Silva, 70, 4440-

306 Sobrado 

- Oito livros: “Descubra o Mundo | Portugal: Património da 

Humanidade”, “Tesouros Artísticos do Mundo: O despertar do 

Renascimento”, “Roma: Mil anos de poder e glória”, “Grande 

História Universal. O Egipto e os Grandes Impérios”, “Um planeta 

violento”, “A Força dos Oceanos”, “Almanaque 2002”, “Cris tais 

Tiffany”, “Decoração de Interiores”, “De Novo em Forma”. 

Indisponível 

Clarisse Lopes Rua 5 de Outubro, 

casa 11, 

Ermesinde 

 - Duas provas de autor (tamanho A3) de trabalhos gráfico-

artísticos: Bugios de Sobrado, da sua autoria 

- Dois postais reproduzindo os mesmos trabalhos, da sua autoria  

- Dois ímanes reproduzindo os mesmos trabalhos, da sua autoria 

Indisponível 

 

Indisponível 

Indisponível 

Manuel dos Santos 

Moreira 

Rua S. João de 

Sobrado, 20209 

Sobrado 

- Duas miniaturas de chapéu de Bugio (aromáticos) € 3,69 

José Fernando Pereira de 

Sousa (Miguel Miguel) 

Rua Vale Direito, 

401, Sobrado 

- Dois livros: “Festividades Cíclicas em Portugal”, vol. 6, edição 

Publicações Dom Quixote, 1984 e “As Ruas de Valongo”, edição 

de Minha Terra. 

Indisponível 

Lúcia Duarte Rua do Caminho 

Novo, 95, Sobrado 

 - Livro “A Festa da Bugiada no Olhar de Francisco Costa”, 

edição da Comissão de Festas de 2012. 

Indisponível 



47 
 

 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Maria João Nunes Lisboa - Revista de Estudos em Património Cultural Veduta, n.º 10, 2016 Indisponível 

Nuno Filipe Pereira da 

Silva 

Rua Sto André 

124 1.º Drt., 

Sobrado. 

- Pin “Bugios e Mourisqueiros” Indisponível 

António Garcês Rua de Penido, 

Sobrado 

- Recortes, pesquisas e “As tradições de Sobrado”, Área Escola 

6.º B, 1997, Escola EB 2.3 de Sobrado (cópia) 

Indisponível 

António da silva Pacheco Rua Baldeirão de 

Baixo, Ent. 115, 

2.º Drt, Sobrado 

- Dois guizos de Bugio (um dourado e outro prateado). Indisponível 

Enquadram-se estas doações no enriquecimento do acervo afeto ao Centro de Documentação da Bugiada 

e Mouriscada, assim como na valorização da festa da Bugiada e Mouriscada, na qual o centro tem um 

importante papel a desempenhar nessa mesma valorização. 

Tem competência para decidir sobre a aceitação das doações, a benefício do inventário municipal, a 

Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 33.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

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

Agostinho Rocha, em 09.11.2017, que igualmente se transcreve: 

“Exmo. Sra. Vereadora: 

Concordo com proposto, considerando que esta doação, constituirá uma mais -valia no acervo do Centro de 

Documentação da Bugiada e Mouriscada, coloco à consideração da Sra. Vereadora esta intenção de 

doação, nos moldes da informação anexa. 

Caso mereça a sua concordância, propõe-se submeter o assunto à consideração e aprovação da Câmara 

Municipal.” 

Pela Sra. Vereadora Ana Maria Martins Rodrigues, a 13.11.2017, foi prestado o seguinte despacho: 

“Tendo em conta que as doações que constam na presente informação contribuirão para o enriquecimento 

do acervo afeto ao Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada concordo com a aceitação das 

mesmas pela Câmara Municipal, nos termos propostos. 

À consideração do Sr. Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 24.11.2017, o seguinte despacho: 

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

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

75/2013, de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a aceitação das doações a benefício do inventário 

municipal com base na informação técnica prestada. 

 

4.2 - REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR PELO ISCAP - MILENE SILVA 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à realização de estágio 

curricular pelo ISCAP - Milene Silva, com a informação técnica n.º 374/DCTJ-T/2017, datada de 08.11.2017, 

subscrita pela Mónica Vitória, técnica superior do Serviço de Turismo, cujo teor se transcreve: 

“1. A aluna do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), Milene Silva, solicitou 

a esta Câmara Municipal a realização de estágio curricular na área de Gestão de Atividades Turísticas . 

2. O estágio curricular tem “por objetivo o aproveitamento recíproco das potencialidades científicas, técnicas 

e humanas do ISCAP, da Entidade de Acolhimento e do Estagiário, bem como a aplicação prática do ensino 

superior, permitindo ao Estagiário o contacto direto com o meio profissional relacionando com a sua 

formação académica superior.” 

3. O estágio curricular deverá ter a duração mínima de 196 horas, em horário a combinar e tem 

disponibilidade imediata para qualquer data de eventual início de estágio.  

4. Após análise do pedido e tendo em consideração as atividades a desempenhar, propõe-se a afetação da 

aluna Milene Silva à Divisão de Cultura, Turismo e Juventude, nomeadamente à Loja Interativa de Turismo.  

5. Caso esta proposta mereça a concordância superior, propõe-se o acolhimento do estágio, através da 

celebração/assinatura de um protocolo entre os intervenientes, Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração do Porto (ISCAP) e Câmara Municipal de Valongo, o qual inclui as responsabilidades das 

partes envolvidas, o qual se anexa à presente informação.  

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

33.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. 

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

Agostinho Rocha, em 17.11.2017 que igualmente se transcreve: 

“À consideração da Exma. Sra. Vereadora: 

Concordo com o proposto, numa lógica de continuidade no apoio dado pelo Município aos estágios 

curriculares, propõe-se o acolhimento deste estágio, nos moldes propostos na presente informação. 

Caso o mereça a sua concordância, propõe-se submeter o assunto à consideração e aprovação da Câmara 

Municipal. 

A Exma. Sra. Vereadora emitiu, em 20.11.2017 o seguinte despacho: 

“Face ao exposto concordo com o acolhimento do estágio curricular na área de Gestão de Atividades 

Turísticas nos termos propostos. 

