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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

CINCO DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZANOVE 

 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, na cidade de Ermesinde, edifício do 

Fórum Cultural de Ermesinde, reuniram os Excelentíssimos Senhores: 

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr.ª Neuza Margarida Ferreira Pinto 

Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho 

Dr. Alberto Fernando Correia Neto 

Sr. José António Ferreira da Silva 

 

 

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

 

A senhora Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues, faltou e fez-se substituir pela senhora 

Vereadora, Dr.ª Neuza Margarida Ferreira Pinto. 
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Reunião Ordinária de 05.09.2019 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção do Publico; 
 

Intervenção dos Membros da Câmara; 
 

Resumo diário de tesouraria. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1 – Diversos 
 

1.1 - Autorização Prévia para lançamento de Fogo de Artificio - Festas de Verão - Ratificação; 
 

1.2 - Autorização Prévia para lançamento de Fogo de Artificio - Festas em Honra N.ª Sr.ª Necessidades - 

Ratificação. 
 

2 – DOT – Divisão de Ordenamento do Território 
 

2.1 - Processo n.º 196/2006-(51), em nome de Manuel António Espinheira Ascenção 

Local: Rua Domingos Martins Lima - Ermesinde 

Reposição da Legalidade Urbanística - Legalização Oficiosa; 
 

2.2 - Processo n.º 42/2015-(17), em nome de José António Ribeiro Moreira da Silva 

Local: Rua Marques da Rocha, n.º 390 - Valongo 

Reposição da Legalidade Urbanística - Legalização Oficiosa. 
 

3 – DD – Divisão de Desporto 
 

3.1 - V Torneio de Ténis de Mesa da Amizade “Cidade de Valongo”. 
 

4 – DPOM – Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade 
 

4.1 - Oficina de Promoção da Regueifa e do Biscoito 

Aprovação de prorrogação de prazo 

Aprovação da minuta da 2.ª Adenda ao contrato; 
 

4.2 - Programa de circulação pedonal no perímetro da ARU - fase Poente 

- Aprovação das peças procedimentais e do projeto de decisão de contratar por concurso público; 

- Designação dos membros do júri do procedimento e delegação de competências. 
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5 – DESAS – Divisão de Educação, Saúde e Ação Social 
 

5.1 - PALCO LETIVO: Proposta de Protocolo para dinamização de Clubes de Teatro nas Escolas 2019-

2020; 
 

5.2 - Atividades de Animação e de Apoio à Família - 3.º Quadrimestre de 2019 - Agrupamentos de Escolas 

de Ermesinde, S. Lourenço e Campo. 
 

6 – DJRH – Divisão Jurídica e Recursos Humanos 
 

6.1 - Proposta de Alteração à Organização dos Serviços Municipais; 
 

6.2 - 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019; 
 

6.3 - Memorando de Entendimento sobre a Intermunicipalização da STCP, S.A. - Ratificação; 
 

6.4 - Alteração estatutária da AdEPorto, Agência de Energia do Porto, aprovada na 23.ª reunião da 

Assembleia Geral; 
 

6.5 - Proposta de delegação de competências nos diretores dos agrupamentos de escolas - Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro. 
 

7 – DCT – Divisão de Cultura e Turismo 
 

7.1 - Proposta de atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Lourenço de 

Ermesinde. 
 

8 – DFA – Divisão Financeira e Aprovisionamento 
 

8.1 - 2.ª Revisão do Orçamento e 2.ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2019. 

 

 

Valongo, 02 de setembro 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, em especial o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde presente na reunião descentralizada que, nesse 

dia, se realizava no Fórum Cultural de Ermesinde. 

Deu nota da assinatura do ato de consignação de uma obra que iria ser importante para a cidade de 

Ermesinde, designadamente o aproveitamento de uma loja desocupada na estação de caminhos de ferro de 

Ermesinde onde seria instalado um Espaço do Cidadão e colocada uma máquina Multibanco que serviria a 

zona da Gandra. 

Seguidamente, concedeu a palavra aos munícipes inscritos para usar da mesma. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio a Munícipe, Sr.ª Carmen Moreira Fernandes dos Santos, cumprimentando os presentes. 

Disse que era proprietária de dois lotes de terreno sitos na Rua Miguel Bombarda, em Ermesinde, que 

foram objeto de expropriação no âmbito da obra de execução da passagem inferior da Linha do Minho. No 

entanto, constatou que as áreas não estavam corretas atendendo a que tinha sido feita uma cedência à 

Câmara Municipal, há vários anos, para alargamento de ruas. Face ao exposto, pretendia que a Câmara 

emitisse uma certidão para proceder à retificação de áreas junto da Conservatória do Registo Predial, pois 

no balcão de atendimento o seu problema não foi solucionado. 

 

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

Referiu que a questão exposta estava relacionada com um procedimento administrativo decorrente do 

processo de expropriação que envolveu a Câmara Municipal e a REFER, atualmente Infraestruturas de 

Portugal, pois entre duas entidades distintas nem sempre era fácil resolver as questões de limitações de 

propriedade. Sugeriu que fosse agendada uma reunião para, juntamente com a parte técnica e jurídica, 

tentarem esclarecer as dúvidas da Munícipe. 

 

Interveio a Munícipe, Sr.ª Maria da Glória da Silva Mota, cumprimentando os presentes. 

Disse que as questões a colocar e às quais pretendia resolução eram as mesmas já abordadas em reuniões 

anteriores, nomeadamente a indevida atribuição do número de polícia à sua habitação sita na Rua da 

Costa, na freguesia de Ermesinde, pois a atribuição correta seria o número 2 e não o número 30. 

Mencionou o trabalho de topografia elaborado pelo Sr. Domingos, funcionário municipal, que lhe cobrou um 

determinado valor e pretendia mais, e fez ainda referência à doação de 264,5m feita à sua filha, que 

construiu um muro para impedir a sua passagem, e que tinha fotografias a comprovar isso. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo, mais uma vez, que lamentava 

o facto de a Munícipe ter um problema familiar, mas a Câmara não tinha competência para atuar nesse 

sentido. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, reiterando que já tinham reunido com a Munícipe e dado 

uma resposta, sendo que o seu problema com a Câmara prendia-se exclusivamente com a questão da 

atribuição do número de polícia, que encaixava nas regras definidas na Câmara para atribuição de todos os 

números de polícia de todas as ruas do concelho. Disse que no final da reunião poderia deslocar-se à 

habitação da Munícipe, caso esta tivesse disponibilidade, para verificar essa questão. 

Quanto aos outros problemas reportados, disse que não competia à Câmara resolver, pois tratava-se de 

uma questão de propriedade privada e, como tal, ultrapassava as suas competências, tendo que ser 

acertada em tribunal ou entre as partes. 

Lamentou que houvesse um conflito familiar entre a Munícipe e a sua filha e genro, mas isso não abrangia 

as competências da Câmara. Informou que esta tinha um gabinete de mediação que poderia ajudar, mas só 

no sentido de mediar a relação entre a Munícipe e a sua filha. 

 

Interveio a Munícipe, Sr.ª Daniela Gandra, cumprimentando os presentes. 

Reportou que o seu avô, Sr. José Ferreira Carvalho, era vítima de odores desagradáveis procedentes de 

uma máquina de extração da habitação do vizinho, que estava colocada na parte lateral da habitação na 

direção dos quartos dos seus avós, e que também havia um aparelho de ar condicionado que fazia imenso 

ruído, perturbando o descanso destes. Acrescentou que já tinham sido apresentadas duas exposições 

sobre o assunto, à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia de Ermesinde, mas ainda não tinham obtido 

resposta. 

Disse que a sua avó estava a ser acompanhada no Centro de Pneumologia devido a problemas 

respiratórios, e questionou se uma declaração médica iria ajudar a uma resolução mais célere do problema 

descrito. 

 

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

um processo interno, informação que já tinha sido transmitida ao Sr. José Ferreira Carvalho, sobre a 

questão do ruído e das impressões olfativas desagradáveis, mas a Câmara tinha que respeitar os prazos 

estabelecidos por lei no sentido de não fragilizar o processo para forçar o causador do problema a repor as 

condições. Quanto à declaração médica, disse que poderia ajudar porque daria a perceção de que o 

problema tinha uma maior gravidade, mas tinha que ser anexa ao processo. 

 

Interveio o Munícipe, Sr. José Ferreira Carvalho, dizendo que a Rua Aquilino Ribeiro tinha sido asfaltada 

há pouco tempo, no entanto, as águas pluviais que vinham do monte arrastavam terra e pedras para a 

mencionada rua, sendo necessário colocar uma grelha. 
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Fez referência à Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, dizendo ter conhecimento que o senhor 

Presidente havia reunido com a Comissão de Trabalhadores dessa empresa, porém o autocarro 705 

persistia com um horário incompatível com as necessidades da população dos Montes da Costa, pois 

circulava de duas em duas horas. Disse, ainda, que a Câmara Municipal de Valongo integrava a 

Administração da STCP e solicitou ajuda para a resolução desse problema. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que foi anotada a questão da 

Rua Aquilino Ribeiro. 

