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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO, 

REALIZADA NO DIA OITO DE JUNHO DO ANO 

DOIS MIL E DEZANOVE 

 

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, nesta cidade de Valongo, edifício dos Paços 

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

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho 

Dr. 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. 
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Reunião Extraordinária de 08.06.2019 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1 – DJRH – Divisão Jurídica e Recursos Humanos 
 

1.1 - Providência cautelar n.º 423/19.1BEPNF-A, interposta no TAF de Penafiel, pela concessionária Parque 

VE, de suspensão da deliberação de 18-02-2019, da Câmara Municipal, e da deliberação de 21-02-2019, da 

Assembleia Municipal, que aprovam a suspensão provisória dos efeitos do art.º 44.º n.º 1, do Regulamento 

Municipal de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada - Proposta de resolução fundamentada 

(art.º 128.º n.º 1 CPTA); 
 

1.2 - Providência cautelar n.º 426/19.6BEPNF-A, interposta no TAF de Penafiel, pela concessionária Parque 

VE, de suspensão da deliberação da Câmara Municipal, de 14-02-2019, e da deliberação da Assembleia 

Municipal, de 21-02-2019, que aprovam a decisão final de exercer o direito de resgate das concessões de 

fornecimento, instalação e exploração de parcómetros coletivos nas zonas de estacionamento de duração 

limitada à superfície nas freguesias de Valongo e Ermesinde - Proposta de resolução fundamentada (art.º 

128.º n.º 1 CPTA). 

 

 

Valongo, 05 de junho de 2019 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

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

 

1.1 - PROVIDÊNCIA CAUTELAR N.º 423/19.1BEPNF-A, INTERPOSTA NO TAF DE PENAFIEL, PELA 

CONCESSIONÁRIA PARQUE VE, DE SUSPENSÃO DA DELIBERAÇÃO DE 18-02-2019, DA CÂMARA 

MUNICIPAL, E DA DELIBERAÇÃO DE 21-02-2019, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, QUE APROVAM A 

SUSPENSÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DO ART.º 44.º N.º 1, DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA - PROPOSTA DE RESOLUÇÃO 

FUNDAMENTADA (ART.º 128.º N.º 1 CPTA) 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Providência cautelar n.º 

423/19.1BEPNF-A, interposta no TAF de Penafiel, pela concessionária Parque VE – Gestão de Parques de 

Estacionamento, S.A. de suspensão da deliberação de 18-02-2019, da Câmara Municipal, e da deliberação 

de 21-02-2019, da Assembleia Municipal, que aprovam a suspensão provisória dos efeitos do art.º 44.º n.º 

1, do Regulamento Municipal de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada - Proposta de 

resolução fundamentada (art.º 128.º n.º 1 CPTA), instruído com a informação técnica n.º 08/DJRH.CD/2019, 

de 05 de junho, subscrita pelo Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, Dr. José Paiva, cujo teor se 

transcreve: 

“1. Em 29-05-2019, o Município foi citado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, nos termos dos 

art.ºs. 117.º, 118.º e 130.º do Código do Processo nos Tribunais Administrativo (CPTA), de uma providência 

cautelar interposta pela Parque VE- Gestão de Parques de Estacionamento, S.A., requerendo a suspensão 

das deliberações supra identificadas da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, que aprovam a 

suspensão provisória dos efeitos do art.º 44.º n.º 1, do Regulamento Municipal de Trânsito e de 

Estacionamento de Duração Limitada. 

2. Por força do art.º 128.º CPTA, quando seja requerida a suspensão de eficácia de um ato administrativo, a 

autoridade administrativa, depois de notificada do requerimento, não pode iniciar ou prosseguir a execução, 

salvo se, mediante resolução fundamentada, reconhecer, no prazo de 15 dias, que o diferimento da 

execução seria gravemente prejudicial para o interesse público. 