À Consideração do Sr. Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente, em 24.11.2017, emitiu o despacho que se transcreve: 

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

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que na cláusula 9.ª era mencionado que 

os estagiários não tinham direito a remuneração, mas poderia ser atribuído um subsídio de alimentação e 

um subsídio de transporte. Questionou se a Câmara ia atribuir esse subsídio. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que, de momento, não sabia 

dar essa informação, mas que a solicitaria aos recursos humanos.  

 

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

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a realização de estágio curricular pelo ISCAP - 

Milene Silva com base na informação técnica prestada. 

 

4.3 - REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES PELO ISCET 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à realização de estágios 

curriculares pelo ISCET, com a informação técnica n.º 408/DCTJ-T/2017, datada de 30.11.2017, subscrita 

pela Mónica Vitória, técnica superior do Serviço de Turismo, cujo teor se transcreve: 

“O ISCET – Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo integra a rede de ensino superior 

privado e nos diversos cursos que desenvolve – desde Licenciaturas, CTSP, Pós-Graduações e Mestrados 

na área do Turismo, promove o CTSP em Itinerários Turísticos e Promoção do Património. 

O Município de Valongo criou, no âmbito da oferta de produtos da Loja Interativa de Turismo, roteiros 

específicos: Do Grão ao Pão; da Lousa, do Património Religioso e das Antigas  Padarias e Biscoitarias. 

Com o objetivo de: 

- Potenciar os recursos e vocação de cada uma das instituições – CMV e ISCET, no âmbito do incremento 

de projetos que possam contribuir para a valorização do património cultural e turístico de Valongo; 

- Desenvolver projetos de formação de natureza e âmbito diversificados consoante as competências, 

recursos e necessidades existentes; 

Julgamos ser de todo interesse a celebração de protocolo para realização de estágios pelo ISCET, no 

âmbito do curso supra citado. 

O estágio terá a duração de 810 horas, de acordo com o plano de formação, o qual decorrerá durante 7 

horas e 5 dias por semana. 

Considerando o curso em questão e as atividades a desempenhar, propõe-se a afetação dos estágios à 

Divisão de Cultura, Turismo e Juventude, nomeadamente à Loja Interativa de Turismo. 

Caso esta proposta mereça a concordância superior, propõe-se o acolhimento de estágios, através da 

celebração/assinatura de um protocolo entre os intervenientes, Instituto Superior de Ciências Empresariais e 

do Turismo (ISCET) e Câmara Municipal de Valongo (CMV), os quais incluem as responsabilidades das 

partes envolvidas, o qual se anexa à presente informação. 

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

33.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. 

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

Agostinho Rocha, em 30.11.2017 que igualmente se transcreve: 

“Exma. Sra. Vereadora Eng.ª Ana Rodrigues: 
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Concordo com o proposto, numa lógica de continuidade dado pelo Município no apoio e acolhimento de 

estágios curriculares, propõe-se a assinatura de protocolo com o ISCET, nos moldes referidos na presente 

informação. Caso o mereça a sua concordância, propõe-se submeter a assunto à consideração e 

aprovação da Câmara Municipal. 

A Exma. Sra. Vereadora emitiu, em 30.11.2017 o seguinte despacho: 

“Face ao exposto concordo com o acolhimento do estágio curricular na área de Gestão de Atividades 

Turísticas nos termos propostos. 

À Consideração do Sr. Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente, em 30.11.2017, emitiu o despacho que se transcreve:  

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

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que não era referida a questão do seguro, 

mas era importante haver uma cláusula a mencionar que o seguro de acidentes pessoais era assegurado 

pela respetiva instituição, no sentido de evitar constrangimentos para a Câmara.  

 

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

alínea sobre seguros de acidentes pessoais. 

 

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

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo com o ISCET – Instituto 

Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, com base na informação técnica prestada. 

 

4.4 - CONSULTÓRIO DA SAÚDE – PROTOCOLO COM O HOSPITAL DE S. MARTINHO 

 

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

protocolo com o Hospital de S. Martinho, o qual foi instruído com a informação nr.385/DCTJ-CJ/2015, de 16 

de novembro de 2017, elaborada pela Assistente Técnica Isabel Osório, cujo teor se transcreve: 

“Está em curso a concretização e entrada em funcionamento de um novo espaço que irá funcionar nas 

instalações da Casa da Juventude, na Vila Beatriz, em Ermesinde e que terá duas vertentes: Consultório 

Jovem e Consultório da Saúde. 

O Consultório Jovem funcionará como posto de atendimento aos jovens do Concelho e terá várias valências 

gratuitas ao dispor dos seus utentes nos domínios sociais, apoio ao empreendedorismo, associativismo, 

Eurodesk, ocupação e tempos livres, etc. 

Paralelamente este consultório incluirá também o atendimento a utentes de várias idades portadores da 

doença de Alzheimer e seus cuidadores, no âmbito do projeto DAREAB vencedor do 4.º OPJV em 2017. 

O Consultório da Saúde resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Valongo e o Hospital de S. 

Martinho, no sentido de disponibilizarem consultas gratuitas, em variadas especialidades aos jovens 

portadores do Cartão Jovem Municipal EYC, num processo mediado pela Casa da Juventude. 
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Assim, para concretizar a implementação do Consultório da Saúde,  propõe-se a celebração do protocolo 

anexo com o Hospital de S. Martinho, de acordo com minuta anexa à presente informação.  

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

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.” 

À Consideração Superior. 

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

Agostinho Rocha, em 30.11.2017, que igualmente se transcreve: 

“Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues: 

Concordo com o proposto, na sequência da abertura do Consultório Jovem e Consultório da Saúde, coloco 

à sua consideração proposta de celebração de protocolo com o Hospital de S. Martinho, nos moldes da 

presente informação. 

Caso mereça a sua concordância, propõe-se colocar o assunto à consideração e aprovação da Câmara 

Municipal.” 

O Exmo. Senhor Vereador Dr. Orlando Rodrigues emitiu em 30.11. 2017, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 30.11.2017, o seguinte despacho: 

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

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 a celebração do protocolo com o Hospital de S. 

Martinho. 

 

4.5 - MEGA CONCERTO DE NATAL PELA BANDA DE S. MARTINHO DE CAMPO – OFERTA DE 

BRINQUEDO MUSICAL EM MADEIRA 

 

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

brinquedo musical em madeira às crianças participantes no Mega Concerto de Natal pela Banda de S. 

