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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

DEZOITO DE JULHO DO ANO DOIS MIL E 

DEZANOVE 

 

Aos dezoito dias do mês de julho 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. Alberto Fernando Correia Neto 

Sr. José António Ferreira da Silva 

Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira 

 

 

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, Eng.º 

Miguel Jorge Mendes Teixeira. 

 

 



3 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 
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Reunião Ordinária de 18.07.2019 

 

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 – Diversos 
 

1.1 - Aprovação da ata da reunião realizada no dia 19.06.2019. 
 

1.2 - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios - Relatório de Consulta Pública, aprovação e 

publicação. 
 

2 – DCT – Divisão de Cultura e Turismo 
 

2.1 - Feira do Livro do Concelho de Valongo/Noite Branca e dos Bombos - Proposta de Protocolo de 

Parceria com a Junta de Freguesia de Ermesinde - Retificação; 
 

2.2 - Venda de Merchandising alusivo ao evento “Couce em Festa; 
 

2.3 - Proposta de Protocolo de Parceria para a realização das Festas da Cidade de Valongo 2019; 
 

2.4 - Proposta de atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Vicente de 

Alfena - Festas em honra de Nossa Senhora do Amparo. 
 

3 – DJRH – Divisão Jurídica e Recursos Humanos 
 

3.1 - Processo disciplinar instaurado a Domingos Fernando Ferreira Gaspar - Proposta de despedimento. 
 

4 – DESAS – Divisão de Educação, Saúde e Ação Social 
 

4.1 - Bolsas de Estudo da Câmara Municipal de Valongo 2018/2019: listagem definitiva. 
 

5 – DL – Divisão de Logística 
 

5.1 - Celebração de Protocolo de Cooperação e aditamento ao contrato inicial com 

ECOREDE/REDEAMBIENTE. 
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Valongo, 15 de julho de 2019 

 

 

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 deu início à 

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

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

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

Apresentou uma Recomendação do seguinte teor: 

“Recomendamos a este executivo que seja feito um alerta à PSP de Ermesinde, mais concretamente, e 

Valongo, no sentido de direcionarem a sua intervenção para os condutores que, abusivamente, utilizam 

para estacionamento das suas viaturas as passadeiras, especificamente as intervencionadas no âmbito de 

melhor acessibilidade, bem como o estacionamento paralelo, o estacionamento nas curvas, mais 

propriamente junto de cruzamentos, dificultando a circulação de peões, especificamente os de mobilidade 

reduzida, bem como o tráfego de veículos, provocando longas filas e engarrafamentos e acidentes.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que era um dever das forças 

policiais verificar esse tipo de situações, mas subscrevia a Recomendação apresentada pelos eleitos pelo 

PPD/PSD. 

Informou que ia ser apresentado um Voto de Louvor idêntico aos aprovados na reunião anterior, e colocou à 

votação a admissão do mesmo, que foi aprovado por unanimidade. 

 

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

Procedeu à leitura do Voto de Louvor, que se transcreve. 

 

Voto de Louvor 

 

A Câmara Municipal de Valongo, reunida em 18 de julho de 2019, aprova um Voto de Louvor à Atleta 

Teresa Raquel Pinto e Silva, pela conquista dos títulos na modalidade de Karaté - Kumite: 

- Campeã Europeia – Sub 21 – 55 Kg; 

- 3.º Lugar Campeonato Europeu Sénior – 55 Kg; 

- 3.º Lugar Campeonato Europeu Sénior esquipas; 

- Campeã Nacional – Sub 21; 

- Campeã Nacional – Sénior. 

Este Voto de Louvor é extensivo aos seus colegas de equipa pelo trabalho, profissionalismo e dedicação a 

esta modalidade desportiva, que tanto tem dignificado o desporto a nível nacional e internacional. 
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O Município de Valongo pretende, com esta homenagem, reconhecer o mérito desta atleta, residente no 

concelho de Valongo, filiada no Clube de Karaté da Maia / Studio AF104, e o seu contributo na divulgação 

da modalidade de Karaté. 

Deve dar-se conhecimento deste Voto de Louvor à atleta, bem como ao Clube e à Federação Portuguesa 

de Karaté Portugal. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, colocando à votação o Voto de Louvor. 

Foi o mesmo aprovado por unanimidade. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de seis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete euros e trinta e sete 

cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19.06.2019 

 

Aprovada por unanimidade. 

Não participaram na votação o senhor Vereador eleito pelo PS, Eng.º Paulo Ferreira, e o senhor Vereador 

eleito pelo PPD/PSD, Eng.º Miguel Teixeira, por não terem estado presentes na reunião. 

 

1.2 - PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - RELATÓRIO DE 

CONSULTA PÚBLICA, APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

 

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

Defesa da Floresta Contra Incêndios – Consulta Pública, instruído com a informação técnica n.º 9628/2019, 

datada de 15/07/2019, subscrita pelo técnico superior, José António Goncalves, dos Serviços Municipais de 

Proteção Civil e Proteção das Florestas, cujo teor se transcreve: 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei 124/2006, na sua atual redação, cabe à Câmara 

Municipal a elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

2. O PMDFCI foi concluído e submetido à Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF), que a 24 de 

abril emitiu parecer favorável para envio ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

para emissão de parecer vinculativo, conforme previsto no Anexo ao Despacho n. 443-A/2018. 

3. O ICNF emitiu parecer vinculativo positivo no passado dia 21 de maio. 

4. Nos termos do n.º 6 e 7, do artigo 4.º do Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro de 2018, alterado pelo 

Despacho 1222-B/2018 de 2 de fevereiro do mesmo ano, foi o PMDFCI submetido a consulta pública, Aviso 
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n.º 10302/2019, da Segunda Série do Diário da República n.º 116, de 19 de junho de 2019. O prazo 

terminou no passado dia 12 de julho sem que fossem apresentadas reclamações, com a exceção da 

Navigator Company que enviou um curto contributo. 

5. Considerados e esclarecidos os 3 pontos apresentados pela Navigator Company e elaborado o respetivo 

relatório de Consulta pública, o mesmo foi aprovado por unanimidade, conforme prevê o n.º 9 do artigo 4.º 

do mesmo Despacho. 

6. Nestes termos e de acordo com o determinado nos números 10 e 11 do artigo 4.º do Despacho n. 443-

A/2018, de 9 de janeiro de 2018, alterado pelo Despacho 1222-B/2018 de 2 de fevereiro do mesmo ano, 

deve o PMDFCI ser aprovado pela assembleia municipal para posterior publicação em Diário da Republica 

nos termos dos números 2 e 12, artigo 10.º do Decreto-Lei 124/2006, na sua atual redação. 

Face ao exposto e caso a presente informação tenha anuência superior, propõe-se submeter à Câmara 

Municipal a aprovação da proposta do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos termos 

do número 10 do artigo 4.º do Despacho n. 443-A/2018 de 9 de janeiro de 2018, alterado pelo Despacho 

1222-B/2018 de 2 de fevereiro do mesmo ano, e submete-la à aprovação da Assembleia Municipal. À 

consideração superior.» 

A 15.07.2019, o Coordenador Municipal da Proteção Civil, Eng.º Delfim Cruz, proferiu o seguinte despacho: 

«Exmo. Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, concordo com o proposto. À consideração superior.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu a 15.07.2019 o seguinte despacho: 

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

 

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

do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), que já tinha o parecer favorável da 

CMDF - Comissão Municipal de Defesa da Floresta e o parecer vinculativo do ICNF - Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, para ser submetido à Assembleia Municipal, dando assim 

cumprimento ao diploma legal, pois a não aprovação do PMDFCI privava o Município do direito ao subsídio 

concedido pelo Estado no âmbito da defesa da floresta contra incêndios e da gestão florestal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, cumprimentando os presentes. 

Questionou acerca da duração do PMDFCI, se era vinculativo que assim fosse ou se existiam outras 

opções. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, elucidando que o PMDFCI era 

elaborado e aprovado para um período de 10 anos, de acordo com a nova legislação. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, questionando se a Navigator Company foi a única empresa 

que colocou questões. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que sim, e que os pontos 

apresentados foram devidamente esclarecidos. Disse que a Comissão Municipal de Defesa da Floresta foi 

alargada, sendo incluída a REN, a EDP, os Presidentes das Juntas de Freguesia, a Polícia de Segurança 

Pública, a Guarda Nacional Republicana, as duas Corporações de Bombeiros e a Associação de Produtores 

Florestais que representava o Município de Valongo. Disse, ainda, que o processo foi moroso porque tinha 

três cadernos, sendo o mais complicado o que estava dependente de entendimento com o urbanismo por 

causa da questão das faixas de gestão de combustível. 