Seguidamente, esclareceu ter reunido com a Comissão de Trabalhadores da STCP para manifestar a sua 

solidariedade face à preocupação dos trabalhadores quanto ao futuro da empresa de transportes públicos. 

Sobre a questão da carreira 705, disse que a STCP tinha um calendário público e umas frequências que 

tinha que cumprir. No entanto, ia questionar a empresa acerca da taxa de cumprimento dessa carreira. 

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que no dia anterior foram 

contactados pelo Montepio, proprietário de dois lotes de terreno onde se realizava a Expoval, que informou 

ter aceitado as condições da Câmara, ou seja, esta ia adquirir os dois lotes de terreno pelo valor de € 

730.000,00, valor considerado justo, sendo inicialmente pago 10% e o restante em vinte anos, o que se 

conseguia acomodar nas contas da Câmara, atualmente e no futuro. Disse que com esse procedimento a 

Câmara salvaguardava os dois lotes de terreno, e estando a decorrer a alteração ao PDM, seria retirada a 

capacidade construtiva aos mesmos, mantendo-se como parque. Complementou que há muitos anos que 

se debatia esse assunto, quer no mandato anterior quer no atual, no sentido de ser feito um esforço para 

não extinguir o parque e evitar mais construção nessa área. Disse que esses lotes eram privados, tendo 

passado para a posse do banco devido à insolvência do proprietário, e após várias negociações o Montepio 

aceitou a proposta da Câmara. 

Disse, ainda, que também era intenção da Câmara fazer uma proposta ao Centro Social de Ermesinde, que 

fosse justa para ambas as partes, no sentido de ficar com a posse do antigo cinema de Ermesinde com o 

objetivo de o reabilitar, pois entendiam que esse equipamento deveria continuar como equipamento cultural, 

atendendo a que foi marcante na história da cidade de Ermesinde e encontrava-se encerrado há muitos 

anos. Disse que, na sua perspetiva, a melhor forma de salvaguardar o antigo cinema era através de 

entidades públicas. Referiu que estavam a avaliar as condições para fazer a proposta ao Centro Social de 

Ermesinde, e que a Câmara conseguisse aguentar, não tendo capacidade de pagar a pronto pois era um 

esforço grande, mas que também fosse uma boa proposta para o proprietário. Referiu que para além da 

aquisição, teria que ser elaborado o projeto e tentar algum programa que pudessem candidatar para, dentro 

do possível, reabrirem o antigo cinema de Ermesinde, com a vantagem de estar ligado ao Parque Urbano, 

porque nas traseiras do antigo cinema os terrenos iam ser públicos. Salientou que a cidade de Ermesinde e 
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o concelho de Valongo iriam ganhar em qualidade de vida, o parque ficaria mais rico e ficariam com mais 

um equipamento cultural. 

De seguida, apresentou um Voto de Pesar e três Votos de Louvor, tendo colocado à votação a sua 

admissão. Foram aprovados por unanimidade. 

 

Voto de Pesar 

 

“A Câmara Municipal de Valongo delibera aprovar um Voto de Pesar ao artesão Manuel da Rocha 

Ferreira, nascido a 21 de setembro de 1932 e falecido a 9 de agosto de 2019, com 86 anos de idade, vítima 

de doença prolongada. 

Manuel da Rocha Ferreira, “Encrenca” por legado familiar, destaca-se por ter sido um dos mais antigos 

fabricantes de brinquedos de madeira do país. Entre os 9 e os 85 anos entregou-se, de alma e coração, 

aquela que foi a grande paixão da sua vida: criar brinquedos e reavivar memórias. 

Estabeleceu-se em 1972 e dedicou-se a produzir o famoso “ciclista”, a “pomba” e os “andarilhos”, em 

madeira, pintados de cores vivas. Estes brinquedos, que povoaram o imaginário de muitas gerações são, 

hoje, peças de coleção pela sua beleza e singularidade. 

Este facto contribuiu para ícone da cidade de Alfena e da cultura portuguesa e marca do concelho de 

Valongo. 

Com este Voto de Pesar pretende-se enaltecer o artesão Manuel da Rocha Ferreira, que muito dignificou o 

fabrico do brinquedo tradicional na freguesia de Alfena e no concelho de Valongo. 

O Município manifesta, ainda, total solidariedade à família e amigos. 

Deve dar-se conhecimento deste Voto de Pesar à família do artesão, à Junta de Freguesia de Alfena e à 

comunidade em geral.” 

 

Voto de Louvor 

 

“O Professor Álvaro Pereira, ex-diretor da Escola Secundária de Ermesinde e do Agrupamento de Escolas 

de Ermesinde informou a Câmara Municipal de Valongo da sua aposentação a partir do passado dia 1 de 

setembro de 2019. 

O Professor Álvaro Pereira foi professor da Escola Secundária de Ermesinde e do Agrupamento de Escolas 

de Ermesinde durante 33 anos, dos quais 30 anos esteve na direção e durante 28 anos exerceu o cargo de 

diretor ou equivalente. Durante estes anos geriu a Escola Secundária de Ermesinde e o Agrupamento de 

Escolas de Ermesinde com grande dedicação e teve um papel importante na defesa da instituição. Em 

todos estes anos acompanhou várias gerações de alunos, professores e funcionários e empenhou-se 

ativamente para que a escola prestasse um bom serviço educativo na cidade de Ermesinde. 

O Professor Álvaro Pereira bateu-se sempre pela realização das obras no edifício da Escola Secundária de 

Ermesinde, tendo esta sido requalificada recentemente pelo Município de Valongo. 
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Durante estes anos a Escola Secundária de Ermesinde e o Agrupamento de Escolas de Ermesinde 

estiveram envolvidos em múltiplos projetos e atividades educativas quer locais quer nacionais e 

internacionais, em intercâmbios com outras escolas do país e do estrangeiro e em vários projetos Erasmus. 

Muitos alunos participaram em concursos e ganharam prémios nacionais e internacionais elevando, desta 

forma, a boa imagem da escola e do agrupamento e constituindo assim uma referência no sistema 

educativo no concelho de Valongo. 

Durante estes anos desenvolveu-se também uma boa relação institucional entre o Agrupamento e a 

Autarquia, havendo sempre a adesão do Agrupamento aos projetos e às atividades que a Autarquia 

apresentou, o que permitiu potenciar cada vez mais um bom trabalho educativo na cidade de Ermesinde. 

Assim, pelas razões apresentadas, a Câmara Municipal de Valongo, reunida em 05 de setembro de 2019, 

em reunião descentralizada realizada na cidade de Ermesinde, decide atribuir um Voto de Louvor ao 

Professor Álvaro Pereira. 

Deve ser dado conhecimento deste Voto de Louvor ao próprio e a toda a comunidade escolar do 

Agrupamento de Escolas de Ermesinde.” 

 

Voto de Louvor 

 

“A Câmara Municipal de Valongo, reunida em 05 de setembro de 2019, aprova um Voto de Louvor à Equipa 

de Ciclismo de Sobrado, patrocinada pela W52/F.C.Porto, denominada Vintage Pódio - Associação de 

Ciclismo, pela conquista da 81.ª Volta a Portugal em Bicicleta no dia 11 de agosto de 2019, na cidade do 

Porto. 

Este Voto de Louvor é extensivo aos atletas e ao diretor desportivo, pelo trabalho, profissionalismo e 

dedicação a esta modalidade desportiva que tanto tem dignificado o papel do Ciclismo no desenvolvimento 

de uma sociedade melhor. 

O Município de Valongo pretende, com esta homenagem, reconhecer o mérito deste Clube e de toda a 

equipa no contributo que dão para a promoção desta modalidade desportiva e valorização do concelho de 

Valongo no panorama desportivo nacional. 

Deve-se dar conhecimento deste Voto de Louvor à Vintage Pódio - Associação de Ciclismo, seus atletas, 

dirigentes e à Federação de Ciclismo de Portugal.” 

 

Voto de Louvor 

 

“A Câmara Municipal de Valongo, reunida em 05 de setembro de 2019, aprova um Voto de Louvor a Nuno 

Manuel Conde Cerqueira, na qualidade de Preparador Físico da Seleção Nacional, pela conquista do título 

de Campeão Mundial na modalidade de Hóquei em Patins, título conquistado no mês de julho de 2019, em 

Barcelona - Espanha. 
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Este Voto de Louvor é extensivo a toda a Seleção Nacional de Hóquei em Patins, pelo trabalho, 

profissionalismo e dedicação a esta modalidade desportiva que tanto tem dignificado o desporto a nível 

nacional e internacional. 