Martinho de Campo, com a informação técnica n.º 377/DCTJ-T/2017, datada de 10.11.2017, subscrita pela 

Mónica Vitória, técnica superior do Serviço de Turismo, cujo teor se transcreve: 

“A Banda de S. Martinho de Campo, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Campo, pretende 

realizar um mega concerto de Natal.  

A Escola de Música tem crescido de uma forma exponencial, tendo, nos primeiros dois anos de atividade, 

contabilizado cerca de duas centenas de inscrições. Sente, pois assim, a necessidade de inovar e de se 

relacionar com as instituições do Município de Valongo.  

O concerto tem como objetivos principais: 

- Dar a conhecer aos alunos dos jardins de infância a versatilidade das bandas de música;  

- Proporcionar-lhes uma atividade diferente da que habitualmente fazem no ambiente da escola na época 

natalícia; 
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- Criar o gosto pelas artes (“comprovada cientificamente como uma mais valia para o desenvolvimento 

intelectual das crianças”).  

De forma a lhe ser possível concretizar esta atividade e atendendo a que estima abranger cerca de 250 

crianças, solicita o apoio da Câmara Municipal de Valongo.  

Atendendo a que este concelho é uma terra privilegiada em recursos; em que se encontra a comemorar os 

seus 180 anos e a que importa promover as nossas logomarcas e os produtos identitários junto de todos, 

sugere-se que esta autarquia ofereça um brinquedo musical de madeira, uma das logomarcas de Valongo, 

a cada uma das crianças participantes, propondo-se a sua aquisição, que se estima no montante de 

400,00€ com IVA incluído. 

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

33.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. 

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

Agostinho Rocha, em 17.11.2017 que igualmente se transcreve: 

“Exma. Sra. Vereadora, Eng.ª Ana Maria Rodrigues. 

Concordo com o proposto, face à iniciativa promovida pela Banda de Música de Campo junto das Escolas, 

propõe-se que o Município se associe, apoiando a iniciativa, através da oferta dum brinquedo às 250 

crianças envolvidas, conforme o proposto na informação anexa. 

Caso mereça a sua concordância, propõe-se submeter o assunto à consideração e aprovação da Câmara 

Municipal. 

A Exma. Sr.ª Vereadora Eng.ª Ana Maria Rodrigues emitiu, em 20.11.2017 o seguinte despacho: 

Face aos objetivos da iniciativa proposta concordo com a oferta de um brinquedo às 250 crianças 

participantes. 

À Consideração do Sr. Presidente a submissão do presente pedido à reunião de Câmara. 

O Exmo. Sr. Presidente, em 30.11.2017, emitiu o despacho que se transcreve:  

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

 

Processo retirado. 

 

5.1 - PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO - ÉPOCA DESPORTIVA 2017/2018 

 

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

de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Época desportiva 2017/2018, instruído com a 

informação técnica n.º 12182/2017, datada de 30/11/2017, subscrita por Susana Ceu Sousa Moreira Leão, 

Chefe da Unidade Orgânica do Desporto cujo teor se transcreve: 

“Os Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo têm como objetivo a concessão de apoios com 

vista a enquadrar a execução de programas concretos de promoção da atividade física e desporto nas 
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camadas jovens, bem como permitem a intervenção e mútua vinculação das diversas entidades que a tal se 

candidatam. 

Considerando: 

- O reconhecimento da importância que o desporto assume na sociedade moderna, como fator de saúde, 

bem-estar, sociabilidade, melhoria da autoestima, incutindo regras e disciplina, com especial enfoque nas 

camadas mais jovens, potenciando o desempenho intelectual e escolar; 

- Considerando ainda, que o desenvolvimento desportivo é um dos anseios das populações na sociedade 

atual, beneficiando a prevenção da obesidade e diabetes, a redução da ansiedade e depressão, agilizando 

os reflexos e força muscular, entre outros; 

Compete ao Município, em colaboração com as Associações Desportivas, promover o desenvolvimento e 

generalização da atividade física, enquanto instrumento essencial na melhoria da qualidade de vida e 

saúde. 

Neste pressuposto, é nossa pretensão celebrar Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo ao 

abrigo dos artigos 46º e 47º da Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro, da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e de acordo com o regime jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, 

aprovado pelo Decreto-lei nº. 273/2009, de 1 de outubro, dando continuidade às parcerias de sucesso 

estabelecidas com o movimento associativo desportivo do Concelho de Valongo para o trabalho da 

formação desportiva, beneficiando diretamente as crianças e jovens atletas. 

Para a época desportiva 2017/2018, apresentaram candidatura 31 Associações Desportivas/Clubes, a 

saber: 

- Atlético Clube Alfenense; 

- Associação Desportiva Valongo; 

- Clube Desportivo Palmilheira; 

- Clube Desportivo de Sobrado; 

- Clube de Natação de Valongo; 

- Clube de Atletismo " Os 5 à Hora"; 

- Clube Propaganda de Natação; 

- Associação de Taekwondo Estrelas do Susão; 

- Associação Clube Zupper; 

- Ermesinde Sport Clube 1936; 

- Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo; 

- União Desportiva Recreativa e Cultural da Bela; 

- União Desportiva Valonguense; 

- Núcleo Desportivo do Colégio Ermesinde; 

- Grupo Dramático e Recreativo de Retorta; 

- Associação Tradicional Hanguk Moo Sool; 

- Clube de Ténis de Ermesinde; 
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- Futebol Clube Estrelas Susanenses; 

- Associação Desportiva e Recreativa da Gandra; 

- Clube Karaté de Alfena; 

- CKBD - Clube de Karaté Budo Dojo; 

- Associação Social Cultural de Sobrado; 

- Associação Centro Social Figure Skating (CSPA); 

 - Clube de Karaté de Valongo; 

- Centro Social e Paroquial de Alfena – Hóquei; 

- Associação de Ténis de Valongo; 

- Associação de Taekwondo de Valongo; 

- Inteligência Corajosa – Associação de Desportos de Combate; 

- Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo e Campo;  

- Sporting Clube de Campo; 

- Associação Defesa Pessoal de Alfena – ADPA. 

