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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

DEZANOVE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E 

DEZANOVE 

 

Aos dezanove 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 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr.ª Neuza Margarida Ferreira Pinto 

Dr. Alberto Fernando Correia Neto 

Sr. José António Ferreira da Silva 

Dr. Tiago Manuel Venâncio Meirinho 

 

 

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

 

O senhor Vereador, Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira, faltou e fez-se substituir pela senhora Vereadora, 

Dr.ª Neuza Margarida Ferreira Pinto. 

 

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

Tiago Manuel Venâncio Meirinho. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 19.06.2019 

 

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 – DA – Divisão de Ambiente 
 

1.1 - Alteração aos Estatutos da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto. 
 

2 – DOT – Divisão de Ordenamento do Território 
 

2.1 - Processo n.º 73-OC/2000, em nome de Afonso e Pires Lda. 

Local: Rua do Soutinho, 74/90/94 - Ermesinde 

Declaração de caducidade; 
 

2.2 - Processo n.º 30-OC/2001, em nome de Sérgio Amândio Dias dos Santos 

Local: Rua Teixeira de Pascoaes, 126/130 - Sobrado 

Declaração de caducidade; 
 

2.3 - Processo n.º 16-OC/2010, em nome de Jorge Manuel Garcez Fernandes das Neves 

Local: Rua Miguel Bombarda, 414 - Ermesinde 

Declaração de caducidade; 
 

2.4 - Processo n.º 58-OC/2011, em nome de Fernando Manuel Moreira da Rocha 

Local: Travessa dos Lubrinhos, 37/41 - Sobrado 

Declaração de caducidade; 
 

2.5 - Processo n.º 56-OC/2014, em nome de A. Brito Indústria Portuguesa de Engrenagens, SA 

Local: Rua Bernardino Machado, 355/395 - Alfena 

Declaração de caducidade; 
 

2.6 - Processo n.º 4-L/2003, em nome de Raúl Arménio Plácido Aparício 

Local: Rua de São Vicente - Alfena 

Pedido de receção provisória das obras de urbanização. 
 

3 – DCJ – Divisão de Cidadania e Juventude 
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3.1 - Proposta de realização de Memorando de Entendimento para a criação de uma Casa do 

Conhecimento no Concelho de Valongo. 
 

4 – DCT – Divisão de Cultura e Turismo 
 

4.1 - Proposta de Protocolo de Parceria com a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado no âmbito do 

evento “Semana Cultural de Campo”; 
 

4.2 - Proposta de Protocolo de Parceria com a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado no âmbito do 

evento “Sobrado é Festa”; 
 

4.3 - Jornadas Culturais “Porque se fazem as festas?” no CDBM. 

 

 

 

 

Valongo, 14 de junho de 2019 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 

 

 



5 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 19.06.2019 

 

Adenda à Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1 – DA – Divisão de Ambiente 
 

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

2 – DOT – Divisão de Ordenamento do Território 
 

2.1 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2.2 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2.3 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2.4 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2.5 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2.6 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

3 – DCJ – Divisão de Cidadania e Juventude 
 

3.1 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

3.2 - Assinatura de um acordo de colaboração entre o Município de Valongo e a CGLU - Organização 

Mundial das Cidades e Governos Locais para o OIDP - Observatório Internacional de Democracia 

Participativa. 
 

4 – DCT – Divisão de Cultura e Turismo 
 

4.1 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

4.2 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

4.3 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Valongo, 17 de junho de 2019 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentou os presentes e deu início à 

reunião, concedendo a palavra aos senhores Vereadores que pretendessem fazer uso da mesma. 

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

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

Reportou que na Rua Presas de Sá, em Ermesinde, havia um buraco de dimensões significativas que 

carecia de uma rápida intervenção, pois para além de poder provocar danos aos veículos, quando havia 

ocorrência de chuva ficava tapado ocultando a sua existência. 

Disse, ainda, que na rotunda de acesso à autoestrada, em Ermesinde, havia lixo e erva com altura 

considerável, e que debaixo do viaduto havia paralelepípedos que tinham levantado e encontravam-se 

encostados. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que havia um novo 

equipamento de reparação de buracos nas vias municipais denominado “STOP Buracos”, que permitia 

realizar intervenções rápidas e eficazes. Disse que, à semelhança de outros concelhos, Valongo também 

tinha tido uma “app” com o objetivo de os munícipes puderem comunicar problemas nas vias públicas, mas 

esse projeto foi interrompido atendendo a que não havia capacidade de resposta, pois, diariamente, davam 

entrada na Câmara, em média, cerca de duzentos documentos. Disse que estava em estudo um sistema 

que permitia estar interligado a um dispositivo que por sua vez estaria ligado a um sistema de 

georreferenciação, e os munícipes ao enviarem mensagens a reportar situações estas já teriam a 

localização exata. 

Quanto à questão da rotunda, disse que não estava incluída nas atribuições da Câmara mas esta iria 

informar a entidade competente para agir em conformidade. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de oito milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trinta e três euros e trinta e nove cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO 

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

n.º 7386/2019, de 30/05/2019, subscrita pela Técnica Superior, Raquel Viterbo, cujo teor se transcreve: 

«A criação da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, que integra os Municípios de 

Valongo, Gondomar e Paredes, foi aprovada em reunião da Assembleia Municipal de 29 de fevereiro de 

2016, tendo a referida entidade sido constituída em 18 de abril do mesmo ano. 

A Associação entendeu entretanto proceder a uma alteração dos seus Estatutos, a qual foi aprovada pela 

respetiva Assembleia-Geral em 21 de abril de 2019, conforme deliberação que está junta ao processo. 

A alteração incidiu sobre: 

- O n.º 1 do artigo 26.º que tem a epígrafe “Secretário Executivo” que passa a ter a seguinte redação: “A 

gestão corrente dos assuntos do Parque das Serras e a direção dos serviços dele dependente cabe a um 

Secretário Executivo, cujas funções e estatuto remuneratório serão fixados no regulamento e mapa de 

pessoal aprovado pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Executivo”; 

- A correção da numeração das alíneas do artigo 16.º, que por erro, tinham duas alíneas designadas por 

“alínea c)”; 

- A competência da Assembleia Geral para a celebração de protocolos prevista na alínea f) do artigo 16.º 

passa a ser do Conselho Executivo, pelo que ao n.º 2 do artigo 19.º “Competências do Conselho Executivo” 

é aditada a alínea e) com a seguinte redação: “e) celebrar protocolos”. 