3. De acordo com as identificadas deliberações foram suspensos provisoriamente os efeitos do art.º 44.º n.º 

1, do Regulamento Municipal de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, que atribui à 

concessionária do estacionamento a competência para a fiscalização do cumprimento daquele 

Regulamento Municipal nas ZEDL – Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, desde que habilitada 

para o efeito. 

Com efeito, o art.º 44.º n.º 1 do Regulamento Municipal de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limita, 

determina que os funcionários da Parque VE devem estar equiparados a agentes de autoridade 

administrativa para que possam exercer a fiscalização do cumprimento das respetivas normas 

regulamentares. 

Ou seja, por força da citada norma regulamentar, para que a concessionária de estacionamento possa 

fiscalizar o cumprimento das normas que regulam o estacionamento à superfície nas ZEDL, 
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designadamente para a fiscalização do cumprimento do pagamento da taxa devida pela ocupação dos 

lugares de estacionamento concessionado, os funcionários da Parque VE terão de estar equiparados a 

agentes de autoridade administrativa, estabelecendo o n.º 4 da referida regra regulamentar a mesma 

exigência que o Decreto-Lei n.º 146/2014, de 9-10, impõe para a aplicação das contraordenações previstas 

no art.º 71.º do Código da Estrada. 

4. Ora sucede que, como é sabido, a concessionária não concluiu o processo legal de equiparação dos 

seus trabalhadores de fiscalização a agentes de autoridade administrativa para o exercício de funções de 

fiscalização do estacionamento sujeito ao pagamento de taxa em vias sob jurisdição municipal, nos termos 

prescritos no art.º 44.º n.º 4 do Regulamento Municipal, no Decreto-Lei n.º 146/2014, de 9-10, e na Portaria 

n.º 190/2016, de 15-7. 

E por isso, o Município, através dos despachos 01/GAV/2019 e 02/GAV/2019, de 2-01-2019, do Senhor 

Vereador com poderes delegados, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, determinou a proibição da concessionária 

exercer qualquer ação de fiscalização do Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento de Duração 

Limitada do Município de Valongo, nas zonas que lhe estão concessionadas, nas freguesias de Valongo e 

de Ermesinde. 

Apesar de notificada daqueles despachos, a concessionária manteve os seus trabalhadores no exercício da 

atividade de fiscalização do Regulamento Municipal, designadamente verificando a validade dos títulos de 

estacionamento e afixando nas viaturas estacionadas papéis com o título “Aviso de Pagamento” previstos 

no art.º 18.º do Regulamento Municipal. 

5. Em face do exercício ilegal da atividade de fiscalização dos trabalhadores da concessionária Parque VE, 

que em desrespeito da ordem de proibição contida nos referidos Despachos, e em manifesta violação do 

disposto no art.º 44.º n.º 1 do Regulamento Municipal, continuaram a praticar atos de fiscalização do 

estacionamento nas ZEDL, foi deliberado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, suspender 

provisoriamente os efeitos daquela norma regulamentar, até que os trabalhadores da concessionária afetos 

à fiscalização estejam devidamente habilitados para o efeito. 

6. Ora é manifesto que o diferimento da execução dos atos suspendendos seria gravemente prejudicial para 

os interesses públicos que fundamentam as deliberações. 

Com efeito, a suspensão das deliberações em causa teria como consequência que o pessoal de 

fiscalização da concessionária continuasse a exercer, de forma ilegal, poderes públicos de fiscalização, sem 

estarem devidamente habilitados, conforme é exigido no art.º 44.º n.º 1 do Regulamento Municipal. 

Aqueles trabalhadores da concessionária estariam a exercer funções públicas sem cumprirem os requisitos 

legais e regulamentares para o efeito, designadamente estarem equiparados a agentes de autoridade 

administrativa nos termos constantes do art.º 44º n.º 4 do Regulamento Municipal, do D.L. n.º 146/2014, de 

9-10 e da Portaria n.º 190/2016, de 15-2. 