O Município de Valongo pretende, com esta homenagem, reconhecer o mérito deste profissional, residente 

no concelho de Valongo, e o seu contributo na divulgação da modalidade de Hóquei em Patins. 

Deve dar-se conhecimento deste Voto de Louvor ao próprio e à Federação de Patinagem de Portugal.” 

 

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

e os Votos de Louvor. Foram aprovados por unanimidade. 

 

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

Manifestou a sua satisfação, pois a discussão dos dois lotes de terreno adjacentes ao Parque Urbano foi 

por ele despoletada, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde, numa proposta em sede de 

revisão do PDM para que esses terrenos fossem salvaguardados. Disse que, na altura, o senhor Presidente 

da Câmara não acolheu a proposta dizendo que o custo era muito elevado e estava fora de questão, e por 

esse motivo os terrenos não foram acautelados nem lhes foi retirada a capacidade construtiva. Mas, no 

presente, verificava, com agrado, que o PSD tinha razão não só nesse assunto como em outros, 

nomeadamente os terrenos no centro de Valongo. 

Relativamente à questão do antigo cinema, disse que sempre foi defendido que o cinema, na altura, deveria 

ter sido comprado pela Junta de Freguesia de Ermesinde. Considerava que a Junta de Freguesia de 

Ermesinde não tinha capacidade financeira, nem nunca teve, para poder assumir um encargo com um 

edifício desses, mas, a proposta que na altura foi presente à Junta de Freguesia não tinha nada a ver com 

aquela que foi presente ao Centro Social de Ermesinde, ou melhor, ao Ermesinde Cidade Aberta que era o 

proprietário do edifício, mas ficava satisfeito por saber que esse espaço ia ser salvaguardado. Alertou para 

o facto de que adquirir pressupunha manter e dinamizar, dando o exemplo do espaço, na altura, um desejo 

do Dr. Fernando Melo, daí o parque ter o seu nome, que veio alterar completamente a dinâmica do centro 

da cidade de Ermesinde, mas ao longo desses vinte anos assistia-se a uma decadência quer do edificado, 

quer da dinâmica desse espaço. Salientou que adquirir um novo espaço cultural seria assumir um 

compromisso para com a população de que o iriam dinamizar e que não iria ser algo com contas para pagar 

e que depois, em termos de retorno, não ira ter qualquer benefício, mas ficava satisfeito com essa ação. 

Referiu que, no dia anterior, teve conhecimento do início das obras para a instalação do Espaço do Cidadão 

e, mais uma vez, também não foi através do senhor Presidente da Câmara. Disse que esse espaço já 

iniciava tarde, porque o equipamento continuava acondicionado nas instalações da Câmara onde funcionou 

o Espaço Infantil Imediato, e o equipamento que veio há mais de dois anos para dotar o Balcão do Cidadão 

estava lá parado e acondicionado. 

Continuou, dizendo que não deviam ter em atenção aos locais só em alturas de festa, porque o Parque 

Urbano que, supostamente, a manutenção era da responsabilidade da Junta de Freguesia, excluindo os 

jogos de água, assistia-se a um completo desleixo. Disse que deveria haver Expoval todos os meses, 
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porque dessa forma o lago estaria sempre limpo e o jogo de água da Praça da Cultura estaria sempre a 

funcionar. Referiu que o jogo de água foi posto a funcionar no dia anterior para a inauguração da Expoval, e 

há anos que funcionava de forma muito intermitente, o espaço ajardinado no jogo de jardim dentro do 

espaço rodeado de água estava completamente seco, e sendo esse um espaço nobre achava que devia ser 

tratado com o devido cuidado e não apenas na altura das festas, porque esse era o cartão de visita da 

cidade, foi uma obra de requalificação ao abrigo do POLIS que permitiu tornar o espaço, que era 

envelhecido e medonho, num espaço aprazível. Contudo, era com descontentamento que se presenciava a 

sua falta de cuidado. 

Seguidamente, disse que os eleitos pelo PPD/PSD se associaram ao Voto de Pesar e aos Votos de Louvor, 

mas registavam o seu profundo lamento pelo facto de serem os últimos a saber, porque, apesar de o senhor 

Presidente ter maioria, os Vereadores da oposição também eram Câmara, e antes de o senhor Presidente 

ter anunciado no dia anterior a sua pretensão de adquirir o cinema e os lotes de terreno, eles já tinham 

conhecimento. Disse que não ficava nada mal o senhor Presidente ir dando nota das suas pretensões, 

porque os eleitos pelo PPD/PSD não estavam na Câmara para boicotar o seu trabalho, mas para alertar 

para alguns riscos. Tinham perspetivas e visões diferentes em relação a algumas temáticas, mas tomarem 

conhecimento dos intentos do senhor Presidente depois da população era uma atitude que não lhe ficava 

bem. 

Depois, aludiu à intervenção da D. Glória Mota, na reunião de Câmara onde esta fez a apresentação da 

problemática e a denúncia relativamente ao funcionário da Câmara que teria feito trabalho de levantamento 

topográfico e que se teria apropriado do dinheiro, dizendo que o senhor Presidente tinha anunciado a 

instauração de um processo de averiguações e havendo matéria para posterior procedimento disciplinar, 

questionou se o processo avançou ou se ficou só pela intenção manifestada nessa reunião de Câmara. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo à pergunta, disse que 

quando anunciava algo dava-lhe forma e, nesse sentido, estava a decorrer um processo interno. 

Referiu que havia coisas que o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizia que não correspondiam à 

verdade, designadamente a questão do Espaço do Cidadão que estava previsto instalar, mas que foi 

entendido que era um erro dada a proximidade da Loja do Cidadão. Disse que a decisão surgiu porque 

perceberam que o lugar da Gandra precisava de um olhar atento, e iam apresentar dentro de pouco tempo, 

informação que transmitia já com antecedência aos senhores Vereadores do PPD/PSD, o plano das 

mazelas ou das patologias e um conjunto de intervenções que estavam vertidas em Plano e Orçamento, 

que se denominava “Nova Gandra”, que era um trabalho pensado para várias gerações de governantes, um 

trabalho com coerência do que devia ser feito. Disse que, nesse momento, estava a decorrer um processo 

de preparação para concurso, numa primeira intervenção, à saída da estação, havendo a previsão de a 

obra iniciar ainda no corrente ano, mas estavam previstas outras intervenções. Complementou que essa 

loja surgiu atendendo a que estava desocupada, pois não estava previsto a instalação de um Espaço do 

Cidadão para esse sítio, mas para outro. Mais, disse, que essa loja ia ser um ponto importante, pois situava-
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se numa estação de caminhos de ferro relevante, ficava na direção da Gandra e iria ser colocada uma 

máquina Multibanco, que era uma carência nessa zona atendendo a que só existia uma. Também ia haver 

melhoramento na acessibilidade à estação, que era um problema antigo que tinha que ser resolvido, dando 

mais dignidade e conforto sobretudo às pessoas com limitações de mobilidade, e recuperação do espaço. 

Quanto ao cinema, disse que concordava com o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, de que a adquirir o 

cinema antigo este tinha que ser dinamizado. Mas já discordava que o Parque Urbano estivesse desleixado, 

porque tinha sido gasto muito dinheiro nesse espaço, nomeadamente na torre que, para não correr o risco 

de cair, foi gasto € 140.000,00, foi feito um investimento para resolver a questão da água e a substituição 

das luzes. Porém, dizer que estava desleixado era exagerado. 

No respeitante ao facto de os senhores Vereadores do PPD/PSD serem os últimos a ter conhecimento de 

determinados assuntos, disse que isso não era verdade. Admitiu que não tinha falado na questão do 

cinema, mas a questão dos lotes de terreno o Sr. Vereador, Dr. Luís Ramalho, na altura, enquanto 

Presidente da Junta de Freguesia, tinha alertado para o facto de salvaguardar os terrenos, mas a Câmara 

não alterou o PDM porque em 2014 não tinha capacidade financeira, pagava a 160 ou 170 dias e tinha uma 

dívida enorme, e retirar capacidade construtiva a terrenos poderia implicar processos em tribunal e 

indemnizações aos proprietários. Por esse motivo, a classificação dos terrenos não sofreu alteração. 

Contudo, nunca manifestou a sua discordância em alterar. Disse que, nessa altura o proprietário era 

privado, perdeu a propriedade que passou para a posse do Montepio, mas a Câmara não tinha condições 

para adquirir os terrenos. Atualmente a situação alterou, a Câmara pagava a 3 dias, abateu quase 30 

milhões de euros a uma dívida de mais de 50 milhões de euros e ganhou alguma liberdade para poder 

resolver problemas, sendo que alguns só seriam resolvidos mediante pagamento, que era o caso. 