Decorrente destas alterações, a redação das normas alteradas passam a ser a seguinte: 

Artigo 16.º [Competências da Assembleia-Geral] 

[…]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) Aprovar, sob proposta do Conselho Executivo, o mapa de pessoal da Associação de Municípios do 

Parque das Serras; 

e) [Anterior alínea d)]; 

f) (revogada); 

f) [Anterior alínea e)]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

k) […]; 

l) […]; 

m) […]; 

n) […]; 

o) […]; 

p) […]; 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

q) […]; 

Artigo 19.º [Competências do Conselho Executivo] 

1 -  […]; 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]. 

2 - […] 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) Celebrar protocolos, […]; 

f) [anterior alínea e)]. 

Artigo 26.º [Secretário Executivo] 

1 - A gestão corrente dos assuntos do Parque das Serras e a direção dos serviços dele dependente cabe a um 

Secretário Executivo, cujas funções e estatuto remuneratório serão fixados no regulamento e mapa de 

pessoal aprovado pela Assembleia-Geral, sob proposta do Conselho Executivo. 

2. […]. 

3. […]» 

Conforme previsto no artigo 39.º dos Estatutos da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, a 

presente alteração deve ser presente a cada uma das Assembleias Municipais que integrem o Parque das 

Serras, para aprovação. 

Assim, propõe-se que, 

A Câmara Municipal delibere propor à aprovação da Assembleia Municipal, as alterações dos Estatutos da 

Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, nos termos conjugados dos artigos 39.º dos 

respetivos Estatutos e das alíneas s) do n.º 1 do artigo 33.º e u) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I à 

Lei 75/2015, de 12 de setembro.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe de Divisão da DA, Eng.ª Gisela Martins em 31.05.2019, 

que igualmente se transcreve: 
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«Senhor Presidente, Concordo, pelo que se propõe que seja dado conhecimento à Câmara e delibere 

propor à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto nos artigos 39.º, dos Estatutos e alíneas s), 

do n.º 1, do art.º 33.º e u), do n.º 1, do art.º 25.º da Lei 75/2013.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 04.06.2019, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, elucidando que houve necessidade de 

fazer duas alterações aos Estatutos da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto: uma tinha a 

ver com a questão do pessoal, o Secretário Executivo, pois estava previsto nos anteriores Estatutos que o 

Secretário Executivo era um Diretor de Serviços, o que não fazia sentido atendendo a que a Câmara 

Municipal de Valongo, na sua estrutura, só tinha Chefes de Divisão. Referiu que a segunda alteração estava 

relacionada com os protocolos, uma vez que os atuais Estatutos não permitiam que a direção da 

Associação procedesse à sua celebração, sendo essa competência da Assembleia Geral. Nesse sentido, foi 

adotado o modelo de outras Associações sendo agora da competência do Conselho Executivo a celebração 

de protocolos. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, propor à aprovação da Assembleia 

Municipal, as alterações dos Estatutos da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, nos 

termos conjugados dos artigos 39.º dos respetivos Estatutos e das alíneas s) do n.º 1 do artigo 33.º e u) do 

n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I à Lei 75/2015, de 12 de setembro, com base na informação técnica 

prestada. 

 

2.1 - PROCESSO N.º 73-OC/2000, EM NOME DE AFONSO E PIRES LDA. 

LOCAL: RUA DO SOUTINHO, 74/90/94 - ERMESINDE 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Afonso e Pires Lda., 

respeitante à proposta de declaração de caducidade da licença especial de construção de habitação 

multifamiliar, instruída com a informação n.º 646/DOT.EAT/2019, datada de 21/05/2019, cujo teor se 

transcreve, subscrita pelos técnicos superiores, Pedro Pinto e Morgado de Sousa: 

«Em 19.09.2016 foi solicitada a concessão de uma licença especial para conclusão da construção de um 

edifício de habitação multifamiliar no local supra identificado, pelo prazo de três anos. 

O requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com poderes 

delegados exarado em 20.12.2016. 

Em 21.12.2016 foi emitido o alvará de obras de construção n.º 8/2016, fixando o prazo para conclusão das 

obras em 23.12.2019. 

Em 10.01.2019 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que estava suspensa por período 

superior a seis meses. 
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Em 08.02.2019 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da licença nos 

termos da alínea b), 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. 

Em 17.05.2019, inspecionou-se novamente a obra em apreço, tendo-se constatado que a situação 

mantinha-se inalterada, ou seja, a mesma encontrava-se com a estrutura erigida tal como verificado na 1.ª 

inspeção levada a efeito no dia 02.10.2017. 

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

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

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

27/05/2019, que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Vereador para decisão. Facultado ao requerente o direito de audiência que lhe assiste nos termos 

do artigo 71.º, n.º 5, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, conjugado com o disposto no artigo 

121.º e seguintes o Código do Procedimento Administrativo, deverá ser declarada pela câmara municipal a 

caducidade da licença em conformidade com a alínea b), do n.º 3 do artigo 71.º do já citado Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação.» 

Em 03/06/2019, o Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu o seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 07/06/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea b) do n.º 3, conjugado com o n.º 5 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, por unanimidade, declarar a 

caducidade da licença especial de construção de habitação multifamiliar nos termos da informação 

prestada. 

 

2.2 - PROCESSO N.º 30-OC/2001, EM NOME DE SÉRGIO AMÂNDIO DIAS DOS SANTOS 

LOCAL: RUA TEIXEIRA DE PASCOAES, 126/130 - SOBRADO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Sérgio Amândio Dias dos 

Santos, respeitante à proposta de declaração de caducidade da licença administrativa, instruída com a 

informação n.º 70/DOT.SAA/2019, datada de 21/05/2019, cujo teor se transcreve, subscrita pela assistente 

técnica Silvina Vale: 

«Em 12/03/2019, através do ofício n.º 2593/DOT, foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada 

a caducidade do processo, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
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dezembro, na sua atual redação e que dispunha do prazo de 10 dias para, querendo, se pronunciar, nos 

termos do n.º 5 do referido artigo e diploma legal. 

Esgotados que estão todos os prazos, o requerente até à presente data nada apresentou. 

Face ao exposto, propõe-se que seja declarada a caducidade do pedido da licença administrativa para a 

realização da operação urbanística, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, 

na redação vigente. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação.» 

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

27/05/2019, que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Vereador para decisão. Facultado ao interessado o direito de audiência que lhe assiste nos termos 

do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o disposto no artigo 71.º, n.º 5 do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, propõe-se que seja declarada pela Câmara Municipal, a 

caducidade da licença, ao abrigo do disposto no artigo 71.º, n.º 2 do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação.» 