A suspensão dos efeitos das deliberações em causa permitiria que os funcionários da concessionária, em 

manifesto desrespeito das normas legais e regulamentares aplicáveis, continuassem a exercer atos de 

autoridade sob os cidadãos, sem estarem devidamente habilitados para o efeito, praticando assim atos 
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ilegais, usurpando funções públicas, em desobediência aos despachos de proibição daquelas atividades de 

fiscalização, e das regras especificamente estabelecidas no Regulamento Municipal em matéria de 

estacionamento pago à superfície. Está em causa a defesa do Principio da Legalidade que vincula a 

atividade do Município de Valongo. 

7. Assim, nos termos e fundamentos expostos, é manifesto que o diferimento da execução das deliberações 

da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal supra identificadas, é gravemente prejudicial para os 

interesses públicos que as fundamentam, permitindo que continuasse a ser exercida uma atividade de 

fiscalização contra as normas regulamentares e legais expressas, em manifesta violação do Princípio da 

Legalidade, em desrespeito da proibição do exercício dessa atividade, ordenada pelo Município, 

configurando a prática de um crime de desobediência previsto no art.º 348.º n.º 1 b) do Código Penal. 

Acresce que, sujeitar-se-iam os cidadãos a atos de autoridade pública por quem não detém competência 

para os praticar, configurando a prática de um crime de usurpação de funções, previsto e punido no art.º 

358.º do Código Penal. 

Pelo exposto, propõe-se que, nos termos das disposições conjugadas do art.º 142.º n.º 1 do Código do 

Procedimento Administrativo, do art.º 33.º n.º 1 al. k) e do art.º 25.º n.º 1 al. g) do Anexo à Lei n.º 75/2013, 

de 12-2, e do art.º 128.º n.º 1 CPTA, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deliberem reconhecer 

que o deferimento da suspensão da execução, mediante a requerida suspensão de eficácia da deliberação 

de 18-02-2019, da Câmara Municipal, e da deliberação de 21-02-2019, da Assembleia Municipal, que 

aprovam a suspensão provisória dos efeitos do art.º 44.º n.º 1, do Regulamento Municipal de Trânsito e 

Estacionamento de Duração Limitada, é gravemente prejudicial para o interesse público.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu a 05.06.2019 o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentando os presentes. 

Esclareceu que era proposta a votação de resoluções fundamentadas das decisões da Câmara 

relativamente aos pontos 1.1 e 1.2, pois a Câmara estava a travar uma batalha jurídica. No entanto, um juiz 

deu razão à Câmara no concernente à Providência Cautelar que tentou travar a ação da Assembleia 

Municipal, designadamente ao parecer dos serviços jurídicos camarários e ao parecer do Prof. Pedro 

Gonçalves, sendo este a maior autoridade nesse tipo de matérias. Acrescentou que o conflito jurídico não 

acabaria nesse momento, mas tinham que aprovar as medidas propostas por razões legais e havia prazos a 

cumprir. 

 

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado, nos termos das disposições conjugadas do art.º 

142.º n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo, do art.º 33.º n.º 1 al. k) e do art.º 25.º n.º 1 al. g) do 

Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12-2, e do art.º 128.º n.º 1 CPTA por unanimidade, submeter à Assembleia 

Municipal para que esta reconheça que o deferimento da suspensão da execução, mediante a requerida 

suspensão de eficácia da deliberação de 18-02-2019, da Câmara Municipal, e da deliberação de 21-02-

2019, da Assembleia Municipal, que aprovam a suspensão provisória dos efeitos do art.º 44.º n.º 1, do 
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Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento de Duração Limitada, é gravemente prejudicial para o 

interesse público. 