No concernente à questão do antigo cinema, disse que não tinha mencionado a sua pretensão aos 

senhores Vereadores do PPD/PSD, pois tentou gerir da melhor forma e também havia coisas que não podia 

pormenorizar. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo considerar legítimo que o senhor Presidente 

partilhasse esses assuntos com os membros da Câmara antes de os tornar públicos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que quis fazer uma coisa que 

entendia como correta e transparente, não esconder à cidade e ao concelho de Valongo que iam encetar 

um processo que, se tivesse êxito, iria implicar umas centenas de milhares de euros do dinheiro dos 

munícipes. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que todos concordavam com a decisão, e que 

mesmo a Câmara a pagar a 160 dias, a solução que atualmente o senhor Presidente encontrou podia ter 

começado quando foi feita a proposta da conversão do espaço em espaço verde. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que em 2014 o banco ainda 

não era o proprietário dos terrenos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que no início do mandato anterior o banco fez a 

proposta para que a Junta de Freguesia adquirisse os terrenos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, salientando que nessa altura havia 

uma hipoteca, portanto os terrenos ainda não eram totalmente do banco. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que as manifestações de interesse de 

investimento para esse local eram inviabilizadas e desincentivadas para que a Câmara ficasse com os 

terrenos, e podia não concordar com a metodologia mas concordava com o resultado final. 

Lembrou que o senhor Presidente fazia parte de um coletivo de nove e, por isso, pedia respeito institucional 

e um tratamento com a mesma deferência para cada um dos membros da Câmara, e os eleitos pelo 

PPD/PSD pretendiam que lhes fosse dado conhecimento dos assuntos antes de serem transmitidos ao 

público. Disse, ainda, que todas as competências delegadas tinham que ser comunicadas na reunião 

seguinte, sob pena de nulidade das decisões. 

Disse que havia outro equipamento em Ermesinde, propriedade privada, que fazia sentido que fosse 

salvaguardada e passasse para o domínio da Câmara, ou seja, o Consulado do Equador nunca funcionou e 

achava que o senhor Presidente devia desenvolver todos os esforços para que esse edifício, que estava ao 

abandono, fosse património municipal, porque era um edifício que para além da sua beleza tinha um 

enquadramento que podia ser envolvido e daria maior dignidade à praça e ao jardim, e denominava-se 

“Jardim da Figueira”. Disse que, havendo condições económicas, o processo deveria ser o mais rápido 

possível porque o estado de degradação do edifício já se notava no telhado, correndo o risco de ter o 

mesmo fim do cinema. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando que esse assunto já 

estava a ser acompanhado. 

Quanto à sua atitude, referiu que foi eleito para governar e tomar decisões, e que tratava todos com 

deferência. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de seis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e vinte e quatro euros e noventa e sete 

cêntimos. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFICIO - FESTAS DE VERÃO - 

RATIFICAÇÃO 

 

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

8489/2019, datada de 08/08/2019, subscrita pelo Eng.º José Gonçalves, dos Serviços Municipais de 

Proteção Civil e Proteção da Floresta, cujo teor se transcreve: 

«A União Desportiva da Gandra submeteu aos nossos serviços um pedido de Autorização Prévia para 

Lançamento de Fogo de Artificio, para as comemorações no âmbito das Festas de Verão. 

O local de lançamento do fogo é a Ponte do Açude, Gandra, no dia 17 de agosto, entre as 23h00 e as 

24h00, pelo que ocorrerá em pleno período crítico – de 1 de julho a 30 de setembro. 

Nestes termos, considerando o definido no documento Técnico da PSP (Departamento de Armas e 

Explosivos), a distância a espaços florestais é suficiente (mais de 200mts) para o calibre máximo dos artigos 

pirotécnicos a utilizar - 100mm. 

Neste contexto não se vê inconveniente no deferimento desta autorização prévia, cuja competência é da 

Câmara, nos termos dos n.ºs 2 e 6 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual 

redação. 

Nos termos do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receita Municipais em vigor, no 

n.º 3, al. a) do art.º 9.º e 12.º, a emissão desta autorização está sujeita ao pagamento de uma taxa no valor 

de 25,55 euros. 

Atendendo a que o pedido deu entrada menos de 12 dias da festa (a lei prevê no mínimo 15 dias) este 

assunto já não poderá seja apresentado à próxima reunião de Câmara, pelo que se propõe que o Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara defira emitir a Autorização Prévia para Lançamento de Fogo, em anexo 

(APLF N.º 12/2019), que posteriormente será submetida a ratificação da Câmara, nos termos do n.º 3 do 

art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. À consideração superior.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação em 09.08.2019, pelo Coordenador Operacional Municipal, Eng.º 

Delfim Cruz, que igualmente se transcreve: 

«Exmo. Sr. Presidente Dr. José Manuel Ribeiro, face ao exposto concordo com a proposta de emissão de 

autorização prévia por parte de V. Exª., sendo posteriormente remetido à Câmara para ratificação. Á 

consideração superior.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 09.08.2019, o 

seguinte despacho: 

«Autorizo. Submeta-se à reunião da Câmara Municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 Setembro.» 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara nos termos 

propostos na informação técnica. 
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1.2 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFICIO - FESTAS EM HONRA 

N.ª SR.ª NECESSIDADES - RATIFICAÇÃO 

 

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

10958/2019, datada de 13/08/2019, subscrita pelo Eng.º José Gonçalves, dos Serviços Municipais de 

Proteção Civil e Proteção da Floresta, cujo teor se transcreve: 

«A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado submeteu aos nossos serviços um 

pedido de Autorização Prévia para Lançamento de Fogo de Artificio, no âmbito das comemorações em 

honra da Nossa Senhora das Necessidades. 

Os locais de lançamento do fogo são dois, na Rua Dr. Fernando Melo, Sobrado, nos dias 6 (das 22h30 às 

23h30), 7 (das 23h30 às 24h00) e 8 (das 09h00 às 21h00), de setembro, pelo que ocorrerá em pleno 

período crítico – de 1 de julho a 30 de setembro. 

Nestes termos, considerando o definido no documento Técnico da PSP (Departamento de Armas e 

Explosivos), a distância a espaços florestais é suficiente (mais de 200mts) para o calibre máximo dos artigos 

pirotécnicos a utilizar - 100mm, pelo que não se vê inconveniente no deferimento desta autorização prévia, 

cuja competência é da Câmara, nos termos dos n.ºs 2 e 6 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 

de junho, na sua atual redação. 

Nos termos do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receita Municipais em vigor, no 

n.º 3, al. a) do art.º 9.º e 12.º, a emissão desta autorização está sujeita ao pagamento de uma taxa no valor 

de 25,55 euros. 

Atendendo à importância da festa e à proximidade da data, este pedido terá de ser autorizado antes da 

reunião de Câmara, pelo que se propõe que o Exmo. Senhor Presidente da Câmara defira emitir a 

Autorização Prévia para Lançamento de Fogo, em anexo (APLF N.º 13/2019), para ser submetida a 

ratificação na próxima reunião de Câmara (5 de Setembro), nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação em 13.08.2019, pelo Coordenador Operacional Municipal, Eng.º 

Delfim Cruz, que igualmente se transcreve: 

«Exmo. Sr. Presidente Dr. José Manuel Ribeiro, concordo com a proposta de envio à Câmara para 

deliberação sobre a emissão de parecer prévio favorável ao lançamento de fogo de acordo com a proposta 

efetuada pelo Eng.º Gonçalves. Á consideração superior.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 27.08.2019, o 

seguinte despacho: 

«Autorizo. Submeta-se à reunião da Câmara Municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º, anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 Setembro.» 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o Governo emitiu uma 

Declaração da Situação de Alerta no período compreendido entre o dia 4 de setembro e o dia 8 de 

setembro, face às previsões meteorológicas que apontavam para um agravamento do risco de incêndio 

florestal. Mediante esse facto, o ponto não podia ser votado, pois a solicitação para lançamento de fogo 

abrangia esse período crítico. Propôs que o ponto fosse retirado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que havia um requerimento da Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Santo André de Sobrado que tinha de ter uma resposta. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a Proteção Civil já tinha 

comunicado à entidade a impossibilidade de lançamento de fogo pelo motivo mencionado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que tinham que revogar a ratificação do senhor 

Presidente, porque atendendo às condicionantes impostas por lei não era possível a Câmara autorizar esse 

pedido. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, realçando que as condicionantes 

foram emitidas pelo Ministério da Administração Interna e pelo Ministério da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural, e a entidade já tinha conhecimento. 

 

Processo retirado. 