Em 03/06/2019, o Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu o seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 07/06/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 conjugado com o n.º 5 do artigo 71.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, por unanimidade, declarar a caducidade da licença 

administrativa, nos termos da informação prestada. 

 

2.3 - PROCESSO N.º 16-OC/2010, EM NOME DE JORGE MANUEL GARCEZ FERNANDES DAS NEVES 

LOCAL: RUA MIGUEL BOMBARDA, 414 - ERMESINDE 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Jorge Manuel Garcez 

Fernandes das Neves, respeitante à proposta de declaração de caducidade da licença administrativa, 

instruída com a informação n.º 666/DOT.EAT/2019, datada de 24/05/2019, cujo teor se transcreve, subscrita 

pelo técnico superior, Pedro Coelho: 

«Em 10.02.2010 foi solicitada a concessão de uma licença para construção de um edifício destinado a 

habitação e serviços no local supra identificado. 

Em 22.05.2012 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 17.05.2012. 

Em 21.11.2016 foi emitido o alvará de obras de construção n.º 96/2016, fixando o prazo para conclusão das 

obras em 22.11.2018. 
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Em 22.03.2019 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito, encontrando-se numa fase inicial. 

Em 09.04.2019 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da licença nos 

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

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

para que, querendo, se pronunciasse. 

O requerente não se pronunciou sobre o assunto, mas em 17.04.2019 apresentou o requerimento registado 

nesta edilidade sob o n.º 9828, através do qual solicitou a prorrogação do prazo para conclusão da obra. 

Assim, considerando que não foram alegados factos que fundamentassem a alteração da proposta de 

decisão, deve a Câmara Municipal declarar a caducidade da licença nos termos da alínea d), do n.º 3, do 

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

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

28/05/2019, que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Vereador para decisão. Facultado ao requerente o direito de audiência que lhe assiste nos termos 

do artigo 71.º, n.º 5, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação conjugado com o disposto no artigo 

121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo deverá ser declarada, pela câmara municipal, 

a caducidade da licença ao abrigo do disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do já citado Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação.» 

Em 04/06/2019, o Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu o seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 07/06/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea d), do n.º 3, conjugado com o n.º 5 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, por unanimidade, declarar a 

caducidade da licença administrativa, nos termos da informação prestada. 

 

2.4 - PROCESSO N.º 58-OC/2011, EM NOME DE FERNANDO MANUEL MOREIRA DA ROCHA 

LOCAL: TRAVESSA DOS LUBRINHOS, 37/41 - SOBRADO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Fernando Manuel Moreira 

da Rocha, respeitante à proposta de declaração de caducidade da licença administrativa, instruída com a 

informação n.º 627/DOT.EAT/2019, datada de 20/05/2019, cujo teor se transcreve, subscrita pelo técnico 

superior, Pedro Coelho: 
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«Considerando que o n.º 5 do artigo 71.º do RJUE fixa que a competência para declarar a caducidade é da 

Câmara Municipal, sugere-se a retificação dos lapsos verificados na informação n.º 211/DOT.EAT/2019 e 

no ofício 2538/DOT, de 19.03.2019. 

Neste sentido, informa-se: 

1. Em 05.04.2011 foi solicitada a concessão de uma licença para alteração e ampliação de um edifício de 

habitação unifamiliar com destaque de parcela; 

2. Em 29.07.2011, foi comunicado ao requerente que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador 

com poderes delegados, exarado em 26.07.2011; 

3. Em 16.09.2013 foi emitido o alvará de obras de ampliação n.º 41/2013, fixando o prazo para conclusão 

dos trabalhos em 17.09.2015. Esse prazo foi posteriormente prorrogado até 22.10.2018; 

4. Em 18.02.2019 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro 

do prazo fixado para o efeito; 

5. O requerente comunicou em sede de audiência realizada em 12.11.2018, que prescinde do prazo de 

pronúncia relativo à intenção em declarar a caducidade, nos termos do n.º 5 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. Comunicou ainda que, após declaração de caducidade, iria apresentar um pedido de licença 

especial para conclusão de obras inacabadas, bem como um pedido de isenção de pagamento de taxas. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal declare a caducidade da licença administrativa, nos 

termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do RJUE.» 

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

24/05/2019, que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Vereador para decisão. Facultado ao requerente o direito de audiência que lhe assiste nos termos 

do artigo 71.º, n.º 5 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, conjugado com o disposto no artigo 

121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, deverá ser declarada, pela câmara municipal, 

a caducidade da licença ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do já citado Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação.» 

Em 29/05/2019, o Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu o seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 07/06/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea d) do n.º 3, conjugado com o n.º 5 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, por unanimidade, declarar a 

caducidade da licença administrativa, nos termos da informação prestada. 

 

2.5 - PROCESSO N.º 56-OC/2014, EM NOME DE A. BRITO INDÚSTRIA PORTUGUESA DE 

ENGRENAGENS, SA 

LOCAL: RUA BERNARDINO MACHADO, 355/395 - ALFENA 



15 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de A. Brito Indústria 

Portuguesa de Engrenagens, SA, respeitante à proposta de declaração de caducidade da comunicação 

prévia, instruída com a informação n.º 68/DOT.SAA/2019, datada de 17/05/2019, cujo teor se transcreve, 

subscrita pela assistente técnica, Elisete Moreira: 

«Em 14/07/2014 foi emitida a Comunicação Prévia n.º 69 para a remodelação duma unidade industrial, 

prorrogada de acordo com a legislação em vigor até ao dia 15/01/2019. 

Foi efetuada uma inspeção à obra em apreço, em 05/04/2019, verificando-se que as obras de alteração de 

fachadas, alteração e adaptação do interior do edifício para instalação de uma fábrica de rolamentos, de 

engrenagens e de outros órgãos de transmissão, e obras de construção de muros de vedação não foram 

concluídas no prazo fixado na comunicação prévia incluindo a prorrogação da mesma. 

Comunicou-se ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da licença nos termos da alínea d), 

do n.º 3, do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação, tendo sido fixado prazo de 10 dias para que, querendo, se 

pronunciasse. 

Face a esta situação apresentou já o requerente a licença especial para obras inacabadas, nos termos do 

art.º 88.º do RJUE, que deverá ser precedida da caducidade da admissão da comunicação prévia. 

Assim, deverá a Câmara Municipal declarar a caducidade da comunicação prévia nos termos da alínea d), 

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

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

17/05/2019, que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Vereador para decisão. Facultado ao requerente o direito de audiência prévia que lhe assiste nos 

termos do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo conjugado com o disposto no artigo 71.º, 

n.º 5 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação propõe-se que seja declarada, pela câmara 

municipal, a caducidade da comunicação prévia conforme previsto na alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.» 