Registou o seu reconhecimento à equipa da Proteção Civil, da área do planeamento, do urbanismo e 

demais pessoas envolvidas pelo trabalhoso percurso na elaboração do PMDFCI. 

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva, dizendo que o teor do texto era que: “no ano 2021 e 2022 

campanha precedente ao período crítico com o objetivo de aumentar a execução de faixas da rede UFDC, 

MPGC, diligência nos processos instruídos, divulgação de programas de apoio, fomento e investimento no 

banco de silvicultura”, enquanto nos outros anos não tinha. 

 

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

exato todos os anos, porque, por exemplo, no corrente ano não gastaram tanto dinheiro atendendo a que 

havia zonas já intervencionadas no ano anterior que não fazia sentido sofrer intervenção no corrente ano. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, referindo que o PMDFCI poderia ser corrigido ou adaptado 

anualmente fruto das circunstâncias que se verificassem. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o PMDFCI era composto 

por três componentes, e uma delas, o Plano Municipal de Emergência era alterado todos os anos. Referiu 

que o Caderno I tinha a caraterização física do concelho, a caraterização climática, a caraterização da 

população, a caraterização de ocupação do solo, rede fundamental e análise do histórico. E o Caderno II 

tinha o enquadramento do plano no sistema de gestão nacional, a análise do risco de vulnerabilidade, os 

modelos de combustíveis florestais, a cartografia, objetivos, metas e planos, eixos de atuação e a estimativa 

de orçamento. O Caderno III era o Plano Municipal de Emergência que tinha que estar sempre atualizado. 

 

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado por unanimidade, aprovar a proposta do Plano 

e submeter à assembleia municipal o PMDFCI de acordo com o determinado nos números 10 e 11 do artigo 

4.º do Despacho n. 443-A/2018, de 9 de janeiro de 2018, alterado pelo Despacho 1222-B/2018 de 2 de 

fevereiro do mesmo ano, conjugado com o número 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei 124/2006, na sua atual 

redação, para posterior publicação em Diário da Republica nos termos do número 12 do artigo 10.º do 

mesmo diploma legal. 
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2.1 - FEIRA DO LIVRO DO CONCELHO DE VALONGO/NOITE BRANCA E DOS BOMBOS - PROPOSTA 

DE PROTOCOLO DE PARCERIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ERMESINDE - RETIFICAÇÃO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, instruído com a informação técnica n.º 

182/DCT-AC/2019 de 11/07/2019, subscrita pela Dr.ª Ilda Pinto Correia, técnica superior do Serviço da Ação 

Cultural, cujo teor se transcreve: 

“No dia 04 de julho de 2019 foi aprovada em reunião de câmara a proposta de protocolo de parceria com a 

Junta de Freguesia de Ermesinde para a realização da Feira do Livro do Concelho de Valongo/Noite Branca 

e dos Bombos. 

Na referida proposta de protocolo de parceria é indicado que a iniciativa inicia a 12 de julho, quando na 

realidade se pretende mencionar 11 de julho. 

Assim, propõe-se aprovar o protocolo, cuja minuta se anexa, com a retificação supracitada. 

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

pela alínea u) 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. 

À Consideração superior.” 

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

Magalhães, em 11.07.2019 cujo teor se transcreve: 

“Exma. Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, Eng.ª Ana Maria Rodrigues: 

Tendo sido detetado um lapso na indicação da data de início do evento, propõe-se a aprovação do 

Protocolo de Parceria com a Junta de Freguesia de Ermesinde, com a devida retificação.” 

A Sr.ª Vice-Presidente da Câmara emitiu em 12.07.2019 o seguinte despacho: 

“Concordo. À Consideração do Sr. Presidente a submissão do presente processo a reunião de câmara.” 

O Sr. Presidente da Câmara emitiu em 12.07.2019 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) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a retificação do protocolo com a Junta de Freguesia 

de Ermesinde, com base na informação técnica prestada. 

 

2.2 - VENDA DE MERCHANDISING ALUSIVO AO EVENTO “COUCE EM FESTA” 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, o qual foi objeto da informação n.º 183/ 

DCT-AC/2019, datada de 11.07.2019, subscrita pela Ana Teixeira, assistente técnica do Serviço de Ação 

Cultural, cujo teor se transcreve: 

“Conscientes de que os eventos culturais que constam do plano anual de atividades da Divisão de Cultura e 

Turismo constituem um importante canal de promoção do concelho, é preocupação permanente deste 

serviço a constante inovação destes projetos. 
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“Couce em Festa” não é exceção. Oficialmente classificada como “Aldeia de Portugal”, a belíssima aldeia de 

Couce tem chegado a novos públicos, não só através dos desportistas e amantes da natureza que 

percorrem os trilhos, mas também do número crescente de visitantes que recebe, anualmente, graças a 

esta iniciativa. 

Neste sentido, consideramos importante que os visitantes possam adquirir uma lembrança alusiva ao 

evento e, consequentemente, à própria aldeia. O merchandising que propomos que seja produzido, para 

além de constituir uma outra forma de divulgação do que de melhor há no concelho, foi criteriosamente 

selecionado de forma a enquadrar-se no contexto da aldeia, mesmo ao nível dos materiais de fabrico, como 

a madeira e o barro. 

De entre esse merchandising realçamos o rústico e típico copo de barro, escolhido quer pelo prazer que 

dará ao visitante no desfrute de uma bebida fresca enquanto percorre a aldeia, quer pelo fator 

sustentabilidade, com o intuito de se reduzir o uso do copo de plástico. 

Em suma, serão, então, produzidos os seguintes artigos de merchandising, os quais consideramos 

apelativos para o público em geral, que estarão disponíveis para venda na própria iniciativa: 

 Porta-chaves de madeira com gravação 

 Crachás 

 Ímanes 

 Copos de barro com gravação “Couce em Festa” 

O preço de custo deste tipo de merchandising é relativamente baixo. Apesar disso, julgamos que seria 

importante que a receita obtida com a respetiva venda revertesse para o orçamento global do evento. Assim 

sendo, propomos que estes quatro artigos, em particular, sejam vendidos ao preço de custo, acrescidos de 

30% e do IVA à taxa em vigor. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo das normas conjugadas do 

artigo 33.º, n.º 1, alíneas e) e cc), do Anexo I à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea m) do artigo 14.º 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.” 

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

Magalhães, em 11.07.2019 que, igualmente, se transcreve: 

“Exma. Sra. Vice-Presidente, 

Eng.ª Ana Maria Rodrigues: 

A criação de merchandising para o evento “Couce em Festa” é de todo pertinente. As imagens associadas à 

iniciativa têm potencial para a criação de artigos bastante apelativos para o público em geral. Assim sendo, 

propõe-se que a receita da venda deste merchandising reverta para o orçamento do evento e que ao preço 

de custo de cada produto sejam acrescidos 30% mais o IVA à taxa em vigor. Mesmo com este acréscimo, o 

preço de venda ao público continuará a ser pouco significativo.” 

Em 12.07.2019, a Exma. Sra. Vice-Presidente, emitiu despacho com o seguinte teor: 

“Concordo com a proposta apresentada. 

À consideração do Sr. Presidente a submissão do presente processo a reunião de Câmara.“ 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 15.07.2019 o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo das normas conjugadas do artigo 33.º, n.º 1, 

alíneas e) e cc), do Anexo I à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea m) do artigo 14.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, por unanimidade, aprovar que os produtos alusivos ao 

evento “Couce em Festa”, para venda ao público, sejam vendidos ao preço de custo, acrescidos de 30% e 

do IVA à taxa em vigor. 