 

2.1 - PROCESSO N.º 196/2006 (51), EM NOME DE MANUEL ANTÓNIO ESPINHEIRA ASCENÇÃO 

LOCAL: RUA DOMINGOS MARTINS LIMA - ERMESINDE 

REPOSIÇÃO DA LEGALIDADE URBANÍSTICA - LEGALIZAÇÃO OFICIOSA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Manuel António Espinheira 

Ascenção, respeitante à respeitante à reposição da legalidade urbanística – legalização oficiosa, instruída 

com a informação n.º 823/DOT.EAT/2019, datada de 18/06/2019, cujo teor se transcreve, subscrita pelo 

técnico superior, Morgado de Sousa: 

«Em 04.09.2014 a Fiscalização Municipal elaborou a informação 1310/FM/2014 a informar sobre a 

existência de um portão de acesso a um terreno a partir da rua Domingos Martins de Lima em Ermesinde. 

As obras de abertura do vão no muro de vedação para instalação de um portão encontravam-se sujeitas ao 

procedimento de licença administrativa em conformidade com o disposto no art.º 4.º do Decreto-lei 555/99 

de 16/12 com a redação dada pelo Decreto-Lei 26/2010 de 30/03. 

Foram posteriormente elaborados todos os procedimentos ao dispor dos serviços municipais com o objetivo 

de que o infrator procedesse à reposição da legalidade urbanística instruindo o processo com o pedido de 

legalização das obras ilegais dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do art.º 102.º e n.º 1 do art.º 102.º-A 
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do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) aprovado pelo Decreto-Lei 555/99 de 16.12 na 

sua atual redação. 

Em 21.04.2017 a Fiscalização Municipal elaborou a informação 554/DFM.DFU/2017 tendo sido proposto 

que a Câmara Municipal em cumprimento do disposto no n.º 8 do art.º 102-A do RJUE promovesse a 

Legalização oficiosa tendo para o efeito anexado o cálculo da taxa que o infrator teria que liquidar no valor 

de 34,80 €. 

Dando prossecução ao procedimento relativo à legalização oficiosa informa-se que a operação urbanística 

em causa cumpre com a legislação e as normas regulamentares em vigor no Município de Valongo 

nomeadamente: 

- O prédio está inserido em Espaços Residenciais Tipo II em solo urbanizado dentro da zona urbana 

consolidada – Porém, a área coberta não sofreu qualquer alteração sendo que a alteração está limitada à 

alteração ao muro de vedação, com a abertura e a colocação de um portão. 

Face ao exposto propõe-se que seja emitida a declaração a atestar que as obras relativas à alteração de 

um muro de vedação para instalação de um portão na rua Domingos Martins de Lima da freguesia de 

Ermesinde deste Concelho cumpre com as disposições fixadas no Plano diretor Municipal em vigor no 

Município de Valongo, sendo a taxa devida à Câmara Municipal a que atrás foi indicada cuja folha de 

calculo se encontra anexada ao processo. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal.» 

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

21/06/2019, que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Vereador para decisão. Propõe-se que seja determinada a legalização oficiosa das obras de 

alteração efetuadas ao muro de vedação para instalação de um portão mediante declaração a atestar que 

as obras em causa cumprem com a legislação e as normas regulamentares em vigor. Mais se propõe que 

seja determinado o pagamento da taxa urbanística devida, devendo ser concedido ao infrator o prazo de 30 

dias para esse efeito. Tem competência para decidir sobre o assunto a câmara municipal.» 

Em 03/07/2019, 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 18/07/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 1, do art.º 102.º e n.º 1 do art.º 102.º-A, 

conjugado com o n.º 8 do artigo 102.º-A, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, por 

unanimidade, proceder à legalização oficiosa, nos termos da informação prestada. 

 

2.2 - PROCESSO N.º 42/2015 (17), EM NOME DE JOSÉ ANTÓNIO RIBEIRO MOREIRA DA SILVA 

LOCAL: RUA MARQUES DA ROCHA, N.º 390 - VALONGO 

REPOSIÇÃO DA LEGALIDADE URBANÍSTICA - LEGALIZAÇÃO OFICIOSA 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de José António Ribeiro 

Moreira da Silva, respeitante à reposição da legalidade urbanística – legalização oficiosa, instruída com a 

informação n.º 756/DOT.EAT/2019, datada de 05/06/2019, cujo teor se transcreve, subscrita pelo Técnico 

Superior, Morgado de Sousa: 

«Em 14.05.2017 a Fiscalização Municipal elaborou a informação 517/FM/2015 a comunicar que decorriam 

obras no prédio localizado como se indica de alteração à fachada principal pela substituição do 

revestimento daquela fachada. Foram posteriormente elaborados todos os procedimentos ao dispor dos 

serviços municipais com o objetivo de que o infrator procedesse à reposição da legalidade urbanística 

instruindo o processo com o pedido de legalização das obras ilegais dando cumprimento ao disposto no n.º 

1 do art.º 102.º e n.º 1 do art.º 102.º-A do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) aprovado 

pelo Decreto-Lei 555/99 de 16.12 na sua atual redação. 

Os procedimentos foram levados até ao crime de desobediência, tendo o processo sido remetido ao 

Ministério Público por despacho exarado pelo Sr. Vice-presidente no dia 14.01.2016 à margem da 

informação 995/FM/2015. 

Em 21.09.2018 estes serviços da DOT propuseram que a Câmara Municipal em cumprimento do disposto 

no n.º 8 do art.º 102-A do RJUE promovesse a Legalização oficiosa tendo para o efeito anexado o cálculo 

da taxa que o infrator terá que liquidar no valor de 294,9 €. 

Dando prossecução ao procedimento relativo à legalização oficiosa informa-se que a operação urbanística 

em causa cumpre com a legislação e as normas regulamentares em vigor no Município de Valongo 

nomeadamente: 

- O prédio está inserido em Espaços Residenciais Tipo II em solo urbanizado dentro da zona urbana 

consolidada – Porém, a área coberta não sofreu qualquer alteração mantendo os parâmetros de utilização, 

alinhamento e impermeabilização. 

Face ao exposto propõe-se que seja emitida a declaração a atestar que as obras de alteração ao 

revestimento da fachada do prédio localizado na rua Marques da Rocha N.º 390 da freguesia e concelho de 

Valongo cumpre com as disposições fixadas no Plano diretor Municipal em vigor no Município de Valongo, 

sendo a taxa devida à Câmara Municipal a que atrás foi indicada cuja folha de calculo se encontra anexada 

ao processo. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal.» 

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

13/06/2019, que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Vereador para decisão. Propõe-se que seja determinada a legalização oficiosa das obras de 

alteração efetuadas ao revestimento do prédio mediante declaração a atestar que as obras em causa 

cumpre com a legislação e as normas regulamentares em vigor. Mais se propõe que seja determinado o 

pagamento da taxa urbanística devida, devendo ser concedido ao infrator o prazo de 30 dias para esse 

efeito. Tem competência para decidir sobre o assunto a câmara municipal.» 

Em 03/07/2019, o Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu o seguinte despacho: 
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«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

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

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 1, do art.º 102.º e n.º 1 do art.º 102.º-A, 

conjugado com o n.º 8 do artigo 102.º-A, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, por 

unanimidade, proceder à legalização oficiosa, nos termos da informação prestada. 

 

3.1 - V TORNEIO DE TÉNIS DE MESA DA AMIZADE “CIDADE DE VALONGO” 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao V Torneio de Ténis de 

Mesa da Amizade “Cidade de Valongo”, instruído com a informação técnica n.º 11441/2019, datada de 

26/08/2019, subscrita por Hélder Filipe Silva Rocha, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve: 

“O Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo - NCRV, pretende levar a efeito a 5.ª edição do Torneio de 

Ténis de Mesa da Amizade “Cidade de Valongo”, no próximo dia 14 de setembro, no Pavilhão Municipal n.º 

2 de Campo, a partir das 9h00, em prol do desenvolvimento da modalidade de Ténis de Mesa no concelho 

de Valongo e face aos excelentes resultados obtidos nas últimas épocas desportivas. 

Este torneio dará o arranque à época desportiva do Ténis de Mesa e prevê-se o envolvimento de cerca de 

150 atletas, com idades compreendidas entre os 6 e os 70 anos, oriundas de todo o país. 