Em 24/05/2019, o Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu o seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 06/06/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea d) do n.º 3 conjugado com o n.º 5 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, por unanimidade, declarar a 

caducidade da comunicação prévia, nos termos da informação prestada. 

 

2.6 - PROCESSO N.º 4-L/2003, EM NOME DE RAÚL ARMÉNIO PLÁCIDO APARÍCIO 
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LOCAL: RUA DE SÃO VICENTE - ALFENA 

PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Raúl Arménio Plácido 

Aparício, respeitante ao pedido de receção provisória das obras de urbanização, instruída com a informação 

n.º 502/DOT.EU/2019, datada de 16/05/2019, cujo teor se transcreve, subscrita pelo técnico superior, Jorge 

Gonçalves: 

«Pelo requerimento registado com o n.º 8415 de 02.04.2019, é solicitado pelo requerente a receção das 

obras de urbanização e a devolução da caução prestada no valor de 3.255,00€ (três mil, duzentos e 

cinquenta e cinco euros), referente às obras de urbanização da presente operação urbanística. 

De acordo com o estipulado nos números 3, 4 e 5 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16.12, que 

estabelece o Regime Jurídico da Urbanização Edificação (RJUE), o montante da caução pode ser reforçado 

ou reduzido, não podendo no caso da redução o conjunto das reduções efetuadas ultrapassar os 90% do 

montante inicial. 

Mais se informa que, de acordo com o estipulado no artigo 87.º do referido diploma legal, a redução ou 

devolução das cauções só são possíveis após a receção provisória ou definitiva das obras referentes à 

operação urbanística, sendo as receções precedidas de vistoria. 

Realizada a vistoria (auto de vistoria n.º 14, de 08.05.2019) é entendimento da comissão que as obras de 

urbanização estão concluídas e em conformidade com os respetivos projetos, não se vendo assim, 

inconveniente na receção provisória das obras de urbanização e a respetiva libertação de caução. 

Assim, de acordo com o disposto no n.º 4 e n.º 5 do artigo 54.º do RJUE, poderá o montante inicial da 

caução prestada ser reduzida para o montante de 325,50€. Este valor resulta da redução em 90% do 

montante inicial da caução apresentada para garantir a boa e regular execução de todos os trabalhos. 

A decisão sobre o assunto é da competência da Câmara Municipal, nos termos do disposto nos números 4 

e 5 do artigo 54.º e artigo 87.º do RJUE.» 

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

17/05/2019, que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe que seja declarada a caducidade licença administrativa, devendo a 

proposta ser remetida à apreciada pela Câmara Municipal.» 

Em 28/05/2019, o Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu o seguinte despacho: 

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 11/06/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do art.º 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, por unanimidade, rececionar provisoriamente as obras de urbanização e consequente 

libertação da caução com base na informação técnica prestada. 
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3.1 - PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PARA A CRIAÇÃO DE 

UMA CASA DO CONHECIMENTO NO CONCELHO DE VALONGO 

 

Presente à Câmara o processo versado em epígrafe, através do qual se propõe autorizar que o Município 

de Valongo inicie o processo de adesão à Rede de Casas do Conhecimento com vista à futura instalação 

de uma infraestrutura desta natureza no Concelho de Valongo, o qual foi instruído com a informação n.º 

039/DCJ/2019, de 05 de junho de 2019, elaborada pela Chefe da Divisão de Cidadania e Juventude Dr.ª 

Gisela Barbosa, cujo teor se transcreve: 

“Procurando assumir-se como um Município disponível para abraçar novos desafios e adaptado aos novos 

contextos, foi feito um estudo prévio sobre a possibilidade de integração na “Rede de Casas do 

Conhecimento (CdC).” 

Nesse sentido e depois do processo ter sido apresentado ao Gabinete Jurídico para verificação da sua 

legalidade, verificamos que: 

Como resulta do “Memorando de Entendimento”, o Município de Valongo, ao aceitar o Memorando de 

entendimento, está a manifestar o interesse em integrar e participar na “Rede de Casas do Conhecimento 

(CdC)” e a aceitar os objetivos primários fixados pela mesma, nomeadamente no que respeita à 

infraestrutura física e aos recursos tecnológicos e humanos necessários à sua operacionalização.  

1. De acordo com a documentação analisada, as CdC são espaços físicos (e virtuais) que reúnem um 

conjunto de pessoas, um conjunto de recursos e a vontade de entidades públicas e privadas, e recursos 

aliados à vontade de dinamizar o Município em torno das tecnologias de informação, do conhecimento e da 

inovação, bem como contribuir para a disseminação do conhecimento, diminuir as assimetrias digitais, que 

se verificam a nível regional e nacional. 

2. Para os Municípios, as Casas do Conhecimento constituem “canais” pelos quais se promove a 

inclusão das populações na Sociedade de Informação, a igualdade de acesso e eficiente utilização das 

tecnologias digitais, contribuindo, desta forma, para o incremento das competências e qualificações das 

pessoas e para o desenvolvimento social, cultural e económico da região. 

3. No “Memorando de Entendimento”, e na documentação disponibilizada sobre as CdC, constatamos 

que inexiste a previsão de valores disponibilizados pela Autarquia. 

4. Todavia, deverá o Município disponibilizar uma estrutura física, central e de fácil acesso à 

população, que permita albergar diferentes tipos de atividades para instalar a Casa do Conhecimento em 

Valongo. Esta deve ser equipada com tecnologia que permita o acesso à internet (incluindo wireless) e a 

participação remota dos cidadãos em atividades de educação e formação, através de sistemas de 

videoconferência, bem como outras soluções tecnológicas que o Município considere viável e pertinente; 

Identificar e alocar os recursos humanos que atuarão como dinamizadores da Casa do Conhecimento de 

Valongo e interlocutores na Rede Casas do Conhecimento. 

5. Deverá igualmente assinar o Protocolo de Adesão à Rede Casas do Conhecimento que formalizará 

a adesão da infraestrutura de Valongo e tornar-se-á um parceiro da “CdC”. 
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6. O Memorando de Entendimento está junto à informação disponibilizada com data de assinatura 

espectável trinta dias a seguir à aprovação do presente documento em reunião de Câmara, podendo vir a 

ser alterada em função da disponibilidade das partes. 