Após análise das candidaturas verificamos que, relativamente ao ano transato, há 3 novas candidaturas - 

Sporting Clube de Campo, Associação Defesa Pessoal de Alfena – ADPA e Associação de Taekwondo 

Estrelas do Susão, reconhecendo desta forma o crescente esforço do movimento associativo no 

investimento da formação. 

Face ao exposto e partindo do valor base de 180.000,00€ orçamentado para a época desportiva 2017/2018, 

foram aplicadas as seguintes variáveis, para apurar os montantes a atribuir: 

a) Modalidades Coletivas 

Por equipa: 

- Desportos de Pavilhão ou equiparados (ex.: basquetebol, andebol, futsal, hóquei subaquático) – 1.500,00€ 

- Futebol 5/7/11 - 2.000,00€ 

- Hóquei em Patins – 2.500,00€ 

- Atletas “Escolinhas” – não federados – 5,00€/Atleta, até ao máximo de 50 Atletas 

b) Modalidades Individuais 

Número de atletas de formação federados; 

- De 1 a 50 atletas – 50,00€/atleta 

- A partir de 51 – 35,00€/atleta 

- Número de atletas de formação não federados (escolinhas) – 5,00€/Atleta, até ao máximo de 50 Atletas 

Majoração (apenas para clubes/associações que dinamizam só modalidades individuais):  

• ≤ 50 Atletas – 400,00€ 

• ≥ 51 Atletas – 800,00€ 

c) Instalações Desportivas Municipais 

- Por cada hora de utilização – 5,00€ (a descontar ao total a receber) 

d) Instalações Desportivas próprias da Associação Desportiva/Clube 
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- Para a prática de várias modalidades – 3000,00€ 

- Para a prática de apenas uma modalidade – 1500,00€ 

(quando não utilizam instalações municipais) 

e) Participação em Competições Nacionais 2016/2017 

- Equipas – 500,00€/equipa, até ao máximo de 4 equipas 

- Atletas Individuais – 60,00€/atleta, até ao máximo de 30 atletas. 

De ressalvar que aos montantes apurados, serão deduzidos os valores relativos à inscrição de atletas de 

formação assumidos por esta autarquia com as respetivas associações/federações regionais , de acordo 

com os protocolos vigentes, no valor global de 57.236,22€. 

(Ver Quadros I - Valor anual/mensal por Associação/Clube e II – Valores por Associação/Clube pelas 

variáveis). 

Salientamos que a despesa com a celebração dos referidos Contratos se reflete em dois anos económicos, 

pelo período de 7 meses, de dezembro de 2017 a junho 2018, sendo considerada despesa plurianual, nos 

termos do artigo 3 da Lei n.º 8/2012 de 21 de Fevereiro, não carecendo de autorização prévia da 

assembleia municipal, conforme artigo 6.º n.º 1 alínea c) da mesma lei, em virtude de já constar nas GOP 

aprovadas com o orçamento de 2017. 

Mais se informa, que o processo se encontra devidamente instruído e as entidades cumprem todos os 

requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

Propõe-se pois, a aprovação das minutas dos Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, em 

anexo. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei 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 2017/12/04, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/04, o seguinte despacho: 

“Concordo, à consideração do Senhor Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/04, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira , explicando que a renovação dos contratos era feita 

todos os anos. Estavam a manter o valor, mas por haver mais associações e mais atletas, e as associações 

tinham um papel importante porque davam uma oferta formativa que de outra forma não seria possível às 

crianças do concelho, havia clubes que tiveram uma redução do apoio, ou seja, o valor teto era igual.  

Referiu que essa explicação tinha também a ver com o ponto seguinte que era a atribuição de um apoio 
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pontual a entidades locais com instalações desportivas próprias, o valor de € 180.000,00 era o mesmo, à 

semelhança do ano transato, mas havia um maior número de associações e de atletas e a forma que existia 

prejudicava as associações com maior número de atletas. Portanto, o apoio pontual tentava corrigir esse 

problema e fazia uma discriminação positiva, uma majoração a associações que tinham equipamentos 

próprios e, como tal, não utilizavam os equipamentos municipais. Complementou que esse incentivo 

também interessava para que os clubes e associações passassem a utilizar as instalações próprias e não 

as municipais, porque a Câmara tinha uma situação de falta de horas, pois todas as associações 

solicitavam os pavilhões e, nesse momento, não conseguiam encaixá-las. Referiu que também havia outra 

discriminação positiva que era nas freguesias onde não existisse alternativa municipal, a Câmara atribuiria 

um apoio às associações, porque não tinham alternativa nem as mesmas condições que os outros clubes e 

associações nas outras freguesias. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 

de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar as minutas dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo, em anexo, com base na informação técnica prestada. 

 

5.2 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PONTUAL A ENTIDADES LOCAIS COM INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

PRÓPRIAS 

 

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

Pontual a entidades locais com instalações desportivas próprias,  instruído com a informação técnica n.º 

12275/2017, datada de 30/11/2017, subscrita por Susana Ceu Sousa Moreira Leão, Chefe da Unidade 

Orgânica do Desporto cujo teor se transcreve: 

“O movimento associativo constitui uma das riquezas sobre as quais assenta a identidade cultural e 

desportiva do Município de Valongo. 

É espaço de amizade, solidariedade, humanismo e cidadania.  

É ainda dinamizador de atividades multifacetadas, que garantem o acesso a todos/as, contribuindo para a 

melhoria da sua condição de vida cultural, desportiva e social na defesa de valores e património. 

Impondo-se pois, um modelo de relacionamento e boa cooperação, com a capacidade de valorizar as 

iniciativas e dinamizar a sua intervenção direta, numa perspetiva integrada e sustentável, tendo como 

efetiva a alta mobilização das camadas jovens para a prática desportiva levada a cabo pelas 

associações/clubes e outras entidades que connosco coabitam. 