 

2.3 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DA CIDADE 

DE VALONGO 2019 

 

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

protocolo de Cooperação Cultural, o qual foi instruído com a informação n.º 164/DCT-AC/2019, de 28 de 

junho de 2019, elaborada pela técnica superior, Sofia de Sá, cujo teor se transcreve: 

”As Festas da Cidade de Valongo realizam-se de 14 a 18 de agosto, ocupando a Praça Machado dos 

Santos, Rua de S. Mamede, Largo do Centenário, Parque da Senra e Largo Dr. Nunes da Ponte. 

Trata-se de um evento que conta com a participação das associações da freguesia e, ainda, com um 

grande envolvimento da comunidade, entre munícipes, comerciantes e visitantes, com destaque para os 

emigrantes que regressam nesta altura à sua terra natal. 

Para além da evidente dinamização cultural da freguesia, é, ainda, objetivo destas festas dar a conhecer o 

trabalho das coletividades locais e dos artesãos, bem como preservar a tradição religiosa, com as 

comemorações do padroeiro São Mamede de Valongo. 

A Junta de Freguesia de Valongo é a grande impulsionadora da festividade, juntamente com a Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de São Mamede de Valongo. Mas dada a dimensão e complexidade das 

festas, o apoio do Município tem sido imprescindível, pelo que as três entidades, em articulação, têm vindo 

a assumir a organização do evento. 

Assim sendo, propõe-se o estabelecimento de um Protocolo de Parceria tripartido, nos moldes que 

passamos a expor: 

À responsabilidade do Município fica: 

1. Atribuir um subsídio no valor de €3000 (três mil euros) ao Terceiro Outorgante, para ajudar a custear 

despesas com o programa cultural da iniciativa; 

2. Contratar um artista ou banda para animação da noite do dia 17 de agosto, até ao montante máximo de 

€17.000 (dezassete mil euros), em regime de tudo incluído (som & luz, estadias, refeições, deslocações); 

3. Apoiar ao nível técnico a organização do evento, o que inclui disponibilizar técnicos para a apresentação 

dos espetáculos; 

4. Fornecer ao Segundo Outorgante a listagem atualizada de artesãos e comerciantes do concelho; 
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5. Adaptar o programa deste ano à linha gráfica do evento existente, com produção de 70 cartazes, 6 

totens e 2 outdoors; 

6. Apoiar na divulgação do evento através dos habituais canais de comunicação; 

7. Disponibilizar um palco com, aproximadamente, 10x8m para o Largo do Centenário; 

8. Montar dois estrados, com cerca de 3x2m cada, um na Praça Machado dos Santos e o outro no Lago Dr. 

Nunes da Ponte; 

9. Ceder todas as bancas e mesas com guarda-sol para a zona de artesanato (Rua de S. Mamede); 

10. Disponibilizar uma casa de madeira para o Parque da Senra; 

11. Colocar um contentor grande e contentores de reciclagem de lixo no Largo do Centenário, Praça 

Machado dos Santos, Largo Dr. Nunes da Ponte e Parque da Senra, bem como vários dos mais 

pequenos entre os standes; 

12. Disponibilizar e instalar os equipamentos elétricos nos 22 standes no Largo do Centenário e nos 4 

standes na Praça Machado dos Santos; 

13. Colocar pontos de luz nos cincos espaços abrangidos pela iniciativa, em locais a definir atempadamente; 

14. Realizar a canalização de esgotos e abastecimento de água para os standes instalados nos espaços 

abrangidos pelo evento; 

15. Garantir barreiras para condicionamento de trânsito e para colocação à volta do palco e régie montados 

no Largo do Centenário; 

16. Acautelar os seguintes cortes de trânsito, entre as 15h00 do dia 14 de agosto e a 1h00 do dia 19 do 

mesmo mês: 

a. Rua de São Mamede/Via Rodoviária EN15, entre o Km 7+700 e o Km 8+000; 

b. Praça Machado dos Santos, Rua da Capela da Nossa Senhora da Luz; 

c. Rua Dr. Nunes da Ponte. 

17. Providenciar a proibição de estacionamento nos pontos mencionados anteriormente; 

18. Garantir toda a logística sinalizadora inerente aos cortes e condicionamentos de trânsito. 

É da responsabilidade da Junta de Freguesia de Valongo: 

1. Articular com Associações e artesãos as participações nos cinco locais que compõem o evento; 

2. Definir o programa cultural para os dias 14, 15 16 e 18 de agosto, no Largo do Centenário, e diariamente 

na Praça Machado dos Santos e Largo Dr. Nunes da Ponte, assegurando toda a logística de som e luz 

(com exceção do espetáculo do dia 17, no palco do Largo do Centenário, à responsabilidade da 

Câmara); 

3. Pagar os direitos à SPA e à Pass Music, referentes a todo o programa cultural das Festas; 

4. Garantir standes para todos os participantes; 

5. Avaliar e definir a implantação das diversas estruturas no terreno; 

6. Solicitar quatro baixadas à EDP de 41.40 Kba; 

7. Assegurar a limpeza e segurança diária dos vários recintos que integram a iniciativa; 

8. Assumir as despesas com policiamento; 

9. Disponibilizar técnicos para acompanharem, diariamente, o evento. 
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Compete à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Mamede de Valongo: 

1. Organizar toda a vertente religiosa das Festas e providenciar a respetiva logística (missa, animação do 

adro da Igreja, procissão, etc.); 

2. Mobilizar a população (cerca de 700 pessoas) para participar na procissão; 

3. Assegurar licenças, cortes de estrada e policiamento no âmbito da procissão; 

4. Apoiar logisticamente os Primeiro e Segundo Outorgantes, ao nível, por exemplo, da decoração dos 

recintos, iluminação das ruas, montagem e decoração de bancas e standes, etc.; 

5. Garantir o espetáculo de encerramento das Festas, no dia 18 de agosto, no Largo do Centenário, 

assumindo todas as despesas com o mesmo; 

6. Assegurar a animação do adro da Igreja, no dia 17 agosto, com a atuação de uma banda filarmónica. 

As três entidades são responsáveis por zelar pelo cumprimento das responsabilidades atribuídas a cada 

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

De referir que, tanto a Junta de Freguesia de Valongo, como a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Mamede de Valongo estão constituídas nos termos da Lei e reúnem toda a documentação necessária 

para a concessão dos apoios. 

Em suma, no âmbito do protocolo proposto e ao nível de custos diretos, o Município irá assumir uma 

despesa total de €22.030, correspondentes a €3000 do subsídio + €17.000 pelo espetáculo da noite do dia 

17 + €1750 pelo aluguer de um palco para o Largo do Centenário + €280 em material de divulgação. Já no 

que se refere ao apoio logístico, o valor aproximado é de €1500. 

Para terminar, solicita-se a melhor colaboração da DFA para o cabimento do valor do subsídio: €3000 

(três mil euros). 

Propõe-se, assim, o estabelecimento do Protocolo de Parceria tripartido nos moldes expostos, cuja minuta 

se anexa. 

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

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto nos artigos 1.º e 2.º, 

n.º 1, e 3.º e 4.º do “Regulamento para a concessão de apoios às entidades e organismos que prossigam no 

concelho fins de interesse público.” 

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

Magalhães, a 11 de Julho de 2019, que igualmente se transcreve: 

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

As Festas da Cidade de Valongo, aliadas às festividades do Santo Padroeiro - São Mamede -, são, já, um 

evento incontornável do concelho, em particular da freguesia de Valongo. Mobilizam milhares de pessoas, 

entre público e participantes, e assumem-se como um forte contributo para a dinamização cultural da 

cidade e do concelho. Nesse sentido, julgo ser de todo pertinente o estabelecimento do Protocolo de 

Parceria, que se coloca à consideração Superior. Caso mereça a sua concordância deverá o processo ser 

remetido à DFA para cabimento da verba do subsídio a atribuir à Fábrica da Igreja. 

Em 12 de julho de 2019, a Sr.ª Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, emitiu o seguinte despacho: 
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“Concordo com a proposta apresentada. Á consideração do Sr. Presidente a submissão do presente 

processo a reunião de Câmara.” 

Em 12 de Julho de 2019, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu despacho com o seguinte teor: 

“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 n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado com o disposto nos artigos 1.º e 2.º, n.º 1, 

e 3.º e 4.º do “Regulamento para a concessão de apoios às entidades e organismos que prossigam no 

concelho fins de interesse público”, estabelecer protocolo de parceria com a Junta de Freguesia de 

Valongo e a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Mamede de Valongo nos termos propostos na supracitada 

informação. 