7. Considerando a matéria sobre que versa o Memorando, as CdC, e as atribuições e competências 

do Município e após consulta ao Gabinete Jurídico deste Município constatamos que: 

a) De acordo com o artigo 23.º do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 

regime Jurídico das Autarquias Locais, constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias, nomeadamente nos 

domínios do ensino e formação profissional, da ciência e da promoção do desenvolvimento. 

b) Além disso, compete à Câmara Municipal, no âmbito das suas competências materiais, a promoção 

de ofertas de cursos de ensino e formação profissional dual (formação prática numa empresa e a formação 

teórica numa escola profissional) no âmbito do ensino não superior, e apoiar atividades da natureza social, 

cultural, educativa, ou outra de interesse para o município, e ainda, promover e apoiar o desenvolvimento 

de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal, cfr. 

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

Conclusão: 

Assim sendo, vimos por este meio propor à Exma. Câmara Municipal aprovação para assinatura do 

Memorando de Entendimento de adesão à Rede de Casas do Conhecimento com vista à futura instalação 

de uma infraestrutura desta natureza no Concelho de Valongo, contribuindo assim para a criação de 

espaços de aprendizagem flexíveis, interativos e de acesso livre a todos os segmentos da sociedade civil, 

ajustando os modelos de difusão e aquisição de conhecimento às necessidades da região e respeitando os 

diversos níveis de competências das suas populações. 

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

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

O Exmo. Sr. Vereador da Juventude, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 07.06.2019, o seguinte despacho: 

“Concordo. Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu a 14.06.2019 o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que foi criado o Centro 

de Cidadania Digital do Concelho de Valongo, que funcionava em Ermesinde, e era um espaço de inovação 

social direcionado a toda a comunidade, incluindo aos jovens NEET, os jovens que não estudavam, não 

trabalhavam nem frequentavam formação, ajudando-os a adquirir competências digitais, nomeadamente na 

área da programação para aplicações com relevância social, o que estava a ter um bom resultado. 

Complementou que foi apresentado um prémio para jovens, designado por “Transforma Ti”, em que estes 

teriam que criar aplicações para telemóveis com uma vertente social, sendo premidas as seis melhores 

aplicações. Salientou que era o primeiro e único Centro de Cidadania Digital do género existente em 

Portugal, de decorria de um compromisso. 
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Referiu que no edifício Vallis Longus, no espaço onde funcionava a antiga biblioteca de Valongo, iam 

implementar uma Casa do Conhecimento e proceder à colocação de um elevador para o 1.º andar, porque, 

por ser um edifício antigo, tinha esse problema de acessibilidade. Disse que a Casa do Conhecimento 

constituiria um meio através do qual se promoveria a inclusão da população na sociedade de informação, 

mas também teria valências de Centro de Cidadania Digital. Mais, disse, que há uns anos a Universidade 

do Minho promoveu a criação de uma “Rede de Casas do Conhecimento”, existindo já em Montalegre, 

Ponte da Barca e Trofa, considerando-se interessante o Município de Valongo integrar essa Rede porque 

lhe permitiria estar ligado à Universidade do Minho. Complementou que iria haver uma interligação ao 

Centro de Cidadania Digital de Ermesinde e iria ter um impacto grande atendendo a que posteriormente 

também interligaria com a questão das Salas de Aula do Futuro, que numa primeira fase abriria nas vinte e 

oito Escolas do 1.º Ciclo da responsabilidade do Município, e posteriormente instalariam nas Escolas 

Básicas e Secundárias quando tivessem essas competências. Ou seja, no espaço de um ano, Valongo iria 

ser o primeiro concelho em Portugal a ter Salas de Aula do Futuro nas Escolas do 1.º Ciclo, e decorridos 

alguns meses também seria o primeiro a ter todas as escolas com pelo menos uma Sala de Aula do Futuro, 

dotando assim a comunidade escolar com condições para poderem fazer um trabalho diferente. 

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva, questionando qual o valor estimado para a instalação da 

Casa do Conhecimento, uma vez que era mencionado que inexistia a previsão de valores disponibilizados 

pela autarquia. 

 

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

Esclareceu que era proposto aprovar o Memorando de Entendimento para trabalhos preparatórios 

conducentes à integração do Município de Valongo na Rede Casas do Conhecimento, sendo 

posteriormente celebrado um protocolo para definição das normas. Portanto, nesse momento não havia 

custos. Referiu que a Casa do Conhecimento iria funcionar no espaço da antiga biblioteca no Vallis Longus 

e iria ser feita uma intervenção que englobaria toda essa área, o Auditório Dr. António Macedo, a Sala das 

Artes e a instalação do elevador, e que para além da Casa do Conhecimento também funcionaria uma Casa 

da Juventude. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, complementando que estava previsto 

gastar cerca de € 100.000,00, porque só a instalação do elevador exigia grande despesa. Disse que foi feito 

um investimento de € 50.000,00 no Fórum e aguardavam que fossem realizadas as obras e inaugurado o 

Auditório de S. Vicente em Alfena, ficando assim a Câmara com três equipamentos com capacidade para 

eventos. 

 

Depois de apreciado o assunto, tal como descrito na supracitada informação, foi deliberado por 

unanimidade, autorizar a assinatura do Memorando de Entendimento para integração na Rede de Casas 
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do Conhecimento com vista à futura instalação de uma infraestrutura desta natureza no Concelho de 

Valongo, ao abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, conforme informação técnica prestada. 

 

3.2 - ASSINATURA DE UM ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALONGO E A 

CGLU - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DAS CIDADES E GOVERNOS LOCAIS PARA O OIDP - 

OBSERVATÓRIO INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

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

de colaboração entre o Município de Valongo e a CGLU – Organização Mundial das Cidades e Governos 

Locais para o OIDP – Observatório Internacional de Democracia participativa, o qual foi instruído com a 

informação n.º 43/DCJ/2019, de 17 de junho 2019, elaborada pela Chefe da DCJ, Dra. Gisela Barbosa, cujo 

teor se transcreve:--“ Procurando assumir-se como um Município disponível para abraçar novos desafios e 

adaptado aos novos contextos, foi feito um estudo prévio sobre a possibilidade de assinatura de um acordo 

de colaboração entre o Município de Valongo e a CGLU – Organização Mundial das Cidades e Governos 

Locais para o OIDP – Observatório Internacional de Democracia participativa. 

A CGLU é uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e plena capacidade de 

ação. É a principal associação de cidades à escala mundial, constituída em 2004 e o resultado da fusão de 

duas grandes organizações existentes até agora: a União Internacional de Autoridades Locais (IULA) e a 

Federação das Cidades Unidas (FMCU). 