Cientes de que as instalações desportivas municipais, não abarcam o “boom”, de praticantes já existentes 

na ordem dos 5000, por exemplo, na Freguesia de Alfena a única instalação desportiva municipal é uma 

piscina e, tendo em vista apoiar as entidades que possuem instalações próprias ao serviço da população, 

exercendo competências e atribuições que competem ao Estado e às Autarquias , propõe-se: 
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- A atribuição de um apoio pontual, 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,  a 

entidades locais com instalações desportivas próprias, de acordo com os seguintes critérios: 

1. 4.000,00€ por espaço desportivo, para entidades com instalações próprias, nomeadamente, 

Pavilhão, Piscina ou Estádio de Futebol; 

2. Ao valor mencionado no ponto 1, acresce uma majoração de 2.000,00€, por instalação desportiva, 

desde que não exista na Freguesia oferta ao nível do Município. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a atribuição de um apoio pontual às seguintes 

entidades: 

 Entidade NIF 
Instalações 
próprias a 
contemplar 

Instalações 
Municipais/ 
Freguesia 

Apoio pontual 

Atlético Clube Alfenense 501797599 
Estádio de 
Futebol e  

Pavilhão  

Complexo de 
Piscinas 

12.000,00 € 

Centro Social e Paroquial de 

Alfena 
501114599 Pavilhão 

Complexo de 

Piscinas 
6.000,00 € 

Clube de Propaganda da 
Natação 

501335196 
Complexo de 

Piscinas  

 Pavilhão, Complexo 
de Piscinas, Estádio 

de Futebol e 
Complexo 

Desportivo de 

futebol 

4.000,00 € 

Grupo Dramático e 
Recreativo de Retorta 

502952717 Pavilhão 
3 Pavilhões, Indoor 
Soccer, 2 Estádios 

de Futebol  

4.000,00 € 

   

Total -  26.000,00 € 
Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e as entidades cumprem todos os 

requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea 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 2017/12/04, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/04, o seguinte despacho: 

“Concordo. 
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À consideração do Senhor Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/04, 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 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 apoio pontual a entidades locais com 

instalações desportivas próprias, com base na informação técnica prestada. 

 

5.3 - NÚCLEO CULTURAL E RECREATIVO DE VALONGO - NCRV - III TORNEIO DE TÉNIS DE MESA 

MASTERS RANKING LIST “CIDADE DE VALONGO” - 6 DE JANEIRO 2018 

 

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

Recreativo de Valongo - NCRV - III Torneio de Ténis de Mesa Masters Ranking List “Cidade de Valongo” - 6 

de janeiro 2018, instruído com a informação técnica n.º 12795/2017, datada de 30/11/2017, subscrita por 

Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente Técnica cujo teor se transcreve: 

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

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

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

Neste sentido, a secção de Ténis de Mesa do NCRV pretende realizar o III Torneio de Ténis de Mesa 

Masters Ranking List “Cidade de Valongo”, no próximo dia 6 de janeiro, das 08h00 às 21h00, nas 

instalações do Pavilhão Municipal n.º 1 de Campo, estando prevista a entrega de prémios ao longo do 

evento, no fim da competição de cada escalão. 

Este torneio contará para o Ranking Nacional de Masters e irá envolver cerca de 25 equipas, oriundas de 

todo o país, sendo um evento de interesse para o desenvolvimento desportivo local, que para além da 

competição, promove a troca de experiências, bem como o convívio entre os atletas participantes.  

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

à semelhança dos anos anteriores, que depois de analisado se propõe: 

a) Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal n.º 1 de Campo, nos dias 5 

(montagens das 21h00 às 24h00) e 6 de janeiro (08h00 às 21h00), com um custo associado no valor 

de 449,76€; 

b) Logística: 

- Disponibilizar 54 cadeiras, 2 painéis de exposição e 3 mesas, com um custo associado no valor de 

57,00€; 

- Disponibilizar a coluna de som afeta ao Desporto; 

- Autorizar tapar todas as entradas possíveis de luminosidade; 

- Autorizar a colocação de um bar. 

c) Outros: 

- Oferecer 46 troféus em ardósia para as atletas, ao abrigo do concurso anual existente, com um custo 

associado no valor de 112,42€; 
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- Oferecer 25 lembranças de participação para as equipas, com um custo associado no valor de 

66,50€; 

- Atribuir um apoio pontual no valor de 500,00€, ao Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, sito na 

Rua de Sousa Paupério n.º 72 – 4440-697 Valongo, NIF - 501312617, para fazer face às seguintes 

despesas: 

• Aluguer e transporte das Mesas de Ténis de Mesa; 

• Alojamento e alimentação de juiz e árbitros. 

Assim, coloca-se à consideração superior autorizar o apoio solicitado pelo Núcleo Cultural e Recreativo de 

Valongo, para a realização do III Torneio de Ténis de Mesa Masters Ranking List “Cidade de Valongo”, a 

decorrer no dia 6 de janeiro de 2018, nas instalações do Pavilhão Municipal n.º 1 de Campo, envolvendo um 

custo global para o município de 1.185,68€. 

Relativamente aos pedidos constantes nas alíneas a) e b) tem competência o Exmo. Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, por delegação de competências atribuídas por Deliberações de Câmara, datadas dos 

dias 16 de outubro e de 26 de outubro de 2017. 

Sobre o apoio proposto na alínea c), 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 

2017/11/30, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a proposta de apoio versada. 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 2017/11/30,  o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/04, o seguinte despacho: 

“Concordo. À consideração do Senhor Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/04, 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, por unanimidade, apoiar o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, para 

a realização do III Torneio de Ténis de Mesa Masters Ranking List “Cidade de Valongo”, a decorrer no dia 6 

de janeiro de 2018, com base na informação técnica prestada. 

 

5.4 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VALONGO – ADV - XII TORNEIO DOS REIS “CELESTINO 

BRITO” 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Associação Desportiva de 

Valongo – ADV - XII Torneio dos Reis “Celestino Brito”, instruído com a informação técnica n.º 12799/2017, 

datada de 30/11/2017, subscrita por Vítor Hugo Marques Vale Palácios, Assistente Técnica cujo teor se 

transcreve: 

“Nos dias 6 e 7 de janeiro de 2018, a Associação Desportiva de Valongo em parceria com a Associação de 

Patinagem do Porto, pretende levar a efeito o tradicional Torneio dos Reis “Celestino Brito”, que conta com 

a sua 12.ª edição, envolvendo cerca de 60 hoquistas do escalão sub 15, das seleções do Porto, Minho, 

Aveiro e Galiza e um orçamento de 4.980,00 €, para fazer face às despesas de alojamento, refeições, 

arbitragem, troféus e outra logística. 