 

1.2 - PROVIDÊNCIA CAUTELAR N.º 426/19.6BEPNF-A, INTERPOSTA NO TAF DE PENAFIEL, PELA 

CONCESSIONÁRIA PARQUE VE, DE SUSPENSÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

14-02-2019, E DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DE 21-02-2019, QUE APROVAM A 

DECISÃO FINAL DE EXERCER O DIREITO DE RESGATE DAS CONCESSÕES DE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS COLETIVOS NAS ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA À SUPERFÍCIE NAS FREGUESIAS DE VALONGO E 

ERMESINDE - PROPOSTA DE RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA (ART.º 128.º N.º 1 CPTA) 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Providência cautelar n.º 

426/19.6BEPNF-A, interposta no TAF de Penafiel, pela concessionária Parque VE, de suspensão da 

deliberação da Câmara Municipal, de 14-02-2019, e da deliberação da Assembleia Municipal, de 21-02-

2019, que aprovam a decisão final de exercer o direito de resgate das concessões de fornecimento, 

instalação e exploração de parcómetros coletivos nas zonas de estacionamento de duração limitada à 

superfície nas freguesias de Valongo e Ermesinde - Proposta de resolução fundamentada (art.º 128.º n.º 1 

CPTA), instruído com a informação técnica n.º 07/DJRH.CD/2019, de 05 de junho, subscrita pelo Chefe da 

Divisão Jurídica e Recursos Humanos, Dr. José Paiva, cujo teor se transcreve: 

“1. Em 30-05-2019, o Município foi citado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, nos termos dos 

art.ºs 117.º, 118.º e 130.º do Código do Processo nos Tribunais Administrativo (CPTA), de uma providência 

cautelar interposta pela Parque VE - Gestão de Parques de Estacionamento, S.A., requerendo a suspensão 

de eficácia da deliberação da Câmara Municipal de Valongo, de 14-02-2019, e da deliberação da 

Assembleia Municipal, de 21-02-2019, que aprovam a decisão final de exercer o direito de resgate das 

concessões de fornecimento, instalação e exploração de parcómetros coletivos nas zonas de 

estacionamento de duração limitada à superfície nas freguesias de Valongo e Ermesinde. 

2. Por força do art.º 128.º n.º 1 do CPTA, quando seja requerida a suspensão de eficácia de um ato 

administrativo, a autoridade administrativa, depois de notificada do requerimento, não pode iniciar ou 

prosseguir a execução, salvo se, mediante resolução fundamentada, reconhecer, no prazo de 15 dias, que 

o diferimento da execução seria gravemente prejudicial para o interesse público. 

3. De acordo com as identificadas deliberações, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deliberaram 

exercer o direito de resgate das concessões antes do seu termo, considerando que circunstâncias de 

interesse público o justificavam, ao abrigo dos Pontos 14.1 dos Cadernos de Encargos dos Contratos de 

Concessão. 

Em concreto, no desempenho das suas missões de gestão do território, a Câmara Municipal decidiu 

desenvolver uma nova política de cidade, sendo que, para esse efeito, entendeu ser imprescindível devolver 
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à esfera pública a gestão do estacionamento à superfície, para que o Município tenha autonomia e 

independência para definir as suas políticas de estacionamento. 

Com efeito, o Município de Valongo deu agora início a uma ambiciosa e inovadora política integrada de 

gestão do seu território, abrangendo políticas públicas concertadas de urbanismo, mobilidade, transportes, 

ordenamento de trânsito e regeneração urbana, que afetam a localização das zonas de estacionamento e o 

atual número de lugares de estacionamento objeto dos contratos de concessão. 

Destaca-se: 

a) O desenvolvimento de uma política de regeneração urbana através da implementação de 17 

(dezassete) ARU – Áreas de Reabilitação Urbana em todo o território do concelho, designadamente 3 (três) 

ARU em Valongo e 4 (quatro) ARU em Ermesinde; 

b) Os investimentos em curso no âmbito do plano estratégico de desenvolvimento urbano (PEDU) 

aprovado, que integra instrumentos de planeamento como o plano de mobilidade urbana sustentável 

(PMUS), o plano de ação de regeneração urbana (PARU) e o plano de ação integrado para as comunidades 

desfavorecidas (PAIDC) têm como objetivo dotar o concelho de uma estratégia de desenvolvimento urbano 

que sustente a gestão e a execução de Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável 

(AIDUS). 