Os principais objetivos da CGLU são os seguintes: 

- a promoção de uma voz única nos fóruns internacionais de governos locais autónomos e democráticos; 

- a defesa de seus valores, objetivos e interesses; 

- o aprofundamento do autogoverno e a descentralização democrática através da cooperação entre as 

autoridades locais e o trabalho em rede; 

- a obtenção de um status consultivo junto da Organização das Nações Unidas. 

De acordo com seus estatutos, a CGLU está comprometida com a promoção da democracia local no 

desenvolvimento urbano que respeite os princípios de boa governança e inclusão social, bem como na 

defesa dos direitos dos cidadãos. 

O Observatório Internacional da Democracia Participativa - OIDP faz parte da CGLU e agrupa um grande 

número de cidades de países de todos os continentes atuando como um órgão especializado em 

participação cidadã e democracia local. 

A Secretaria-Geral do OIDP é exercida pelo Conselho Municipal de Barcelona, que assume as despesas 

decorrentes de sua operação e, em colaboração com outros membros, procura outras fontes de 

financiamento para realizar suas atividades. 

Na reunião do OIDP em Barcelona, em novembro, foi aprovada uma "Agenda para a Democracia Local", 

que inclui ações que os governos locais podem tomar para melhorar a participação dos cidadãos, promover 

o fortalecimento social e comunitário, facilitar o compromisso dos cidadãos, melhorar os processos 
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democráticos, desenvolver políticas mais eficazes que levem em conta as necessidades dos cidadãos, 

cumpram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ainda que implementem a Nova Agenda Urbana. 

Nessa reunião, também foi acordada a criação de uma estrutura organizacional que visa incorporar novas 

cidades que apoiem economicamente a realização do programa de trabalho e formem um Comitê Gestor 

que assumirá a direção e a gestão das atividades a serem realizadas a cada ano, de acordo com o 

planeamento acordado. e particularmente para implantar o conteúdo da Agenda para a Democracia Local. 

O Município de Valongo é membro do OIDP, tendo participado ativamente nas assembleias e conferências 

realizadas nos últimos anos e manifestou a sua vontade de colaborar mais diretamente no plano de trabalho 

aprovado na reunião de Barcelona e juntar-se ao Comité Diretivo. 

A Câmara Municipal de Valongo, ao assinar o presente Acordo aceita contribuir financeiramente para o 

programa de trabalho do OIDP, disponibilizando o montante de € 5.000 (cinco mil euros) que serão pagos 

na conta indicada pela CGLU no prazo de um mês a partir da assinatura deste acordo. 

O Município de Valongo partilhará com a Secretaria Geral do OIDP a direção e coordenação das atividades 

que decorram do programa de trabalho, designando para o efeito José Manuel Ribeiro, Presidente da 

Câmara Municipal de Valongo, que poderá ser substituído por Gisela Barbosa, Chefe da Divisão de 

Cidadania e Juventude do Município de Valongo. 

Tanto quanto possível, as reuniões serão realizadas por meios telemáticos. 

O Município de Valongo colaborará com o Secretário-Geral do OIDP na busca de novas cidades que 

possam estar mais intensamente envolvidas na implantação do programa de atividades do OIDP. Esta 

pesquisa será feita particularmente em Portugal, sem prejuízo do estabelecimento de ligações com outras 

cidades europeias e o resto do mundo. 

Nas comunicações enviadas aos parceiros e nas informações publicadas pelo OIDP, a colaboração do 

Município de Valongo, será referida como parte do Comité Diretor. 

A pessoa nomeada pelo Município de Valongo irá colaborar ativamente, como membro do Comité Diretor no 

processo de organização da assembleia e conferência do OIDP de 2019. 

Caso esta proposta seja aceite, propõe-se a assinatura do protocolo de colaboração em anexo que 

formalizará a referida colaboração, bem como a colaboração da DFA para a cabimentação da verba de € 

5.000 (cinco mil euros). 

O protocolo de Adesão está junto à informação disponibilizada com data de assinatura expectável de 1 de 

Julho, podendo vir a ser alterada em função da disponibilidade das partes. 

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

33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. 

À Consideração Superior.” 

O Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 17 de junho de 2019 emitiu o seguinte despacho: 

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

 



22 
 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era proposto assinar um 

acordo de colaboração com a CGLU - Organização Mundial das Cidades e Governos Locais para o OIDP - 

Observatório Internacional de Democracia Participativa, do qual o Município de Valongo era membro, tendo 

participado nas assembleias e conferências realizadas nos últimos anos. Disse que a Câmara manifestou 

vontade em colaborar diretamente no plano de trabalhos aprovado em reunião do OIDP no ano transato, 

tendo que contribuir com uma verba de € 5.000,00 para o efeito. Acrescentou que o Município de Valongo 

iria fazer parte de um livro com cinco práticas mundiais consideradas de interesse, sendo uma delas era o 

Orçamento Participativo Jovem de Valongo. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do disposto da alínea aaa) do n.º 

1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a assinatura de um acordo de 

colaboração entre o Município de Valongo e a CGLU, nos moldes acima propostos. 

 

4.1 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO E 

SOBRADO NO ÂMBITO DO EVENTO “SEMANA CULTURAL DE CAMPO” 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, o qual foi objeto da informação n.º 140/ 

DCT-AC/2019, datada de 05.06.2019, subscrita pela Ana Teixeira, assistente técnica do Serviço de Ação 

Cultural, cujo teor se transcreve: 

“Será já no próximo mês de julho que a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado levará a efeito mais uma 

edição da “Semana Cultural de Campo”, no período compreendido de 13 a 20, no Centro Cívico de Campo. 

É notável a forma como este evento promove as associações locais junto da população, ao mesmo tempo 

que favorece a proximidade interassociações. 

Reconhecendo a importância desta iniciativa para a dinamização da vila de Campo e, consequentemente, 

do concelho de Valongo, e atendendo à envolvência populacional e dimensão da mesma, a Câmara 

Municipal de Valongo volta a associar-se à Junta de Freguesia na organização deste certame que, de ano 

para ano, tem dado provas de um grande potencial para crescer. 

Nesse sentido, propõe-se a celebração de um Protocolo de Parceria entre as duas entidades, nos seguintes 

moldes: 

À Câmara Municipal compete: 

a) Apoiar na divulgação do evento, através dos canais habitualmente adotados para o efeito; 

b) Alugar um palco para os vários dias do evento (custo: €1230); 

c) Contratar um artista ou banda para animação da noite do dia 14 de julho, até ao montante máximo de 

€8000,00 (oito mil euros), em regime de tudo incluído (som & luz, estadias, refeições, deslocações); 

d) Preparar catering para o artista ou banda contratada pela Câmara (custo estimado: €150); 

e) Providenciar um sanitário portátil com lavatório, para apoio ao camarim do artista ou banda contratada 

pela Câmara (custo estimado: €135); 

f) Disponibilizar 30 barreiras para a frente do palco e vedação da zona de camarins (custo estimado: €42); 
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g) Destacar um vigilante para prestar apoio ao espetáculo promovido pela Câmara (custo estimado: €125). 