Para a organização deste evento está previsto um orçamento no valor global de 1.500,00€, de acordo com 

o seguinte quadro: 

Tipo de Despesa Valor 

Arbitragem 300,00 € 

Alojamento e refeições para árbitros e staff 500,00 € 

Aluguer e transporte de mesas de jogo e contadores 450,00 € 

Organização e apoio logístico    150,00 € 

Apoio Médico/Fisioterapia    100,00 € 

Total:              1.500,00 € 

Face ao exposto, o NCRV solicita o apoio do Município, que depois de analisado se propõe: 

a) Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal n.º 2 de Campo, no dia 13 de setembro 

para montagens, das 21h00 às 24h00 (3h x 9,59€/hora) e no dia do evento, dia 14 de setembro, das 

08h00 às 20h00 (12h x 9,59€/hora), com um custo associado no valor de 143,85€; 

b) Disponibilizar 3 mesas e 32 cadeiras, com um custo associado no valor de 57,60€; 

c) Disponibilizar a coluna de som portátil da DD; 

d) Autorizar, no decorrer do evento, a eliminação de todas as entradas de luminosidade no pavilhão; 

e) Autorizar a utilização de um mim-bar de apoio ao evento; 
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f) Oferecer 32 troféus em ardósia de classificação, com um custo associado de 70,64€; 

g) Atribuir um apoio pontual ao Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, pessoa coletiva n.º 501 312 617, 

com sede na Rua Sousa Paupério - 72, 4440-697- Valongo, no valor de 500,00€, por forma a minimizar 

as despesas inerentes à organização deste evento. 

De acordo com o seguinte quadro, o município irá prestar um apoio global no valor de 772,09€: 

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos internos indiretos 

Isenções 143,85€ 

Logística 57,60€ 

Subtotal: 201,45€ 

Custo internos direto 

a) Apoio pontual ao NCRV  500,00€ 

Troféus  70,64€ 

Subtotal: 570,64€ 

                                                                                                                 Total: 772,09€ 

a) Valor a cabimentar. 

Mais informamos que o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo: 

- Está constituído nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo; 

- Prossegue fins de interesse público municipal; 

- Apresenta o Plano de Atividades e Orçamento do corrente ano e o documento de prestação de contas 

relativos ao ano imediatamente anterior; 

- Compromete-se a assegurar ou autorizar a divulgação pública, designadamente através da internet, dos 

documentos de prestação de contas relativos ao ano imediatamente anterior à concessão do benefício ou 

apoio; 

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

regulamentares para ser deferido o pedido. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração da Câmara Municipal deliberar sobre a presente proposta de 

apoio ao Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, para a realização do V Torneio da Amizade “Cidade de 

Valongo”, a decorrer no dia 14 de setembro de 2019. 

Tem competência para decidir sobre o assunto, a Câmara Municipal, ao abrigo 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, conjugada com o n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 

artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no 

Concelho Fins de Interesse Público e com o artigo 12.º, bem como a alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais. 

À consideração superior. 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 28/08/2019, o seguinte despacho: 

Ao Sr. Presidente para levar a reunião de Câmara.” 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 28/08/2019, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo 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, conjugada com o n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 artigo 7.º do Regulamento 

para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse 

Público e com o artigo 12.º, bem como a alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, por unanimidade, apoiar a realização do V Torneio de Ténis de Mesa da Amizade 

“Cidade de Valongo”, com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - OFICINA DE PROMOÇÃO DA REGUEIFA E DO BISCOITO 

APROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA 2.ª ADENDA AO CONTRATO 

 

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

2.ª prorrogação de prazo na empreitada versada em título, instruído com a informação técnica n.º 

421/DPOM.OM/2019, de 14.08, subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª Filipa Isabel de Campos Ruão 

Pereira, da Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade, cujo teor se transcreve: 

«1. HISTORIAL 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 

(informação n.º 10/DPOM.CP/2017, de 27/01) 

- decisão de contratar: deliberação camarária de 02.02.2017 

 proc. 04.DPOM.2014 

 concurso público (ao abrigo da  alínea b) do art.º 19.º do CCP) 

 publicitado no DR n.º 25 – II série, de 03.02.2017 

 preço base – 1.900.000,00 € + IVA 

 prazo de execução – 365 dias 

 prazo de garantia da obra – 2, 5 e 10 anos [vide cláusula 46.ª do CE] 

 CPV – 45212000-6 (obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração) 

- submissão do procedimento (plataforma anoGov) – 03.02.2017 

APRESENTAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES: 

(Informação n.º 28/DPOM.CP/2017, de 24/02) 

- aprovação – deliberação camarária de 02.03.2017 – aprovada a retificação das peças e a aceitação da 

lista dos erros e omissões, os quais não implicam alteração de aspetos fundamentais das peças do 

procedimento, nem alteram o preço base do mesmo. 

- disponibilização (plataforma anoGov) – 03.03.2017 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08.03.2017 

CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO: 
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- deliberação camarária de 27.04.2017 – aprovação da revogação da adjudicação à empresa Habitâmega – 

Construções, S.A, por falta da apresentação da caução exigida. 

- notificação da decisão (plataforma AnoGov): 08.05.2017 

ADJUDICAÇÃO: 

(informação n.º 2/DPOM/2017, de 24/04) 

 decisão de adjudicar: deliberação camarária de 27.04.2017 

 adjudicatário: QTCivil, Engenharia e Reabilitação, SA (proposta ordenada em 2.º lugar) 

- alvará de construção n.º 24365 – PUB 

- NIF – 503.590.010 

 preço contratual: 1.898.803,61 € + IVA 

 prazo de execução: 365 dias 

 notificação da decisão da adjudicação (plataforma AnoGov): 08.05.2017 
 

CAUÇÃO: 

N.º do seguro-caução Seguradora  Data de Emissão Valor 
(euros) Objeto 

(1) 17-00000018-001 Abarca – Companhia de Seguros, SA 18.05.2017 94.940,18 
Garantia da obra 
(5%) 

(2) 201802381 MIC – Insurance LTD 29.05.2017 94.940,18 
Reforço de caução  
(5%) 

Soma  189.880,36  

(3) 2507.004614.793 Caixa Geral de Depósitos  15.10.2018 301.316,60 
Valor do 1.º adiantamento 
Valor do 2.º adiantamento 

 
0035 
0411039896850 

Caixa Geral de Depósitos   
Lousada 

29.10.2018 1.111,63 
contrato adicional  n/n.º 
612/2018 ↔ 5% 

 
0035 
0411039896850 

Caixa Geral de Depósitos   
Lousada 

05.12.2018 1.775,97 
contrato adicional  n/n.º 
620/2019 ↔ 5% 

 
0035 
0411039896850 

Caixa Geral de Depósitos   
Lousada 

20.05.2019 89,36 
contrato adicional  n/n.º 
640/2019  ↔ 5%  

 

(1)   - aceite a caução por despacho do Presidente da Câmara de 18.05.2017 - (inf. 22.DPOM.SAA/2017) 

(2)   - aceite a caução por despacho do Vereador do Pelouro de 07.06.2018 - (inf.17.DPOM.SAA/2018) 

(3) após reembolso do 1.º adiantamento pelo empreiteiro, manteve-se em vigor para garantia do 2.º adiantamento (cfr validação dos 

serviços jurídicos) 

(3)   - cancelada por despacho do Vereador do Pelouro de 27.06.2019 – (inf. 55.DPOM.SAA/2019) 

ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO: 

(informação n.º 22/DPOM.SAA/2017 de 18/05) 

- aprovação - deliberação camarária de 25.05.2017 

CONTRATO ESCRITO: 

- celebração em 05.06.2017 (n/n.º 554/2017) 

- publicitação/submissão no portal basegov em 07.06.2017 - contrato n.º 3410493 (relatório n.º 4507781) 

- FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUNAL DE CONTAS: 

 proc.º n.º 2189/2017 

 visado em 23.08.2017 

 pagamento dos emolumentos – 19.09.2017 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA: 
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Afaplan – Planeamento e Gestão de Projetos, SA 

- Fábio André Alves Neves - Engenheiro – Fiscal 

- Renato Paulo da Costa e Silva, Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho – Coordenador de Segurança em Obra 

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA 

PSS (PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE) [ANTERIORMENTE VALIDADO PELO CSO EXTERNO] 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DE ESTALEIRO 

CONSIGNAÇÃO TOTAL DA OBRA: 

(informação n.º 133/DPOM.CP/2017, de 19/09) 

- despacho do Presidente da Câmara de 20.09.2017 

- notificação da aprovação do PSS ao adjudicatário – 20.09.2017 (of. 79/DPOM.CP) 

- comunicação ao ACT – 20.09.2017 (of. 80/DPOM.CP) 

- data do auto de consignação (inicio dos trabalhos + abertura do livro de obra) – 21.09.2017 

ATUALIZAÇÕES DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA: 

1.ª situação (boletim n.º 2) 

(informação n.º 144/DPOM.CP/2017 de 13/10) 

- aprovação – despacho do Presidente da Câmara de 16.10.2017 

- notificação (ACT e adjudicatário) - 17.10.2017 (of.os 91 e 92/DPOM.CP) 