Neste âmbito, a Associação Desportiva de Valongo e à semelhança da edição anterior, solicita o apoio do 

Município através de um subsídio pontual, bem como da isenção do pagamento da taxa de utilização do 

Pavilhão Municipal de Valongo. 

Após análise do pedido e considerando o trabalho que a ADV tem desenvolvido ao nível da promoção do 

Hóquei no país e no estrangeiro, nomeadamente na organização/participação em torneios, que em muito 

prestigia o Município, coloca-se à consideração superior o seguinte apoio: 

a) Isenção do pagamento da taxa de utilização do pavilhão municipal de Valongo, no valor de 140,25€ 

(15hx9,35€), respetivamente: 

- Dia 6 de janeiro, das 09h00 às 22h00 

- Dia 7 de janeiro, das 08h00 às 14h00 

b) Atribuição de um subsídio pontual, no valor de 3.980,00€, para fazer face às despesas que o clube 

apresenta. 

Em articulação com a Junta de Freguesia de Valongo, confirma-se o envolvimento da mesma através de um 

subsídio no valor de 1.000,00€, que a juntar ao apoio do Município, o Clube terá ótimas condições para 

honrar o seu trabalho com brio e profissionalismo, para que este torneio de hóquei seja um grande sucesso.  

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 de outubro e de 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 

2017/11/30, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a proposta de apoio apresentada. 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 2017/11/30, o seguinte despacho:  
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“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/04, o seguinte despacho: 

“Concordo. À consideração do Senhor Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/04, 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 subsídio pontual, no valor de 3.980,00€, à Associação 

Desportiva de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

5.5 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, TRANSPORTES E 

PUBLICIDADE – ÉPOCA DESPORTIVA 2017/2018 

 

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

Protocolos de Colaboração para a isenção do pagamento da taxa de utilização de Equipamentos 

Desportivos, Transportes e Publicidade – época desportiva 2017/2018, instruído com a informação técnica 

n.º 12883/2017, datada de 04/12/2017, subscrita por Susana Ceu Sousa Moreira Leão, Chefe da Unidade 

Orgânica do Desporto cujo teor se transcreve: 

“O Municío de Valongo tem a seu cargo a gestão direta de 14 Instalações Desportivas, que assumem um 

papel relevante na promoção regular da prática desportiva, com uma elevada taxa de utilização, acolhendo 

Clubes, Associações Desportivas, Agrupamentos de Escolas, IPSS, Juntas de Freguesia, entre outras 

entidades, visando o desenvolvimento das suas modalidades, nomeadamente a realização de treinos e 

jogos oficiais. 

No leque de apoios que o Município tem vindo a conceder às supracitadas entidades, com sede no 

Concelho de Valongo, inclui-se a cedência gratuita dos espaços e a colocação de publicidade no interior 

dos mesmos, colmatando desta forma carências orçamentais sentidas por estes grupos de trabalho. 

Apoiamos ainda a nível de transporte, entidades cujas instalações desportivas se localizam mais distantes 

da sua área geográfica. 

Considerando que: 

- A prática regular do exercício físico, se traduz em benefícios para o ser humano, e salientamos:  

✓ A nível Cardiovascular: baixa a pressão arterial, melhora o perfil lipídico, melhora a sensibilidade 

à insulina e a diabetes, diminui o stress, motivando desta forma para outros comportamentos 

saudáveis; 
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✓ Na Obesidade e Sobrecarga Ponderal: baixa o peso, aumenta a massa muscular, diminui o 

apetite e aumenta o metabolismo em repouso até à atividade; 

✓ No Esqueleto: previne a osteoporose, aumenta a massa óssea ou atrasa a sua perda, aumenta 

a resistência óssea; 

✓ Efeitos Psíquicos: melhora a depressão, a autoconfiança e a autoestima, melhora ainda a 

ansiedade e o stress, bem como as capacidades cognitivas; 

✓ No Crescimento e Desenvolvimento: promove crescimento saudável, enriquece o reportório 

psico-motor, sendo uma excelente escola de virtudes; 

- É uma mais-valia para o Município apoiar o desenvolvimento do Desporto das mais variadas formas, 

sempre em prol do crescimento da cultura desportiva, através do fomento da competição, do aumento do 

índice de praticantes, da formação de crianças e jovens, da saúde e bem-estar da população em geral; 

Assim, coloca-se à consideração superior, autorizar a celebração de protocolos de colaboração em anexo, 

com 38 entidades, para a época desportiva 2017/2018, envolvendo um custo para o município de 

245.979,96€, visando isentar as mesmas do pagamento das taxas de utilização devidas. 

Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e as entidades cumprem todos os 

requisitos legais e regulamentares para a celebração dos protocolos. 

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, conjugada com o disposto na alínea 9 do n.º 2 e 

alíneas a) do n.º 3 do artigo 9.º e no artigo 12.º e do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

em vigor no Município. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto, 

Torcato Ferreira, em 2017/12/04, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/04, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração do Senhor Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/04, o seguinte despacho:  

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

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o disposto na alínea 9 do n.º 2 e alíneas a) do n.º 3 do 

artigo 9.º e no artigo 12.º e do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, 

por unanimidade, autorizar a celebração de protocolos de colaboração em anexo, com 38 entidades, para 

a época desportiva 2017/2018, com base na informação técnica prestada. 

 

5.6 - ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL FIGURE SKATING - FESTIVAL ANUAL DE PATINAGEM 

ARTÍSTICA – PEDIDO DE APOIO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Associação Centro Social 

Figure Skating - Festival Anual de Patinagem Artística – Pedido de Apoio, instruído com a informação 

técnica n.º 12886/2017, datada de 04/12/2017, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente 

Técnica cujo teor se transcreve: 

“A Associação Centro Social Figure Skating, sediada na freguesia de Alfena, no próximo dia 9 de dezembro, 

irá levar a efeito mais uma edição do Festival Anual de Patinagem Artística, no Pavilhão do Centro Social e 

Paroquial de Alfena, pelas 19h00, envolvendo cerca de 250 atletas, desta associação e convidados.  