À Junta de Freguesia de Campo e Sobrado compete: 

a) Criar, produzir e difundir todos os suportes de comunicação/divulgação do evento; 

b) Mobilizar os participantes para os diferentes núcleos que compõem a iniciativa, proporcionando todas as 

condições inerentes à sua participação; 

c) Definir e concretizar o plano de animação do evento (com exceção da noite do dia 14 de julho); 

d) Garantir o aluguer do equipamento de som e luz necessário à concretização do plano de animação (com 

exceção do rider técnico do dia 14, da responsabilidade da Câmara); 

e) Instalar duas pérgulas nas traseiras do palco, para servirem de camarim de apoio aos espetáculos, com 

energia elétrica e iluminação; 

f) Providenciar corrente elétrica para o palco principal (sendo necessários 63A trifásicos para o espetáculo 

do dia 14). 

É competência de ambas as entidades dar cumprimento às responsabilidades atribuídas a cada uma das 

partes, sempre num espirito de articulação e cooperação. 

Importa referir que a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado está constituída nos termos da Lei e 

prossegue fins de interesse público municipal, divulgando publicamente os documentos relativos ao plano 

de atividades e orçamento do corrente ano e relatório de contas referente a 2018. 

Face ao exposto, propõe-se o estabelecimento do Protocolo de Parceria com a Junta de Freguesia de 

Campo e Sobrado nos termos propostos, anexando-se, para o efeito a respetiva Minuta de Protocolo. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida 

pela alínea u) conjugada com a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Dra. Catarina 

Magalhães, em 14.06.2019 que, igualmente, se transcreve: 

“Exma. Sra. Vice-Presidente, 

Eng.ª Ana Maria Rodrigues: 

A Semana Cultural de Campo assume-se como um evento fulcral, quer para a dinamização do movimento 

associativo da freguesia, quer a sua promoção e dinâmica cultural. Reconhecendo, assim, a importância da 

iniciativa, propõe-se a celebração de um Protocolo de Parceria com a Junta de Freguesia de Campo e 

Sobrado nos moldes expostos na presente informação.” 

Em 14.06.2019, a Exma. Sra. Vice-Presidente, emitiu despacho com o seguinte teor: 

“Concordo com a proposta de protocolo apresentada para a realização da Semana Cultural de Campo. À 

consideração do Sr. Presidente a submissão do presente processo a reunião de Câmara.“ 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 14.06.2019 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u) conjugada com a alínea ff) do n.º 1 

do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
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por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria com a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, no 

âmbito do evento “Semana Cultural de Campo”. 

 

4.2 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO E 

SOBRADO NO ÂMBITO DO EVENTO “SOBRADO É FESTA” 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, o qual foi objeto da informação n.º 141/ 

DCT-AC/2019, datada de 05.06.2019, subscrita pela Ana Teixeira, assistente técnica do Serviço de Ação 

Cultural, cujo teor se transcreve: 

“A Junta de Freguesia de Campo e Sobrado levará a efeito mais uma edição de “Sobrado é Festa”, no 

período compreendido de 26 a 28 de julho, no Largo do Passal, em Sobrado. 

O evento “Sobrado é Festa” revela o dinamismo e a criatividade de uma freguesia de grandes costumes, 

assumindo-se como uma iniciativa que promove o associativismo de Sobrado, incentivando a um convívio 

saudável entre a comunidade, ao mesmo tempo que promove o que de melhor há no concelho. 

Reconhecendo a importância desta iniciativa para a dinamização da vila de Sobrado e, consequentemente, 

do concelho de Valongo, entendeu esta Câmara Municipal unir-se à Junta de Freguesia na organização 

deste certame que, de ano para ano, tem dado provas de um grande potencial para crescer. 

Nesse sentido, propõe-se a celebração de um Protocolo de Parceria entre as duas entidades, nos seguintes 

moldes: 

À Câmara Municipal compete: 

a) Apoiar na divulgação do evento, através dos canais habitualmente adotados para o efeito; 

b) Alugar um palco para os vários dias do evento (custo: €1230); 

c) Disponibilizar 30 barreiras para a frente do palco e vedação da zona de camarins (custo estimado: €36); 

d) Contratar um artista ou banda para animação da noite do dia 28 de julho, até ao montante máximo de 

€8000,00 (oito mil euros), em regime de tudo incluído (som & luz, estadias, refeições, deslocações); 

e) Preparar catering para o artista ou banda contratada pela Câmara (custo estimado: €150); 

f) Garantir a limpeza/desinfeção atempada do contentor tipo molok existente no Largo do Passal; 

g) Destacar um vigilante para prestar apoio ao espetáculo promovido pela Câmara (custo estimado: €125). 

À Junta de Freguesia de Campo e Sobrado compete: 

a) Criar, produzir e difundir todos os suportes de comunicação/divulgação do evento; 

b) Mobilizar os participantes para os diferentes núcleos que compõem a iniciativa, proporcionando as 

condições inerentes à sua participação; 

c) Definir e concretizar o plano de animação do evento (com exceção da noite do dia 28 de julho); 

d) Garantir o aluguer do equipamento de som e luz necessário à concretização do plano de animação (com 

exceção do rider técnico do espetáculo do dia 28, da responsabilidade da Câmara); 

e) Providenciar corrente elétrica para o palco principal (sendo necessários 63A trifásicos para o espetáculo 

do dia 28). 
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É de salientar que a ambas as entidades devem zelar pelo cumprimento das responsabilidades atribuídas a 

cada uma das partes, sempre num espirito de articulação e cooperação. 

Importa, ainda, referir que a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado está constituída nos termos da Lei e 

prossegue fins de interesse público municipal, divulgando publicamente os documentos relativos ao plano 

de atividades e orçamento do corrente ano e relatório de contas referente a 2018. 

Face ao exposto, propõe-se o estabelecimento do Protocolo de Parceria com a Junta de Freguesia de 

Campo e Sobrado nos termos propostos, sendo que, para o efeito, se anexa à presente a respetiva Minuta 

de Protocolo. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida 

pela alínea u) conjugada com a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Dra. Catarina 

Magalhães, em 14.06.2019 que, igualmente, se transcreve: 

“Exma. Sra. Vice-Presidente, 

Eng.ª Ana Maria Rodrigues: 

Ao longo dos anos, a iniciativa “Sobrado é Festa” tem vindo a assumir uma importância crescente para 

Sobrado, não só porque estimula a dinâmica cultural da freguesia, mas também porque promove a partilha 

entre associações e o contacto destas com o público. 