2.ª situação (boletim n.º 3) 

(informação n.º 165/DPOM.CP/2017 de 17/11) 

- aprovação – despacho do Vereador do Pelouro de 20.11.2017 

- notificação (ACT e adjudicatário) - 21.11.2017 (of.os 106 e 107/DPOM.CP) 

3.ª situação (boletim n.º 4) 

(informação n.º 26/DPOM.CP/2018 de 01/03) 

- aprovação – despacho do Vereador do Pelouro de 06.03.2018 

- notificação (ACT e adjudicatário) – 06.03.2017 (of.os 25 e 26/DPOM.CP) 

4.ª situação (boletim n.º 5) 

(informação n.º 45/DPOM.OM/2018 de 07/05) 

- aprovação – despacho do Vereador do Pelouro de 09.05.2018 

- notificação (ACT e adjudicatário) – 09.05.2018 (of.os 31 e 32/DPOM.CP) 

5.ª situação (boletim n.º 6) 

(informação n.º 345/DPOM.OM/2018 de 19/10) 

- aprovação – despacho do Vereador do Pelouro de 22.10.2018 

- notificação (ACT e adjudicatário) – 23.10.2018 (of.os 221 e 222/DPOM.OM) 

6.ª situação (boletim n.º 7) 

(informação n.º 355/DPOM.OM/2018 de 22/10) 

- aprovação – despacho do Vereador do Pelouro de 24.10.2018 

- notificação (ACT e adjudicatário) – 25.10.2018 (of.os 227 e 228/DPOM.OM) 

7.ª situação (boletim n.º 8) 

- notificação (ACT e adjudicatário) – 04.03.2019 (of.os 117 e 118/DPOM.OM) 

8.ª situação (boletim n.º 9) 
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- notificação (ACT e adjudicatário) – 23.05.2019 (of.os 223 e 224/DPOM.OM) 

ALTERAÇÕES AO CONTRATUALIZADO: 

APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO: 

(informação n.º 148/DPOM.CP/2017 de 19/10) 

- aprovação – despacho do Presidente da Câmara de 23.10.2017 

- notificação (adjudicatário) - 26.10.2017 (of. 96/DPOM.CP) 

1.ª SITUAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS, DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES E A MENOS: 

 APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 

(informação n.º 286/DPOM.OM/2018, de 18/09) 

- aprovação por deliberação camarária de 11.10.2018 

- valor dos trabalhos a mais: 13.745,71 € 

- valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões: 34.605,52 € 

- trabalhos a menos – 26.118,63 € 

- prazo de execução - 67 dias 

- descabimentação/descomprometimento - 27.685,75 € em 19.10.2018 

- 1.º contrato adicional – 02.11.2018 (n/n.º 612) 

- envio ao Tribunal de Contas - 19.11.2018 (of. 19/DPOM) 

  RETIFICAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO (LAPSO DE ESCRITA NO VALOR DOS TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES) 

(informação n.º 42/DPOM.SAA/2018, de 18/10) 

- aprovação por despacho do Presidente da Câmara de 22.10.2018 (submeter a ratificação na próxima reunião 

camarária) 

- ratificação do despacho em deliberação camarária de 31.10.2018 

2.ª SITUAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS, DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES E A MENOS 

 APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 

(informação n.º 383/DPOM.OM/2018, de 05/11) 

- aprovação por deliberação camarária de 22.11.2018 

- valor dos trabalhos a mais: 50.154,35 € 

- valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões: 32.135,98 € 

- trabalhos a menos – 46.770,85 € 

- prazo de execução – 25 dias 

- descabimentação/descomprometimento – 49.577,10 € 

- 2.º contrato adicional – 06.12.2018 (n/n.º 620) 

- envio ao Tribunal de Contas – 18.12.2018 (of. 24/DPOM) 

3.ª SITUAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS, DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES E A MENOS: 

 APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 

(informação n.º 185/DPOM.OM/2019, de 15/04) 

- aprovação por deliberação camarária de 24.04.2019 

- valor dos trabalhos a mais: 3.189,01 € 
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- valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões: 12.567,01 € 

- trabalhos a menos – 13.968,75 € 

- prazo de execução – 86 dias 

- descabimentação/descomprometimento – 14.806,88 € 

- 2.º contrato adicional – 22.05.2019 (n/n.º 640) 

- envio ao Tribunal de Contas – 30.05.2018 (of. 10/DPOM) 

1.º PEDIDO DE ADIANTAMENTO [523.238,53 € ↔ 27,55% DO PREÇO CONTRATUAL]: 

(informação n.º 310/DPOM.OM/2018, de 29/09) 

- aprovação por despacho do Presidente da Câmara de 08.10.2018 – valor de 523.238,53 € [cfr. listagem] 

- notificação (adjudicatário) - 10.10.2018 (of. 201/DPOM.OM) 

- valor da caução exigida - 523.238,53 € 

- carta do adjudicatário solicitando que o adiantamento seja efetuado de forma parcial – 1.ª fase no valor de 

301.316,60 €, cfr. garantia bancária de igual valor, emitida em 15.10.2018 

REDUÇÃO DA CAUÇÃO DO ADIANTAMENTO: 

(informação n.º 01/DPOM.SAA/2019, de 08/01) 

- aprovação por despacho do Vereador do Pelouro de 10.01.2019 

- valor a reduzir na caução – 265.565,57 € + IVA (o seu montante passa a ser de 35.751,03 € + IVA) 

- notificação (adjudicatário) – 11.01.2019 (of. 03/DPOM.SAA) 

- saldo do valor a reembolsar pelo empreiteiro - 19.817,10 € (IVA incluído) 

Notas: 

- Sem efeito (gabinete jurídico confirmou a validade desta caução para garantia do 2.º adiantamento solicitado) 

- Reembolso à Câmara Municipal pelo empreiteiro - 19.817,10 € (regularização do 1.º adiantamento/ final de 2018) 

2.º PEDIDO DE ADIANTAMENTO - EQUIPAMENTO [288.141,58 €]: 

(informação n.º 03/DPOM.2019, de 08.02) 

- aprovação por despacho do Presidente da Câmara de 12.02.2019 – valor de 288.141,58 € [cfr. Listagem] 

[271.831,68 € + 16.309,90 € /IVA]. 

- valor da caução – 301.316,60 € 

- reembolso do adiantamento pelo empreiteiro – 288.141,58 € (IVA incluído) 

- cancelamento de 100% da caução do 2.º adiantamento – despacho de 27.06.2019 

PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO PROJETO (ACABAMENTO INTERIOR DA FACHADA PRINCIPAL E NA ESCADA FRONTAL E CONTÍGUA 

AO LARGO DO CENTENÁRIO)  

(informação n.º 15/DPOM.UEP/2018, de 29/11) 

- aprovação deliberação camarária de 20.12.2018 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO – 120 dias (titulo gracioso): 

(APROVAÇÃO DA MINUTA DA 1.ª ADENDA AO CONTRATO): 
(informação n.º 485/DPOM.OM/2018, de 21/12) 

- deliberação camarária de 17.01.2019 

- notificação ao adjudicatário – 18.01.2019 (of. 39/DPOM.OM) 
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- adenda ao contrato inicial celebrada a 06.02.2019 (prazo de execução 485 dias) 

PAGAMENTOS: 

Na presente empreitada foram autorizadas as seguintes situações de pagamento às quais foi retido o 

respetivo valor (5%) para garantia da obra, bem como deduzidos os adiantamentos a partir da data de 

aprovação. 
 