No âmbito destes planos estão previstas intervenções de incremento da infraestrutura de mobilidade suave 

no concelho, a qualificação interna e externa das interfaces rodoviárias, programa de acessibilidade para 

todos e a implementação de programa de circulação pedonal no perímetro das ARU’s. 

Acresce a aprovação do início do procedimento da elaboração do Plano de Pormenor do Centro Direcional 

de Valongo onde se prevê a estruturação de um vazio urbano no espaço central da cidade de Valongo, a 

criação de um Centro Cívico, a Construção do edifício dos futuros Paços do Concelho e a criação de um 

espaço público de referência, praça, implicando uma reformulação profunda de toda esta área no que se 

refere à malha viária circundante existente, com a consequente qualificação de percursos pedonais e de 

uma melhoria das acessibilidades entre o centro da cidade e a Escola Secundária de Valongo; 

c) Uma nova política autárquica de transportes no quadro das estratégias intermunicipais 

desenvolvidas em concertação com a área Metropolitana do Porto; 

d) Novas políticas de mobilidade sustentável que incrementem a acessibilidade ao emprego, ao 

comércio e serviços no território de Valongo, bem como a outras atividades, sem a necessidade do recurso 

ao automóvel. 

Com estas políticas públicas autárquicas pretende-se desenvolver uma nova política de cidade com a 

ambição de transformar o concelho de Valongo num concelho mais urbano e cosmopolita, com um território 

aberto à inovação e à competitividade; garantindo a qualidade ambiental e a qualidade de vida dos seus 

habitantes; bem planeado e governado, apostando em soluções inovadoras para a qualificação e o 

desenvolvimento urbano de todas as suas freguesias. 

Neste enquadramento, a gestão do serviço de estacionamento à superfície é um instrumento fundamental 

para as políticas públicas de acessibilidade, mobilidade e logística urbana, especialmente na diminuição da 

agressão automóvel à qualidade urbana, à diversificação de soluções de transporte, sobretudo do 
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transporte público e de novos modos de transporte sustentável, através da afetação de vias exclusivas à 

circulação em canal BUS e em vias reservadas a meios alternativos de mobilidade. 

Para tanto é necessário alterar a organização das vias públicas, adaptando-as aos novos objetivos das 

políticas autárquicas urbanas e de mobilidade, em especial nos principais centros urbanos do concelho de 

Valongo, isto é, em Ermesinde e Valongo. 

Os espaços públicos serão objeto de diversas intervenções pensadas para a promoção de meios de 

transporte públicos e de uso pedonal, e para a qualificação ambiental dos espaços urbanos, com a criação 

de mais zonas verdes, praças, aumento de acessibilidades a peões e veículos de duas rodas, arborização e 

qualificação de pavimentos e restrição de circulação e estacionamento nos centros urbanos. 

Para o desenvolvimento das diversas ações e intervenções mostra-se imprescindível devolver à esfera 

pública a gestão do estacionamento à superfície, para que o Município tenha autonomia e independência 

para definir as suas políticas de estacionamento, integradas nas políticas municipais de mobilidade, 

ordenamento de trânsito e regeneração e qualificação urbana. 

Com efeito, não é compatível desenvolver estas novas políticas estando o Município vinculado às 

obrigações e restrições contratuais resultantes dos contratos de concessão de estacionamento em vigor, na 

medida em que a localização das zonas de estacionamento e o atual número de lugares de estacionamento 

deverão ser profundamente alteradas em resultado da implementação das novas políticas urbanas. 

4. Ora é manifesto que o diferimento da execução dos atos suspendendos seria gravemente 

prejudicial para os interesses públicos que fundamentam a deliberação de resgate das concessões. 