 

2.4 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DE SÃO VICENTE DE ALFENA - FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO 

AMPARO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, instruído com a informação técnica n.º 

177/DCT-AC/2019 de 10/07/2019, subscrita pela Dr.ª Ilda Pinto Correia, técnica superior do Serviço da Ação 

Cultural, cujo teor se transcreve: 

“A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Vicente de Alfena, representada pelo Exmo. Sr. Padre 

Manuel Fernando, oficiou os N/ serviços a solicitar um subsídio para apoio na programação cultural inerente 

às tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora do Amparo, que irão levar a efeito de 20 a 29 de julho, 

com o seguinte programa cultural: 

Dia 20 – Sábado 

21h00 – Procissão de Velas do Amparo para a Igreja Matriz 

21h30 – Todos os dias Recitação do Terço na Capela Nossa Senhora do Amparo 

Dia 25 – Quinta-feira 

22h00 – Noite Folclore – Rancho Etnográfico e Cantadeiras do Leça e ASPRECA 

Dia 26 – Sexta-feira 

21h30 – Recitação do Terço (homenagem aos Avós) 

22h30 – Atuação do grupo Farra Minhota 

Dia 27 – Sábado 

21h00 – Missa Vespertina 

22h30 – Espetáculo Musical ao vivo com TOY 

24h00 – Grandiosa sessão de fogo de artifício a cargo de DOUROPIROTECNIA 

Dia 28 – Domingo 

9h00 – Concentração da Banda de Música S. Vicente de Alfena 

10h00 – Saída da Procissão da Igreja Matriz 

11h00 – Missa Solene 
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17h00 – Recitação do Terço 

17h30 – Concerto: Chorum Dei Laetitia 

18h30 – Encerramento com a Banda de Música S. Vicente de Alfena 

Dia 29 – Segunda-feira 

8h00 – Missa 

As atividades religiosas no âmbito desta festividade começam uma semana antes da festa principal e 

culminam com a construção de belíssimos e trabalhosos tapetes florais, que são executados durante toda a 

noite pela comunidade local, cobrindo e enfeitando as ruas por onde passa a procissão. Estes tapetes têm 

tido bastante notoriedade, com visitantes vindos de vários pontos do país e, até, a cobertura da 

comunicação social. Para além deste fator, e como se pode verificar pelo cartaz da festa, no que concerne à 

programação cultural, podemos constatar uma envolvência de grupos da terra nas diferentes áreas 

musicais e de dois cabeças de cartaz: o Grupo Farra Minhota e o cantor Toy, que arrasta multidões. 

Face ao exposto, propõe-se a atribuição de um subsídio de 2000€ (dois mil euros) à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Vicente de Alfena, entidade equiparada a pessoa religiosa, com o 

contribuinte n.º 501335943, com base no art.º 4.º do “Regulamento para a concessão de apoios a entidades 

e organismos que prossigam no concelho fins de interesse público”, aprovado por Deliberação da 

Assembleia Municipal de 16 de julho e 30 de setembro de 1999, sob proposta da Câmara. 

Mais se informa que a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Vicente de Alfena apresentou os 

seguintes documentos: 

a) Certidão de não dívida às finanças e segurança social; 

b) Programação cultural das festas; 

c) Orçamento previsto para as festas; 

d) Contratos inerentes aos encargos com a programação cultural. 

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

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

À Consideração superior.” 

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

Magalhães, em 11.07.2019 cujo teor se transcreve: 

“Exma. Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, Eng.ª Ana Maria Rodrigues:  

As Festas em Honra de Nossa Senhora do Amparo são, cada vez mais, um foco de atração de visitantes à 

cidade de Alfena, não só pelos belíssimos tapetes florais concebidos pela comunidade local, mas também 

pelo investimento que é feito no programa cultural. Trata-se de uma festa onde religião, tradição e cultura 

convivem harmoniosamente. 

Assim sendo, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €2000 à Fábrica da Igreja Paroquial para 

ajudar a fazer face aos encargos com o programa. 

Caso mereça a sua concordância, deverá o processo tramitar para a DFA para cabimento da verba.” 

A Sr.ª Vice-Presidente da Câmara emitiu em 12.07.2019 o seguinte despacho: 
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“Concordo com a proposta apresentada. 

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

O Sr. Presidente da Câmara emitiu em 12.07.2019 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 o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio de € 2000 à Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de São Vicente de Alfena, com base na informação técnica prestada. 

 

3.1 - PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO A DOMINGOS FERNANDO FERREIRA GASPAR - 

PROPOSTA DE DESPEDIMENTO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, instruído com o relatório final elaborado 

pelo Instrutor José Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, cujo 

teor se transcreve: 

“RELATÓRIO FINAL 

I – CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

O processo disciplinar, objeto do presente relatório, foi mandado instaurar por despacho da Exma. Senhora 

Vice- Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, datado de 13 de agosto de 2018, ao abrigo do disposto no 

artigo 298.º, conjugado com a alínea g) do n.º 3 do artigo 297.º, ambos da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, doravante, LGTFP, ao trabalhador 

Domingos Fernando Ferreira Gaspar, com a categoria de assistente operacional, em regime de Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado a exercer funções na Divisão de Manutenção, 

Oficina e Transportes, atual Divisão Logística, pelo facto de estar ausente, sem justificação, no serviço onde 

exercia funções públicas; 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do art.º 205.º da citada Lei foi iniciada a instrução do procedimento no 

dia 23 de agosto de 2018; 

Nessa mesma data, e cumprindo o disposto no n.º 3 do art.º 205.º, foram notificados o arguido, o 

participante e a Senhora Vice- Presidente da Câmara, entidade que mandou instaurar o presente processo 

disciplinar e me nomeou seu instrutor, pelos ofícios com as referências 01, 02 e 03/DJRH-

UJ.PD/DFFG/2018, de 23/08, a fls. 6, 7 e 8. 

II - DA INSTRUÇÃO 

A fase de instrução do procedimento disciplinar é, fundamentalmente, destinada a apurar factos, isto é, se 

foi ou não praticado determinado ato, em que circunstâncias e por quem, diligências essas que visam 

esclarecer os factos que são considerados impertinentes e úteis à descoberta da verdade; 

Para aferir do supra referido o trabalhador foi notificado para vir prestar declarações no dia 14 de setembro 

de 2018, conforme ofício n.º 03/DJRH-UJ/PD/DFFG/2018, de 23/08; 

Resulta das declarações prestadas que o trabalhador confirma as ausências ao serviço sem justificação; 

Mais confirma que lhe foi dada a possibilidade de proceder à justificação das faltas sem que o tivesse feito; 
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Dos factos resulta que o trabalhador faltou ao serviço entre 10 e 17 de julho de 2017 e desde 05 de agosto 

de 2017 até à presente data, sem que tenha apresentado qualquer justificação para essas faltas; 

Isto é, resultou provado que o trabalhador deu mais de 5 faltas seguidas ou 10 interpoladas, sem 

justificação, dentro do mesmo ano civil; 

Esta conduta, referida no artigo 12 da acusação, consubstancia uma violação do dever geral de 

assiduidade, previsto na alínea i) do nº 2 do art.º 73.º da LGTFP; 

A 13 de abril de 2018, foi junto aos autos, a fls. 15, o certificado do registo disciplinar do trabalhador, em 

cumprimento do artigo 212º da LGTFP. 

III – DA ACUSAÇÃO 

Nos termos da acusação a fls. 16 a 17 do processo disciplinar vem imputada ao arguido, Domingos 

Fernando Ferreira Gaspar a prática de uma infração disciplinar que se consubstancia no seguinte: 

1. O trabalhador está a faltar desde 05 de agosto de 2017 até à presente data, sem que tenha apresentado 

qualquer justificação para essas faltas; 

2. Isto é, deu mais de 5 faltas seguidas ou 10 interpoladas, sem justificação, dentro do mesmo ano civil; 

3. Esta conduta referida consubstancia uma violação do dever geral de assiduidade, previsto na alínea i) do 

nº 2 do art.º 73.º da LGTFP; 

4. Este dever consiste “ (…) em comparecer ao serviço regular e continuamente (…)”, tal como definido no 

n.º 11 do referido normativo legal; 

5. Os comportamentos descritos assumem uma dimensão e gravidade tal que constituem infração 

disciplinar que inviabilizam a manutenção do vínculo de emprego público, nos termos dos n.º (s) 1 e 2 do 

artigo 297.º da LGTFP, punida com pena de despedimento, conforme decorre da alínea g) do n.º 3 do artigo 

297.º da LGTFP. 