Nesse sentido, propõe-se o estabelecimento de um Protocolo de Parceria com a Junta de Freguesia de 

Campo e Sobrado, tendo em vista a organização e concretização do evento.” 

Em 14.06.2019, a Exma. Sra. Vice-Presidente, emitiu despacho com o seguinte teor: 

“Concordo com a proposta de protocolo apresentada para a realização do evento “Sobrado é Festa”. À 

consideração do Sr. Presidente a submissão do presente processo a reunião de Câmara.“ 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 14.06.2019 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u) conjugada com a alínea ff) do n.º 1 

do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

por, unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria com a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, no 

âmbito do evento “Sobrado é Festa”. 

 

4.3 - JORNADAS CULTURAIS “PORQUE SE FAZEM AS FESTAS?” NO CDBM 

 

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

umas Jornadas Culturais, através da informação técnica n.º 136/DCT-CDBM/2019, datada de 13.06.2019, 

subscrita por Paulo Moreira, técnico superior no Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada, cujo 

teor se transcreve: 
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“A Progestur – Associação para a Promoção, Gestão e Desenvolvimento do Turismo Cultural em Portugal 

tem vindo a realizar várias sessões de Jornadas Culturais “Porque se fazem as festas?”. Já foram 

realizadas três sessões: a primeira a 15/12/2018, em Sendim, Miranda do Douro; a segunda a 2/02/2019, 

na Casa do Careto, em Podence, Macedo de Cavaleiro; e a terceira a 6/04/2019, em Castelo de Vide. 

Nestas sessões são debatidos temas relacionados com o património cultural, nomeadamente o imaterial. 

A Progestur pretende a realização da quarta sessão das referidas Jornadas Culturais no CDBM, na tarde do 

próximo dia 22 de junho, sob o tema das “grandes festas populares”, onde se insere a nossa festividade 

Bugiada e Mouriscada, solicitando, para o efeito, o apoio do Município de Valongo. 

Levar a cabo este tipo de eventos dignifica a festa e é sempre prestigiante e uma mais-valia na sua 

valorização e conhecimento. Igualmente, é prestigiante para Sobrado e para o concelho. É também uma 

forma de contribuir para uma comunidade mais esclarecida e para a preservação deste património cultural 

como uma realidade dinâmica e identitária de grande importância para o Município de Valongo e, em 

particular, para os sobradenses. 

O auditório do CDBM encontra-se disponível no referido dia 22 de junho, pelo que é oportuna a realização e 

acolhimento da quarta sessão das Jornadas Culturais no nosso município. 

A atividade poderá iniciar-se, por volta das 16h00, com um wellcome coffee, do qual poderão fazer parte 

café, biscoitos, queijo, vinho do Porto e vinho verde “Bugios e Mourisqueiros”, em colaboração com a 

Associação Casa do Bugio. 

De referir que estão previstos para oradores, num painel moderado por Hélder Ferreira, da Progestur: a 

Prof.ª Doutora Rita Ribeiro, do CECS/UMinho; Rafael Marchante, fotógrafo da Reuters; Paulo Moreira, da 

CMV/CDBM; e o Prof. Doutor Manuel Pinto (ainda em confirmação), do CECS/UMinho. 

Num outro painel moderado pelo Dr. Francisco Madelino, da Fundação INATEL, farão parte: o Dr. José 

Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal; o Dr. Luís Pedro Martins, Presidente da TPNP; e um 

professor da Lusófona (nome a indicar pela Progestur). 

Haverá ainda uma mesa de apresentação no início das jornadas com a presença do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, do Presidente da Associação Casa do Bugio, Sr. António César 

Ferreira, do Dr. Francisco Madelino da Fundação INATEL e de Hélder Ferreira da Progestur. 

O apoio do Município assumiria os seguintes aspetos: 

- Cedência do CDBM e respetivo equipamento técnico na tarde do dia 22 de junho, com um custo associado 

de €81,73. 

- Organização do wellcome coffee, com um custo previsto de €150. 

- Realização de um jantar no final da sessão, para cerca de 20 pessoas (oradores, moderadores, 

organização), com um custo estimado de €270. 

- Alojamento de um dos oradores, com um custo aproximado de €65. 

- Apoio na divulgação da iniciativa. 

Coloca-se, assim, à consideração Superior a realização desta 4.ª edição das Jornadas Culturais, 

promovidas pela Progestur, com o apoio do Município nos moldes expostos. 
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Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e 

u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto, pela Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Dra. Catarina Magalhães, em 14.06.2019, foi 

prestada a seguinte informação. 

“Exma. Sra. Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues: 

Propõe a Progestur o acolhimento da quarta sessão das Jornadas Culturais “Porque se fazem as festas?”, 

subordinada ao tema “Grandes festas populares”, na tarde do dia 22 de junho, no CDBM, ou seja, 

enquadrada temporal e espacialmente nas Festas de São João de Sobrado. Trata-se de uma iniciativa de 

grande prestígio para Sobrado e para o concelho, em geral, que virá enriquecer as festas da Bugiada e 

Mouriscada, promovendo a valorização e o conhecimento desta logomarca. 

Propõe-se, assim, a associação do Município à Progestur na concretização deste evento, nos moldes 

expostos na presente informação.” 

Pela Sra. Vereadora, Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues, a 14.06.2019, foi prestado o seguinte despacho: 

“Concordo com a proposta de realização, em Sobrado, das jornadas culturais subordinadas ao tema 

“porque se fazem as festas?” 

À Consideração do Sr. Presidente a submissão do presente processo a reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 14.06.2019, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, elucidando que a “Progestur - 

Associação para a Promoção, Gestão e Desenvolvimento do Turismo Cultural em Portugal” pretendia 

realizar no Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada a quarta sessão das Jornadas Culturais 

“Porque se fazem as festas?”, tendo como tema “As grandes festas populares”, no qual se incluía a festa da 

“Bugiada e Mouriscada”. Nesse sentido, e como forma de promover e dignificar esta festa era proposto 

apoiar a realização das referidas Jornadas Culturais. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos das alíneas o) e 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 realização da quarta sessão das 

Jornadas Culturais “Porque se fazem as festas?” com base na informação técnica prestada. 

 

ENCERRAMENTO 

 

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