Com efeito a suspensão das identificadas deliberações teria como consequência direta e imediata o não 

prosseguimento do desenvolvimento das ações em curso relativas ao desenvolvimento dos processos de 

regeneração urbana do território do concelho; a paralisação dos investimentos em curso no âmbito do 

PEDU, do PMUS do AICD, com a necessidade de reconfigurar o programa de financiamento que os 

suporta, com um aumento significativo das despesas orçamentadas, agravamento das condições de 

financiamento e comprometimento da comparticipação financeira de fundos comunitários. 

Teria ainda como consequência direta e imediata o comprometimento de ações desenvolvidas pelo 

Município em termos de política de transportes públicos e mobilidade urbana, pondo em causa, por tempo 

indeterminado, as ações integradas da nova política de cidade do concelho, com prejuízos irreparáveis e 

indetermináveis no que diz respeito ao desenvolvimento da qualidade ambiental e qualidade de vida dos 

cidadãos, e de qualificação territorial, no quadro de acessibilidades e promoção de atividades económicas 

do território de Valongo. 

Ora como é dito nas deliberações suspendendas, sempre que a Administração pretenda retomar a gestão 

de um serviço público, é entendimento unânime que a existência de um contrato de concessão não a pode 

impedir de pôr em prática essa sua nova conceção de interesse público ou da conveniência administrativa. 

5. Assim, nos termos e fundamentos expostos, é manifesto que o diferimento da execução da 

deliberação da Câmara Municipal, de 14-02-2019, e da deliberação da Assembleia Municipal, de 21-02-

2019, que aprovam a decisão final de exercer o direito de resgate das concessões de fornecimento, 
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instalação e exploração de parcómetros coletivos nas zonas de estacionamento de duração limitada à 

superfície nas freguesias de Valongo e Ermesinde, é gravemente prejudicial para os interesses públicos que 

as fundamentaram. 

Por isso, propõe-se que, nos termos das disposições conjugadas na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e do 

art.º 25.º n.º 1 p) do Anexo I à Lei n.º 75/2003, de 12 de setembro, e do art.º 128.º nº 1 CPTA, a Câmara 

Municipal e a Assembleia Municipal de Valongo deliberem reconhecer, que o diferimento da execução, 

mediante a requerida suspensão de eficácia, da deliberação tomada em 14-02-2019, da Câmara Municipal, 

e da deliberação de 21-02-2019, da Assembleia Municipal, que aprovam a decisão final de exercer o direito 

de resgate das concessões de estacionamento de duração limitada à superfície nas freguesias de Valongo 

e Ermesinde, bem como dos atos de execução dessas deliberações, é gravemente prejudicial para o 

interesse público.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu a 05.06.2019 o seguinte despacho: 

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

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado, nos termos das disposições conjugadas na 

alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e do art.º 25.º n.º 1 p) do Anexo I à Lei n.º 75/2003, de 12 de setembro, e do 

art.º 128.º nº 1 CPTA, por unanimidade, submeter à assembleia municipal para que esta reconheça que o 

diferimento da execução, mediante a requerida suspensão de eficácia, da deliberação tomada em 14-02-

2019, da Câmara Municipal, e da deliberação de 21-02-2019, da Assembleia Municipal, que aprovam a 

decisão final de exercer o direito de resgate das concessões de estacionamento de duração limitada à 

superfície nas freguesias de Valongo e Ermesinde, bem como dos atos de execução dessas deliberações, é 

gravemente prejudicial para o interesse público. 

 

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

Para efeitos de Declaração de Voto, disse que os eleitos pelo PPD/PSD estavam solidários com essa ação 

da Câmara, e apoiavam desde o início o resgate da concessão e também a suspensão da fiscalização. Não 

obstante as reservas que ainda tinham em relação ao procedimento, entendiam que, quer o senhor 

Presidente da Câmara quer os serviços jurídicos desta, internos e externos, eram os que detinham a melhor 

informação para poder usar os melhores argumentos em benefício do interesse público e da Câmara 

Municipal, e por esse motivo optavam por votar favoravelmente as duas deliberações. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram dez horas e quarenta e cinco 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 Jurídica e Recursos Humanos, do Município de 

Valongo._________________________------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

/IFaria 