O prazo concedido pelo ofício com a referência 02/DJRH.PD/2019, de 08 de maio terminou a 07 de junho 

de 2019, não tendo o trabalhador apresentado qualquer defesa. 

IV - APRECIAÇÃO DA PROVA 

Dos autos e finda a produção da prova admitida, entendemos provarem-se os seguintes factos e 

circunstâncias: 

1. O trabalhador está a faltar desde 05 de agosto de 2017 até à presente data, sem que tenha apresentado 

qualquer justificação para essas faltas; 

2. Isto é, deu mais de 5 faltas seguidas ou 10 interpoladas, sem justificação, dentro do mesmo ano civil. 

3. O Arguido não apresentou defesa escrita nem contrariou os factos constantes da acusação, pelo que os 

mesmos se consideram provados. 

V – ANÁLISE GERAL DO PROCESSO 

1. Das nulidades 

Da análise geral do processo, verifica-se a ausência de nulidades insupríveis ou outras, tendo decorrido 

dentro da legalidade e atendendo ao disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

Foram garantidos ao arguido todos os meios de audiência e defesa permitidos. 
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Foram cumpridos os prazos estabelecidos no citado Diploma Legal. 

2. Das circunstâncias atenuantes e agravantes 

Não militam contra o trabalhador quaisquer circunstâncias agravantes especiais da responsabilidade 

disciplinar, nos termos do artigo 191.º da LGTFP; 

Também não existem circunstâncias dirimentes e atenuantes da responsabilidade disciplinar do trabalhador, 

nos termos do artigo 190.º da LGTFP. 

VI – CONCLUSÕES 

1. Dando cumprimento ao previsto no art.º 205º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, foi 

iniciada e concluída a instrução do procedimento disciplinar em curso. 

2. O trabalhador está a faltar desde 05 de agosto de 2017 até à presente data, sem que tenha 

apresentado qualquer justificação para essas faltas; 

3. Isto é, deu mais de cinco faltas seguidas no mesmo ano civil; 

4. A conduta praticada consubstancia uma violação do dever geral de assiduidade, previsto na alínea 

i) do nº 2 do art.º 73.º da LGTFP; 

5. Os comportamentos descritos assumem uma dimensão e gravidade tal que constituem infração 

disciplinar que inviabilizam a manutenção do vínculo de emprego público, nos termos dos n.º (s) 1 e 

2 do artigo 297.º da LGTFP, punida com pena de despedimento, conforme decorre da alínea g) do 

n.º 3 do artigo 297.º da LGTFP. 

VII – PROPOSTA 

Face ao exposto entendemos adequado e proporcional aos factos apresentados que ao trabalhador 

Domingos Fernando Ferreira Gaspar, seja aplicada a sanção de despedimento disciplinar prevista no artigo 

181º, n.º 5 da LGTFP, que consiste no afastamento definitivo do órgão ou serviço do trabalhador com 

contrato de trabalho em funções públicas, cessando o vínculo de emprego público, pelo facto de ter dado, 

no mesmo ano civil (mais de) cinco faltas seguidas, sem qualquer justificação, desde o dia 5 de agosto de 

2017, até à presente data, o que constitui infração disciplinar que inviabiliza a manutenção do vínculo de 

emprego público (artigo 297º, nº 3 e 187º da LGTFP). 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 4 do art.º 

197.º da LGTFP. 

À Consideração de V. Exa. “ 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2019/07/15, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por escrutínio secreto, nos termos do estatuído no n.º 4 do 

art.º 197.º da LGTFP, por unanimidade, aplicar ao trabalhador Domingos Fernando Ferreira Gaspar a pena 

de despedimento, ao abrigo da alínea g) do n.º 3 do art.º 297.º da mesma Lei. 

 

4.1 - BOLSAS DE ESTUDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 2018/2019: LISTAGEM 

DEFINITIVA 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Bolsas de Estudo da 

Câmara Municipal de Valongo 2018/2019: listagem definitiva”, instruído com a informação técnica n.º 

9487/2019, datada de 15/07/2019, subscrita por Marta Daniela Silva Costa Técnica Superior cujo teor se 

transcreve: 

“No seguimento do processo 2018/650.10.100/48 de 07/12/2018 que enquadrou o processo de abertura de 

candidaturas para a atribuição de Bolsas de Estudo a 50 residentes no Concelho de Valongo (que decorreu 

entre 3 de janeiro e 15 de fevereiro de 2019), cumpre-me informar que foram recebidas 95 candidaturas. 

Após análise por parte dos serviços verifica-se que 69 se encontram bem instruídas; 10 não reúnem 

critérios para poderem ser consideradas como candidatos a bolsas de estudos e 16 não instruíram 

candidatura corretamente. 

O processo 2019/650.10.100/22 enquadrou a audiência prévia de interessados/as ao abrigo do artigo 121º e 

n.º 1 do artigo 122º do CPA, mediante a afixação da listagem provisória de resultado, tendo os candidatos 

sido notificados. 

Fruto deste processo, verificou-se a existência de sete reclamações que foram enquadradas nos 

documentos internos n.º 9174 de 05/07/2019, n.º 9441, n.º 9443, n.º 9471, n.º 9477 e n.º 9481 de 

11/07/2019 e, finalmente, n.º 9624 de 15/07/2019.Tendo as reclamações sido analisadas verifica-se que 

que apenas num caso existiu matéria para deferimento da mesma. Assim sendo, a listagem final reflete esta 

alteração. Todos os candidatos poderão, no entanto, voltar a candidatar-se a novas edições das bolsas de 

estudo desde que reúnam as condições exigidas pelo regulamento em vigor na altura. 

Face à análise acima exposta, apresenta-se a proposta de lista definitiva ordenada de resultados das 

candidaturas a Bolsas do Ensino Superior do Município de Valongo, em anexo. 

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

artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro bem como ao abrigo do artigo 126º do Código 

do Procedimento Administrativo. 

À Consideração de V.ª Ex.ª. 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 15/07/2019, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 15/07/2019, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 16/07/2019, o seguinte despacho: 

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

 

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

um aumento das Bolsas de Estudo de 40 para 50. Disse que no processo de abertura de candidaturas 

foram recebidas 95, das quais 69 se encontravam bem instruídas, 10 não reuniam os critérios e 16 não 



20 
 

estavam corretamente instruídas. Realçou a ajuda que a Câmara concedia aos alunos do Ensino Superior 

atribuindo € 750,00 por cada Bolsa de Estudo. 

 

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

Complementou que o valor de cada Bolsa de Estudo era de € 750,00, igual todos os anos, atribuído aos 

alunos que reunissem os critérios estabelecidos para o efeito, e que a atribuição das Bolsas de Estudo da 

Câmara não era compatível com as Bolsas atribuídas pelo Ministério da Educação. Disse que foram 

apresentadas 95 candidaturas e atribuídas 50 Bolsas de Estudo, num total de € 37.500,00, sendo solicitado 

aos candidatos documentos que comprovassem a situação económica dos seus agregados familiares, pois 

era considerado o Rendimento per capita na atribuição das Bolsas de Estudo. 

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva, questionando que documentos faltaram nas candidaturas 

que foram consideradas incorretamente instruídas. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Gaspar Rodrigues, explicando que faltaram os documentos do 

IRS e os comprovativos de residência. Disse que foi dado um prazo para a entrega dos documentos e 

alargado por mais 15 dias, mas houve alunos que foram excluídos por não os terem facultado 

atempadamente. 

 

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro bem como ao abrigo do artigo 126º do Código do Procedimento 

Administrativo, por unanimidade, aprovar a listagem definitiva em anexo, com base na informação técnica 

prestada. 