Para o efeito, a Associação Centro Social Figure Skating, solicita o apoio do município na oferta de 

lembranças, que depois de analisado se propõe: 

• 30 Lembranças para os clubes, treinadores e entidades, com um custo associado no valor de 

81,90€: 

- Saco do Turismo; 

- Pin 180 anos; 

- Mini-Guide; 

- Folheto do Centro de BTT; 

- Lousa escolar com pena; 

• 250 Lembranças para todos atletas, com um custo associado no valor de 322,50€:  

- “Mochila” - brinde do desporto para eventos; 

- Fitas de “pescoço”. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior autorizar o apoio solicitado, à Associação Centro Social 

Figure Skating, para a realização do Festival Anual de Patinagem Artística, envolvendo um custo global 

para o município de 404,40€. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei 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 

2017/12/04, 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 2017/12/04, o seguinte despacho:  

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/04, o seguinte despacho:  

“Concordo. 

À consideração do Senhor Presidente.” 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/04, 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, por unanimidade, apoiar a Associação Centro Social Figure Skating para a 

realização do Festival Anual de Patinagem Artística, com base na informação técnica prestada. 

 

5.7 - NÚCLEO CULTURAL E RECREATIVO DE VALONGO – NCRV - ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

PONTUAL – “PROJETO AGOSTINHO PINTO” 

 

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

Recreativo de Valongo – NCRV - Atribuição de Apoio Pontual – Projeto Agostinho Pinto, instruído com a 

informação técnica n.º 12277/2017, datada de 17/11/2017, subscrita por Hélder Filipe Silva Rocha, 

Assistente Técnica cujo teor se transcreve: 

“O Projeto “Agostinho Pinto” é um passo gigante para se atingir o objet ivo de Valongo ser a Capital de 

Basquetebol em 2020. 

A secção de Basquetebol do Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo - NCRV, com o apoio do 

Selecionador Nacional e treinador deste Clube e do Clube de Propaganda da Natação – CPN, Professor 

Agostinho Pinto, está a promover no Agrupamento de Escolas de Vallis Longus, desde setembro de 2017 a 

junho de 2018, a lecionação de aulas de Basquetebol, envolvendo todas as turmas do 1.º CEB e Pré-

Escolar. 

Numa 2.ª fase, é intenção alargar este projeto ao Agrupamento de Escolas de Campo. 

Este projeto visa, entre outros aspetos: 

• Dar a conhecer o basquetebol; 

• Aumentar o número de participantes no Concelho; 

• Promover a socialização da “criança”, incutindo o espírito de equipa, de competição, bem como o 

gosto pelo desporto. 

As aulas decorrem nas próprias escolas em horário letivo, 1h/semana/turma, prevendo o NCRV ao longo do 

ano organizar eventos em dias festejados, como por exemplo – Dia do Pai, Dia da Mãe, etc. 

Para a implementação deste projeto, o NCRV prevê um gasto global de 7.500,00€ (pagamento a 

treinadores, organização dos eventos, material, logística, entre outras despesas). 

Embora contando com a colaboração da Junta de Freguesia de Valongo e de outras entidades cujos 

contactos foram já encetados, solicita o apoio do Município como forma de garantia para que este projeto 

chegue a bom porto. 

Face ao exposto e considerando que o Projeto “Agostinho Pinto”, está direcionado para o desenvolvimento 

do desporto na infância, nomeadamente da modalidade de basquetebol, envolvendo mais de uma centena 

de aulas e cerca de 10 eventos, sendo um forte contributo para Valongo ser a Capital de Basquetebol em 

2020, coloca-se à consideração superior a atribuição de um apoio pontual, no valor de 4.000,00€, ao Núcleo 
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Cultural e Recreativo de Valongo, pessoa coletiva n.º 501 312 617, com sede na Rua Sousa Paupério - 72, 

4440-697- Valongo. 

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: 

“Projeto Desportivo com impacto positivo, especialmente ao nível do desenvolvimento físico-motor na 

infância, que mereceu o meu parecer favorável. 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 2017/12/04, o seguinte despacho: 

“Concordo, ao Senhor Presidente para autorizar.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/04, 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, por unanimidade, atribuir um apoio pontual, no valor de 4.000,00€, ao 

Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, com base na informação técnica prestada. 

 

5.8 - CLUBE DE PROPAGANDA DA NATAÇÃO - TORNEIO QUADRANGULAR DE NATAL - ANDEBOL 

– PEDIDO DE APOIO 

 

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

Natação - Torneio Quadrangular de Natal - Andebol – Pedido de apoio, instruído com a informação técnica 

n.º 12900/2017, datada de 04/12/2017, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente Técnica 

cujo teor se transcreve: 

“O Clube de Propaganda da Natação - CPN é uma das Associações mais antigas do Concelho, com um 

notável trabalho desenvolvido ao longo destes anos, ao nível Desportivo, Cultural e Recreativo, alcançando 

vários títulos a nível distrital, regional e nacional, nas várias modalidades que promove, que em muito 

orgulha este Município, muito em especial os Ermesindenses. 

Este clube, através da sua secção de andebol, pretende realizar um Torneio Quadrangular de Natal, no 

Pavilhão Municipal de Ermesinde, dirigido ao escalão de juvenis masculinos, nos dias 19 e 20 de dezembro, 

contando com a participação de alguns dos melhores clubes de formação andebolistica da região e do país. 
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Esta secção do CPN tem realizado um brilhante trabalho no desenvolvimento da modalidade, 

essencialmente na preparação de jovens atletas, com personalidade, autoestima e espírito vencedor. 

Para a sua realização, o Clube de Propaganda da Natação solicita o apoio do Município de Valongo, à 

semelhança dos anos anteriores, que depois de analisado se propõe: 

a) Ceder e isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Ermesinde, com um 

custo associado no valor de 140,25€ (9,35€x15h), nos seguintes dias: 

- 19 dezembro, das 13h00 às 19h00; 

- 20 dezembro, das 09h00 às 18h00. 

b) Oferecer 4 troféus em ardósia para as equipas participantes, ao abrigo do concurso anual existente, 

com um custo associado no valor de 20,92€. 

Assim, coloca-se à consideração superior autorizar o apoio proposto ao Clube de Propaganda da Natação, 

para a realização do Torneio Quadrangular de Natal - Andebol, a decorrer nos dias 19 e 20 de dezembro, 

nas instalações do Pavilhão Municipal de Ermesinde, envolvendo um custo global para o município de 

161,17€. 

Relativamente ao pedido constante na alínea a) 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. 

Sobre o apoio proposto na alínea b), 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, 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 

2017/12/04, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o teor da presente informação. 