 

5.1 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ADITAMENTO AO CONTRATO INICIAL 

COM ECOREDE/REDEAMBIENTE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, instruído com a informação técnica n.º 

6279/2019, datada de 14.15.2019, subscrita pelo Eng.º Manuel Neves, da Divisão de Logística, cujo teor se 

transcreve: 

«Está a decorrer a Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de 

Valongo, que teve início em 07.06.2017 e terminará em 06.06.2020, e cuja adjudicatária é o Consórcio 

ECOREDE/ REDEAMBIENTE, atualmente ECOREDE – Engenharia e Serviços, S. A. pelo contrato de 

cisão-fusão outorgado entre as referidas empresas em 06.11.2018. 

Pretende-se com a presente informação colocar à consideração superior: 

1 – A celebração de um protocolo de colaboração com a adjudicatária, tendo por objeto a realização de um 

circuito de reforço na recolha de lixos no Concelho, de domingo para segunda-feira; 
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2 – A celebração de um aditamento para a execução de serviços complementares que consistem no 

Desenvolvimento e Implementação de Programa de Sensibilização Ambiental. 

1 – REALIZAÇÃO DE UM CIRCUITO DE REFORÇO NA RECOLHA DE LIXOS NO CONCELHO, DE 

DOMINGO PARA SEGUNDA-FEIRA 

 O Caderno de Encargos da prestação de serviços prevê que a recolha se realize de segunda a sábado, a 

partir das 20h00 nas cidades de Valongo, Ermesinde e Alfena, e a partir das 07h00 na União de Freguesias 

de Campo e Sobrado. 

Tal implica que nas zonas mais populosas do Concelho, onde se realiza a recolha noturna (cidades de 

Valongo, Ermesinde e Alfena) ocorra desde o final de sábado até à noite de segunda-feira, um período de 

praticamente 48 horas sem recolha de resíduos indiferenciados. 

E infelizmente, apesar de alertados para os dias e horários de recolha, muitos munícipes colocam os seus 

lixos na via pública ao domingo, originando uma degradação da imagem das cidades em causa, e múltiplas 

reclamações dos munícipes cumpridores que não aceitam as situações referidas. 

Assim todas as segundas-feiras, a DL recebia inúmeros telefonemas, e-mail e outras comunicações 

reclamando pela existência de grandes quantidades de resíduos na via pública, o que demonstrava por um 

lado o desrespeito de muitos munícipes / empresas do disposto no regulamento Municipal, que refere 

claramente a proibição de colocação de lixos na via pública aos domingos, e por outro lado a incapacidade 

dos meios contratados para abarcar essas situações, muito impactantes ao nível da imagem dos nossos 

centros urbanos, e no limite da saúde pública. 

Identificados os pontos críticos onde esta deposição anormal de resíduos se registava, foi proposto à 

ECOREDE a realização a título experimental de um circuito adicional de reforço com início na primeira hora 

de segunda-feira e a antecipação da recolha de Molok, para que, quando os munícipes saíssem de casa na 

segunda-feira, todos os contentores e pontos críticos, estivessem sem resíduos. 

Tendo a ECOREDE aceitado efetuar tal experiência, a mesma foi implementada e teve grande sucesso, 

deixando de existir (salvo situações raras), as reclamações até ali frequentes. 

Se a antecipação da recolha de Molok não teve custos adicionais significativos para a ECOREDE, a 

execução de um circuito adicional de recolha de resíduos, de domingo para segunda, já não é o caso. 

Solicitada a avaliação da situação à ECOREDE, esta propôs o valor mensal de 1.775,00 € (justificação do 

valor na folha de cálculo que consta do processo) para a realização de um circuito de reforço na recolha de 

lixos no Concelho, na noite de domingo para segunda-feira, conforme pretendido. 

Face ao valor proposto, foi ponderada a solução alternativa de ceder as duas viaturas de recolha de 

resíduos de que dispomos, a viatura 71-HF-98 e a viatura 92-UV-55 (esta cedida pela LIPOR ao Município 

em regime de comodato). 

Segundo a DFA  a viatura 71-HF-98 tem um valor de amortização anual de 5.691,79 € anuais, ou seja, 

474,32 € mensais. 

Segundo a LIPOR a viatura 92-UV-55 tem o valor de amortização mensal de 821,88 €. 

Temos assim duas viaturas que poderão ser cedidas à ECOREDE, para a realização do referido circuito. 
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Face ao exposto foi colocado à apreciação da ECOREDE a hipótese de ser efetuado um circuito de reforço 

da recolha de lixos através da cedência em regime de comodato das viaturas 71-HF-98 e 92-UV-55. 

Através do e-mail datado de 06.05.2019, a ECOREDE declara que aceita realizar aquele circuito adicional 

através da cedência em regime de comodato das viaturas 71-HF-98 e 92-UV-55. 

2 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

No Caderno de Encargos da Prestação de Serviços não estava prevista a realização de qualquer campanha 

de sensibilização, porque existia o conhecimento das candidaturas LIPOR ao POSEUR para apoiar os 

municípios associados nas ações incluídas nos respetivos PAPERSU, com vista à obtenção das metas de 

reciclagem estabelecidas para 2020. 

No entanto a Adjudicatária – ECOREDE – Engenharia e Serviços, S. A., incluiu na sua Proposta um PLANO 

DE INOVAÇÃO E DESEMPENHO AMBIENTAL, que por sua vez incluía as seguintes campanhas de 

sensibilização: 

- UM PRESENTE PARA O FUTURO - Participação em atividades de cariz ambiental, cívico e de 

responsabilidade social. 

- DIA DO AMBIENTE; 

- O LIXO TAMBÉM É BOM - Promover formas de reaproveitar os mais diversos materiais recicláveis, 

destinado a Empresas, Industrias e Comércio; 

- REUTILIZA-ME – Ação porta-a-porta para promover a correta separação de resíduos em casa e fomentar 

a reutilização de resíduos, recorrendo aos objetos do quotidiano. 

Estas campanhas não foram levadas a efeito, tendo sido executada outra solicitada pelo Município: 

- Campanha “REUTILIZAR / RECICLAR / REDUZIR é dar uma nova vida”, composta por: 

Um desdobrável, enviado a todas as residências e estabelecimentos existentes na área do Município: 

o  

Um vídeo relativo ao tema; 

      3 Outdoors; 
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Para além desta campanha, a Adjudicatária colaborou ativamente na sensibilização da população abrangida 

pelo alargamento do Projeto de Recolha Seletiva Porta-a-Porta, a mais 800 residências, tendo 

disponibilizado 2 colaboradores em permanência e fornecido o calendário de recolha em suporte magnético 

tamanho A5: 
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Entende-se pois que a Adjudicatária deu já integral cumprimento ao previsto na respetiva Proposta em 

matéria de Campanhas de Sensibilização. 

No entanto e estando praticamente concluído o alargamento da recolha seletiva porta-a-porta previsto no 

Caderno de Encargos da prestação de serviços em curso (a mais 2.000 moradias), tendo o Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara manifestado a intenção de alargar esse projeto a todo o Concelho, e estando 

Valongo ainda muito aquém dos objetivos de reciclagem definidos pelo PERSU 2020, é imprescindível 

garantir a sensibilização dos munícipes, quer a nível geral, apelando para reciclagem multimaterial, quer na 

área a abranger pelo futuro alargamento da recolha seletiva porta-a-porta, apelando à adesão a esse 

projeto. 

É pois imprescindível continuar a garantir a realização de campanhas de impacto geral, apelando à 

reciclagem multimaterial por parte da população em geral, e campanhas porta-a-porta de sensibilização 

para adesão à recolha seletiva porta-a-porta, e para correção de comportamentos desviantes dos 

moradores. 

Estando em causa Ações de sensibilização que darão continuidade às até aqui realizadas pela 

Adjudicatária da prestação de serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Valongo, 

é de todo o interesse que seja a ECOREDE a realizar as próximas Ações de Sensibilização. 

Para o efeito foi solicitado à ECOREDE a apresentação de uma proposta com vista à realização de uma 

campanha de sensibilização, composta pelas seguintes atividades: 

 ATIVIDADE 1 | PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

OBJETIVO 

Definição do Planeamento e Execução dos Trabalhos. 

TAREFAS 
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1. Definir o Planeamento dos Trabalhos com a descrição do cronograma das atividades, para prévia 

aprovação do Município de Valongo. 

2. Reunir, mensalmente, com o Coordenador da Equipa Técnica do Município de Valongo, sem prejuízo de 

outras reuniões que se considerem importantes. 

3. Apresentar, mensalmente, um relatório dos trabalhos desenvolvidos. 

ATIVIDADE 2 | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Implementação no terreno das medidas identificadas. 

Promoção de participação e adesão aos processos de gestão de resíduos, nomeadamente, na separação e 

recolha. 

Sensibilização para a importância do processo de ciclo de vida dos resíduos potenciando a sua correta 

separação e deposição. 

ATIVIDADE 2.1 – “GREEN JUMPERS” 

Os locais de deposição de resíduos (na via) são, por vezes, locais críticos por incorreta e /ou deposição de 

resíduos, perturbando o ambiente e imagem urbana. 

TAREFAS 

1. Definição de vinte pontos críticos do Município de Valongo. 

2. Disponibilização de jovens (devidamente identificados) que serão colocados em locais críticos da 

deposição dos resíduos e em horários estratégicos para que possam alertar e chamar a atenção da 

população para a temática. 

3. Intervenção de três equipas de duas pessoas. 

4. Sensibilização direta à população sobre as várias variáveis de sustentabilidade ambiental dos Resíduos 

Urbanos. 

ATIVIDADE 2.2 – “INhouse” 

O alargamento da recolha porta-a-porta compreende a distribuição de contentorização nas habitações das 

áreas definidas, em tipologias de habitação unifamiliar ou multifamiliar. 

TAREFAS 

1. Disponibilização de informação, porta-a-porta, através da produção e disponibilização de um folheto 

informativo. 

2. Intervenção de duas equipas de duas pessoas. 

3. Sensibilização direta à população sobre as várias variáveis de sustentabilidade ambiental dos Resíduos 

Urbanos. 

ATIVIDADE 3 | MONITORIZAÇÃO DO IMPACTO DAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

OBJETIVO 

A monitorização tem por base o acompanhamento e avaliação dos efeitos decorrentes da implementação 

das ações de sensibilização, analisando a evolução da qualidade ambiental das áreas de intervenção. 
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Aferir se as ações de sensibilização vão de encontro aos objetivos e contribuem para o desempenho 

positivo dos indicadores, nomeadamente, a redução dos quantitativos de resíduos urbanos e o aumento da 

sua valorização. 

ATIVIDADE 3.1 – RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

TAREFAS 

1.Partilha de informação que demonstre o acolhimento da população relativamente às medidas 

implementadas. 

 ATIVIDADE 3.2 – INQUÉRITO DE ACOMPANHAMENTO À POPULAÇÃO 

TAREFAS: 

1. Esta tarefa compreende a realização de inquéritos aos residentes de forma a acompanhar a mudança de 

comportamentos e o contributo das medidas para a correta deposição dos resíduos. 

ATIVIDADE 3.3 – GUIA DE BOAS PRÁTICAS 

TAREFAS: 

1. Elaboração de um Guia de Boas Práticas Ambientais que contemple exemplos de boas práticas no 

âmbito da prevenção, produção e valorização dos resíduos. Pretende-se que a sua disponibilização 

contribua para promover, incentivar e apoiar a mudança de mentalidades e comportamentos. 

ATIVIDADE 4 | COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

OBJETIVO 

A estratégia de comunicação a adotar no âmbito da Implementação de Programa de Sensibilização 

Ambiental no Município de Valongo deverá ser objetiva e integrada, assente em ferramentas de 

comunicação visual que possibilitem de forma direta a transmissão das principais informações e objetivos 

da temática e atividades desenvolvidas. 

TAREFAS 

1. Conceção e Produção de 3 Folhetos Informativos da temática e atividades desenvolvidas para 

distribuição no Município de Valongo. 

2. Conceção e Produção de Outdoors (13 un.) para a comunicação da temática e atividades desenvolvidas. 

As atividades acima identificadas irão ser desenvolvidas nas zonas de alargamento da recolha seletiva 

porta-a-porta identificadas pelo Município de Valongo, e serão certamente decisivas para o sucesso desse 

projeto. 

Através da Proposta que consta do Anexo 1, a ECOREDE propõe o valor de 74.900,00 € (setenta e quatro 

mil e novecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor para a realização das atividades em causa, 

valor que se entende adequado ao trabalho a desenvolver. 

A EcoRede propõe que o pagamento seja efetuado da seguinte forma: 

 10% com a entrega do Planeamento dos Trabalhos, correspondendo a 7.490,00 € (sete mil quatrocentos 

e noventa euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 20% com a realização da primeira Ação de Sensibilização da Atividade 2.1, correspondendo a 14.980,00 

€ (catorze mil novecentos e oitenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 20% com a realização da segunda Ação de Sensibilização da Atividade 2.1, correspondendo a 
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14.980,00 € (catorze mil novecentos e oitenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 20% com a realização da segunda Ação de Sensibilização da Atividade 2.2, correspondendo a 14.980,00 

€ (catorze mil novecentos e oitenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 10% com a entrega do Relatório Final da Prestação de Serviços, correspondendo a 7.490,00€ (sete mil 

quatrocentos e noventa euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

3 – ENQUADRAMENTO LEGAL 

Face ao exposto nos pontos anteriores, entende-se demonstrado que a execução das atividades que se 

pretende contratar resultam de circunstâncias não previstas (necessidade de complementar as recolhas 

contratadas com um circuito de reforço de domingo para segunda, e decisão de abranger com o projeto de 

recolha seletiva porta-a-porta um número de fogos superior ao previsto no Contrato estabelecido com a 

ECOREDE). 

Os serviços em causa são também complementares aos previstos no contrato, uma vez que visam dar 

continuidade às recolhas e ações de sensibilização já levadas a efeito pela Adjudicatária, que, por razões 

de superveniência vieram a revelar-se necessários para complementar o objeto inicial do mesmo. 

Entende-se pois que estão garantidos os requisitos exigidos no n.º 2 do art.º 454º CCP, dado que os 

serviços complementares: 

a)Não podem ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves 

e impliquem um aumento considerável de custos; 

b)O preço desses serviços complementares propostos pela ECOREDE, não excede 10 % do preço 

contratual (10% x 3.992.358,00 € + IVA = 399.235,80 € + IVA) e não existiram serviços complementares 

anteriormente e decorrentes de circunstâncias não previstas ou outras, pelo que nada mais há a contabilizar 

para o cumprimento deste limite; 

c) O procedimento de contratação adotado para o contrato de prestação de serviços de recolha de resíduos 

sólidos urbanos no Município de Valongo foi o de concurso público com publicação de anúncio no Jornal 

Oficial da União Europeia, pelo que  não se aplica o critério dos limites máximos ao somatório do preço 

contratual com o preço indicado na proposta dos serviços complementares para os casos identificados na 

al. c) do n.º 2 do art.º 454.º do CCP. 

4 – CONCLUSÃO 

Pelo exposto, coloca-se à consideração superior a celebração de: 

i) Um protocolo de colaboração tendo em vista a realização de um circuito de reforço na recolha de lixos 

no Concelho, de domingo para segunda-feira, contra a cedência das viaturas 71-HF-98 e 92-UV-55, em 

regime de comodato, com as seguintes condições: 

- A viatura se destinar ao apoio exclusivo à Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos 

urbanos no Município de Valongo; 

- Todos os custos com manutenção, seguros, portagens, etc, serem da responsabilidade da 

Adjudicatária; 

- Assegurar a viatura de substituição sempre que necessário; 
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- Devolver a viatura no final da vigência do contrato de prestação de serviços em causa, nas mesmas 

condições aquando ad entrega, salvo as deteriorações inerentes a uma prudente utilização. 

- Junta-se no Anexo 2 a proposta de Protocolo para a cedência das referidas viaturas, para 

aprovação. 

ii) um aditamento ao contrato inicial formalizado com a ECOREDE, adjudicando-se a execução de serviços 

complementares relativos ao Desenvolvimento e Implementação de um Programa de Sensibilização 

Ambiental no Município de Valongo, pelo valor de 74.900,00 € (setenta e quatro mil e novecentos euros), 

acrescido de IVA, em conformidade com a proposta em anexo. 