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 2017/12/04, o seguinte despacho:  

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/04, o seguinte despacho:  

“Concordo. 

À consideração do Senhor Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/04, 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, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 
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Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de 

Interesse Público, por unanimidade, apoiar o Clube de Propaganda da Natação na realização do Torneio 

Quadrangular de Natal - Andebol, com base na informação técnica prestada. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

o n.º 10204/2017, em 04 de setembro. 

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

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

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

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

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

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

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

municipal para que delibere: 

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

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

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

Assembleia Municipal para aprovação final.» 

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

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que as sugestões dos 

senhores Vereadores foram todas incorporadas no documento. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, questionando se foram apresentados alguns 

contributos. 

 



68 
 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, esclarecendo que foi feita uma reunião com os técnicos, 

foram esclarecidas dúvidas, e houve uma sugestão que tinha a ver com as ampliações poderem ser feitas 

não só em altura mas também em profundidade, com alguns critérios, porque não poderiam estender-se a 

todo o terreno, e isso foi afetado. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , dizendo considerar que não estava contemplado, 

pois no artigo 46.º dizia que: “admite a altura de edificação inferior ao domínio da frente edificada e 

consolidada desde que daí não resultem situações de evidente rutura morfológica ou ampliação para dois 

pisos de edifícios localizados em frente urbana consolidada com um piso desde que se destine a garantir as 

condições de habitabilidade exigidas no quadro legal em vigor”, no entanto, o que os eleitos pelo PPD/PSD 

tinham sugerido era que só seria aumentado para dois pisos à frente se não fosse possível garantir as 

condições de habitabilidade para a família com ampliação à retaguarda. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira , dizendo que ficou concertado na reunião que para haver 

condições de habitabilidade, permitia-se a ampliação em termos de altura mas era limitada à cércea 

existente. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha, dizendo que devia ser privilegiada a alteração na 

parte traseira das casas, só alterando a altura na hipótese de não ser possível ampliar à retaguarda, e isso 

não constava do documento. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, dizendo que estava a ser considerado, para haver 

também uma uniformidade, admitir e aceitar que as pessoas subissem o piso para ficar tudo igual, no 

máximo um piso para ficar o máximo dois pisos antes da possibilidade de ampliar para trás, porque quando 

era feita a ampliação para trás já não alinhava com as fachadas contíguas, e isso é que contrariava o 

constante no Plano Diretor Municipal. Portanto, a Câmara privilegiava primeiro o aumento cima, e só mesmo 

em casos excecionais onde não era cumpridas as condições de habitabilidade é que poderiam permitir que 

fosse feito um aumento para trás. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Rocha , declarando que os eleitos pelo PPD/PSD 

abstinham-se, porque não concordavam com a redação do art.º 46.º, n.º 1, alínea a). 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, aprovar e divulgar o relatório de ponderação e 

seus resultados, designadamente através da comunicação social, da plataforma colaborativa da gestão 

territorial e do respetivo sítio na internet, aprovar a versão final da proposta de alteração do regulamento do 
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PDMV, nos termos do n.º 6 do art.º 89.º do RJIGT, e submeter a mesma à Assembleia Municipal para 

aprovação final, de acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 90.º da mesma disposição legal. 

 

Abstiveram-se os/a senhores/a Vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr.ª Rosa Maria Rocha, Dr. Alberto 

Neto e Sr. José António Silva. 

 

6.2 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO-FESTAS EM HONRA DE ST.º ANDRÉ 

DE SOBRADO - RATIFICAÇÃO 

 

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

12330/2017, datada de 20.11.2017, subscrita pelo Eng.º José Gonçalves, dos Serviços Municipais de 

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

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

Prévia para Lançamento de Fogo de Artificio, no âmbito da comemoração das festas em honra de St.º 

André. 

O local de lançamento do fogo é num terreno agrícola próximo do cemitério de Sobrado, Freguesia de 

Campo e Sobrado e terá lugar nos dias 22,23,24,25,26 e 30 de Novembro, entre as 08h00 e as 20h00, pelo 

que ocorrerá em pleno período crítico – prorrogado até 23 de novembro pelo despacho n.º 9973-B/2017 de 

17 de novembro. 

Por conseguinte, nos termos dos n.ºs 2 e 6 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 

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

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

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

artigos pirotécnicos a utilizar - 75mm – não se vê inconveniente no deferimento desta autorização prévia. 

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

vigor, no n.º 3, al. a) do art.º 9.º e 12.º, a emissão desta autorização está sujeita ao pagamento de uma taxa 

no valor de 25,00 euros, para cuja isenção é competente o Senhor Presidente da Câmara, por deliberação 

da Exma. Câmara Municipal, na reunião de 26 de Outubro de 2017. 

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

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

29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, propõe-se que o Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara defira: 

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

2.Emitir a Autorização Prévia para Lançamento de Fogo, em anexo (APLF N.º 16/2017), que 

posteriormente, deverá ser submetida a ratificação da Câmara, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro.» 
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Sobre o assunto foi prestada a informação em 20.11.2017, pelo Comandante Operacional Municipal, Eng.º 

Delfim Cruz, que igualmente se transcreve: 

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

que já não permite que este assunto seja apresentado à próxima reunião de Câmara, concordo com a 

proposta de emissão de autorização prévia para lançamento de fogo e com a proposta de deferimento do 

pedido de isenção de taxas, por parte do Exmo. S. Presidente, devendo,  posteriormente o processo ser 

submetido à Câmara para ratificação. À consideração superior.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 21.11.2017, o 

seguinte despacho: 

«Autorizo. Submeta-se à reunião da Câmara Municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, anexo I da Lei n.º 

75/2013 de 12 Setembro.» 

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

da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara nos termos 

propostos na informação técnica. 

 

6.3 - APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 09.11.2017 E 23.11.2017 

 

A ata da reunião de 09.11.2017 foi retirada por solicitação da senhora Vereadora eleita pelo PPD/PSD, Dr.ª 

Rosa Maria Rocha, para verificação das suas intervenções. 

A ata da reunião de 23.11.2017 foi aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação o senhor 

Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, e a senhora Vereadora eleita pelo PPD/PSD, Dr.ª Rosa 

Maria Rocha, por não terem estado presentes na reunião. 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

/IF 