Sugere-se ainda a aceitação da calendarização dos pagamentos proposta para estes trabalhos. 

Tem competência para decidir sobre o assunto, a Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 do 

art.º 33.º do Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. À Consideração Superior.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação em 15.05.2019, pelo Chefe da Divisão de Logística, Eng.º Delfim 

Cruz, que igualmente se transcreve: 

«Exmo. Sr. Vereador José Delgado, a recolha de resíduos urbanos é efetuada de segunda a sábado. Como 

não há recolha ao domingo e á segunda-feira é efetuada a partir das 20h, nas freguesias de Alfena, 

Ermesinde e Valongo, verifica-se que durante o dia de segunda feira há uma elevada acumulação de 

resíduos indiferenciados junto aos moloks. Assim, de forma a acabar com esta péssima imagem da 

qualidade do serviço prestado pelo município, bem como de problemas de salubridade que o mesmo 

representa, concordo com a proposta de serem cedidas em regime de comodato 2 viaturas à empresa 

prestadora de serviços, como compensação pelos custos da criação de um circuito extra na noite de 

domingo para segunda. Relativamente à campanha de sensibilização, tendo em consideração as metas a 

que estamos obrigados a cumprir, bem como ao que está definido no PAPERSU 2020, torna-se necessário 

efetuar uma campanha de sensibilização que abranja todo o município de forma a sensibilizar a população 

para a necessidade de proceder à separação de todos os materiais recicláveis, incluindo os orgânicos. Tem 

competência para decidir o Exmo. Sr. Presidente Dr. José Manuel Ribeiro. À consideração superior.» 

Sobre o assunto foi prestado o seguinte despacho: 

«Eng.º Delfim Cruz, concordo com a proposta à consideração do Exmo. Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro. 

Sobre o assunto foi prestada a informação em 16.05.2019, pelo Chefe da Divisão de Logística, Eng.º Delfim 

Cruz, que igualmente se transcreve: 

«Exmo. Sr. Presidente Dr. José Manuel Ribeiro, reencaminha-se proposta, tendo a mesma já obtido a 

concordância do Exmo. Sr. Vereador, José Delgado. À consideração superior.» 

 Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 11.07.2019, 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 proposta em 

apreciação resolveria duas situações: uma tinha a ver com a questão dos resíduos, Molok, etc., mas 
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sobretudo os monstros, pois o contrato da recolha não tinha a ação de sensibilização, o que foi um erro não 

ter sido incluída, pois consideravam que devia ser a empresa a fazer essa ação de sensibilização. Portanto, 

a forma de a incluir era através de um aditamento ao contrato inicial em curso. Disse que a outra situação 

tinha a ver com a questão da existência dos camiões, facto que não ocorria só em Valongo, mas também 

nos municípios da área LIPOR. Esta entidade comprava com muita frequência camiões que eram 

disponibilizados aos municípios, que para serem utilizados tinham que ter uma justificação. No caso, um 

camião era da Câmara e o outro da LIPOR. Referiu que a celebração de um Protocolo de Colaboração 

resolvia o problema, uma vez que a empresa, a pedido da Câmara, criou um novo circuito de recolha de 

domingo para segunda, mas isso tinha um impacto na operação da empresa atendendo a que essa recolha 

não estava prevista e implicava uma despesa, designadamente em recursos humanos. Disse que os 

camiões tinham um valor de amortização e era um custo não para a empresa mas para a Câmara, nesse 

caso era a LIPOR, tinha um valor que estava ligado à Câmara Municipal. Mas através do Protocolo de 

Colaboração os camiões eram utilizados e era uma contrapartida de um serviço que a empresa fazia 

adicionalmente, que ajudava a resolver a questão da recolha do resíduo. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado nos termos da alínea f) do nº.1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, por maioria, aprovar: 

1. O protocolo de colaboração com a ECOREDE/REDEAMBIENTE; 

2. O aditamento ao contrato inicial formalizado com a ECOREDE/REDEAMBIENTE, adjudicando-se a 

execução de serviços complementares relativos ao desenvolvimento e implementação de um programa de 

sensibilização ambiental no Município de Valongo, pelo valor de 74.900,00 € (setenta e quatro mil e 

novecentos euros), acrescido de IVA, em conformidade com a proposta em anexo. 

 

Votaram contra os senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Neto, Sr. José António Silva e 

Eng.º Miguel Teixeira. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, apresentando uma Declaração de Voto, que se transcreve: 

 

Declaração de Voto 

 

“Exmo. senhor Presidente e demais Vereadores, 

Votamos contra a proposta de deliberação em epígrafe pelas seguintes razões: 

Como estabelece a deliberação “Está a decorrer a Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos 

Urbanos no Município de Valongo, que teve início em 07.06.2017 e terminará em 06.06.2020, e cuja 

adjudicatária é o Consórcio ECOREDE/ REDEAMBIENTE, atualmente ECOREDE - Engenharia e Serviços, 

S.A., pelo contrato de cisão-fusão outorgado entre as referidas empresas em 06.11.2018.” 



30 
 

“2 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL - No 

Caderno de Encargos da Prestação de Serviços não estava prevista a realização de qualquer campanha de 

sensibilização, porque existia o conhecimento das candidaturas LIPOR ao POSEUR para apoiar os 

municípios associados nas ações incluídas nos respetivos PAPERSU, com vista à obtenção das metas de 

reciclagem estabelecidas para 2020.” 

“Os serviços em causa são também complementares aos previstos no contrato, uma vez que visam dar 

continuidade às recolhas e ações de sensibilização já levadas a efeito pela adjudicatária que, por razões 

de superveniência, vieram a revelar-se necessárias para complementar o objeto inicial do mesmo.” 

(sublinhado nosso). 

Aqui nasce o primeiro motivo pelo qual não podemos aceitar/aprovar esta deliberação. Ora, se as ações de 

sensibilização já estão a ser levadas a efeito pela adjudicatária, por que motivo se justifica a celebração 

deste protocolo com o facto de no Caderno de Encargos da Prestação de Serviços não estava prevista a 

realização de qualquer campanha de sensibilização. 

Parece evidente, da análise de toda a deliberação, que estamos perante a celebração de um contrato de 

Prestação de Serviços que se enquadra na execução de um contrato em vigor. Todos os pressupostos 

fixados pela lei de admissibilidade destes serviços se relacionam com um contrato em execução: são 

serviços “cuja espécie ou quantidade não (estava) prevista no contrato”, que se “tenham tornado 

necessários à prestação dos serviços objeto do contrato na sequência de uma circunstância imprevista”, e 

que “não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato (em execução) sem 

inconvenientes graves para o contraente público”, ou que sendo separáveis “sejam estritamente 

necessários à conclusão do objeto do contrato.” 

A lei faz depender a qualificação de serviços como sendo “a mais” de qualificações relativas à própria 

natureza dos serviços e à sua relação com o objeto do contrato inicial. 

Não podemos aceitar os argumentos do executivo PS, pois estamos perante um contrato de Prestação de 

Serviços e não de um mero Protocolo de Cooperação, naturalmente sem contestar a importância desta 

aquisição de serviços. 

O executivo PS deveria ter atenção às figuras jurídicas que teoricamente se poderiam invocar para 

sustentar juridicamente a formação e a celebração deste instrumento contratual, como de outras 

modificações introduzidas no contrato inicial. 

Não compreendemos por que motivo o executivo PS não fez apelo à formação de um novo contrato ao 

abrigo do acordo-quadro existente. 

No presente instrumento não se encontram fundamentos de suporte a esta solução. Importa dizer que, 

embora sendo tal procedimento aquele em que menos se faz apelo a uma lógica concorrencial, obedece a 

regras fixadas no CCP, em especial nos artigos 112.º e seguintes, mas também nas demais disposições 

genericamente aplicáveis aos vários tipos de procedimentos. 

Há que ter igualmente presente os princípios gerais da contratação pública consagrados, e de acordo com 

esses princípios há que respeitar a concorrência, a igualdade e a transparência no acesso aos mercados 
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públicos, o que implica a observância destes valores em todas as fases da formação e execução dos 

contratos. 

Por tais factos, votamos contra.” 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

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

Marinho Corte-Real, Chefe da Unidade Jurídica, do Município de Valongo._________________________--- 
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