Auto(s) Ordem de Pagamento Retenções p/  
 garantia (5%) 

(euros) 

Acumulado  
(retenções para  
 garantia) 
(euros) Sit. Data Valor (sem IVA) 

(euros) N.º Data 

1.ª TC 04.10.2017 11.602,50 ---- ---- 580,13 

16.767,62 

2.ª TC 02.11.2017 21.099,15 ---- ---- 1.054,96 

3.ª TC 30.11.2017 13.270,44 ---- ---- 663,52 

4.ª TC 29.12.2017 45.934,16 ---- ---- 2.296,71 

5.ª TC 05.02.2018 57.539,48 ---- ---- 2.876,97 

6.ª TC 05.03.2018 52.515,75 ---- ---- 2.625,79 

7.ª TC 29.03.2018 68.419,40 ---- ---- 3.420,97 

8.ª TC 30.04.2018 32.805,59 ---- ---- 1.640,28 

9.ª TC 01.06.2018 32.165,66 ---- ---- 1.608,28 

10.ª TC 05.07.2018 33.402,56 ---- ---- ----  

11.ª TC 07.08.2018 77.036,83 ---- ---- ---- ---- 

12.ª TC 06.09.2018 43.388,00 ---- ---- ---- ---- 

13.ª TC 11.10.2018 83.215,34 ---- ---- ---- ---- 

14.ª TC 08.11.2018 54.515,33 51.789,56 2.725,77 ---- ---- 

15.ª TC 07.12.2018 59.875,01 56.881,26 3.173,38 ---- ---- 

16. ª TC 28.12.2018 165.152,37 156.894,75 8.257,62 ---- ---- 

17.ª TC 31.01.2019 99.450,98 ---- 99.450,98 ---- ---- 

18.ª TC 01.03.2019 79.504,67 75.529,44 3.975,23 ---- ---- 

1.ª RP Prov. 07.03.2019 16.219,12 ---- 16.219,12 1.621,91 1.621,91 

19.ª TC 08.04.2019 98.489,56 93.565,08 4.924,48 ---- ---- 

20.ª TC 02.05.2019 76.830,03 72.988,53 3.841,50 ---- ---- 

21.ª TC 06.06.2019 55.312,43 29.748,63 25.563,80 ---- ---- 

22.ª TC 28.06.2019 263.593,44 ----- 263.593,44 ---- ---- 
 

OT = 16.767,62€ - aprovada a libertação deste valor por despacho do Vereador do Pelouro de 07.06.2018 - (inf.17.DPOM.SAA/2018) 
 

1.º contrato adicional 
TM+ E/O 

Data 
Valor a pagar 

(sem IVA) 
 (euros) 

Imputação ao 
dono de obra 

Valor a pagar 
(sem IVA) 
 (euros) 

Retenções p/  
 garantia (5%) 
(euros) 

Acumulado 
(retenções para  
 garantia) 
(euros) 

(mapa 1) 

1.ª TM 08.11.2018 7.401,99 100% ---- 370,10 370,10 

2.ª TM 07.12.2018 1.320,00 100% ---- 66,00 436,10 

3.ª TM 02.05.2019 4.684,72 100% ---- 234,24 670,34 
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(mapa 2) 

1.ª SEO 08.11.2018 21.310,14 100% ---- 1.065,51 1.735,85 

2.ª SEO 07.12.2018 241,61 100% ---- 12,08 1.747,93 

3.ª SEO 28.12.2018 5.481,15 100% ---- 274,06 2.021,99 

4.ª SEO 06.06.2019 3.745,36 100% ---- 187,27 2.209,26 

(mapa 3) 1.ª SEO 08.11.2018 81,90 50% ---- 4,10 2.213,36 

 

2.º contrato adicional 
TM+ E/O 

Data 

Valor efetivo 
dos 
trabalhos  
(sem IVA)  
(euros) 

Imputação ao 
dono de obra 

Valor a pagar 
(sem IVA) 
 (euros) 

Retenções p/  
 garantia (5%) 
(euros) 

Acumulado 
(retenções para  
 garantia) 
(euros) 

(mapa 4) 
 

1.ª TM  07.12.2018 1.082,25 100% ---- 54,11 54,11 

2.ª TM  28.12.2018 4.180,56 100% ---- 209,03 263,14 

3.ª TM  02.05.2019 6.113,78 100% ---- 305,69 568,83 

(mapa 5) 1.ª SEO 07.12.2018 32.132,85 100% ---- 1.606,64 2.175,27 

(mapa 6) 1.ª SEO 07.12.2018 3,13 50% ---- 0,16 2.175,63 

 

3.º contrato adicional 
TM+ E/O 

Data 

Valor efetivo 
dos 
trabalhos  
(sem IVA)  
(euros) 

Imputação ao 
dono de obra 

Valor a pagar 
(sem IVA) 
 (euros) 

Retenções p/  
 garantia (5%) 
(euros) 

Acumulado 
(retenções para  
 garantia) 
(euros) 

(mapa 7) 1.ª TM  06.06.2019 3.104,01 100% ---- 155,20 155,20 

(mapa 8) 1.ª SEO  06.06.2019 12.367,01 100% ---- 618,35 773,55 

 

Aguarda formalização do 4.º contrato adicional 

2. SITUAÇÃO ATUAL 

Relativamente ao assunto em epígrafe, foi comunicado pela fiscalização da obra o seguinte: 

Requerente: QTCivil, Engenharia e Reabilitação, SA 

Prazo pretendido: 77 dias 

Fundamentos: 

Foram apresentados como fundamentos os seguintes constrangimentos: 

1) O painel led, por se tratar de um projeto de tamanho ímpar em Portugal, leva à necessidade da 

execução de uma bateria de testes após a sua execução de forma a garantir um bom funcionamento do 

equipamento. Como os testes até então não estão a responder às expectativas, têm vindo a ser feitos 

estudos para que a tecnologia aplicada corresponda às expetativas, com implicações de não permitir 

uma data exata para a instalação. 
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2) As luminárias do Tipo M apenas serão entregues em Portugal na semana 37/38. Após essa data, a 

QTcivil terá de proceder à sua instalação e iniciar os pedidos de certificação elétrica da obra. 

3) As luminárias de Emergência foram devolvidas ao fornecedor, dado que não cumpriam a legislação em 

vigor. Neste momento, o fornecedor está a elaborar testes elétricos sobre o telecomando a instalar na 

luminária. A QTcivil aguarda neste momento a indicação por parte do fornecedor da data de entrega das 

luminárias, para posteriormente proceder à instalação e iniciar os pedidos de certificação da ANPC. 

Análise técnica da fiscalização: 

A empresa que fiscaliza os trabalhos da empreitada Afaplan – Planeamento e Gestão de Projetos, SA, e 

que acompanha o decurso dos mesmos, remeteu relatório anexo com a análise realizada ao prazo 

solicitado, da qual se transcreve a conclusão: 

Sem prejuízo da análise anteriormente efetuada concluímos que todo o processo remetido não se 

encontra devidamente instruído, dado que não foram apresentados os elementos necessários que 

comprovem/fundamentem os argumentos invocados no Pedido de Prorrogação de Prazo. 

Tendo em conta a análise atrás efetuada ao justificativo apresentado pela Entidade Executante, 

entendemos que não existe fundamento técnico para que o Dono de Obra conceda prorrogação 

graciosa. Todos os argumentos apresentados são da total responsabilidade da Entidade Executante. 

Como tal, de acordo com o Caderno de Encargos da Empreitada, o Dono de Obra pode aplicar uma 

sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%₀ do preço contratual, por forma 

a defender o interesse público e dando cumprimento ao contrato celebrado entre as partes. 

Não obstante, e dado que se trata de uma prorrogação de carácter gracioso, deixamos à consideração 

do Dono de Obra a decisão sobre a prorrogação do prazo agora apresentada. 

Enquadramento legal: 

Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 06/01 

Nos termos do parecer da CCDR-A com o título: PRORROGAÇÃO GRACIOSA DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

DE EMPREITADA, do qual se extrai o seguinte: 

- As prorrogações graciosas do prazo para conclusão do contrato de empreitada correspondem a um 

prolongamento ou ampliação do prazo de cumprimento do contrato mas que é concedido pelo dono da 

obra ao empreiteiro em virtude de este não ir conseguir cumprir o prazo de conclusão previsto por razões 

que, não obstante lhe serem (ao empreiteiro) imputáveis, o dono da obra entende deverem ser 

relevadas. Tratam-se, portanto, de prorrogações que não são impostas por lei, por não corresponderem 

a situações em que a lei determina essa prorrogação de prazo, pelo que são concedidas, ou não, pelo 

dono de obra (contraente público) conforme este entender razoável e justo, dadas as circunstâncias 

concretas do caso que fundamentam esse pedido de prorrogação. 

- A concessão de uma prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada tem de ser compatível 

com o interesse público de boa conclusão dessa empreitada e para ser concedida terão de existir razões 

substantivas que, não obstante serem imputáveis ao empreiteiro, merecem ser atendidas. 

- Acresce que, conforme resulta da letra do n.º 1 do artigo 403.º do CCP, a aplicação da sanção 

contratual pelo dono da obra corresponde a uma faculdade e não a uma obrigação. 
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Proposta: 

Coloca-se à consideração superior uma das opções: 

Opção 1 - Autorizar a prorrogação do prazo de execução da obra a título gracioso, sem direito a revisão 

de preços nos termos do disposto no n.ºs 2 e 3 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 06/01 pelo 

período solicitado de 77 dias, caso a Câmara Municipal entenda não haver motivo para aplicação de 

multa, sendo que nessa opção será necessário, aprovar a minuta da Adenda ao contrato inicial, que se 

anexa. 

Ou 

Opção 2 – Aplicar a sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%₀ do preço 

contratual, conforme estabelecido na cláusula 11.ª do Caderno de Encargos. 

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

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12.09 – Regime Jurídico das Autarquias Locais.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade, Eng.ª 

Paula C. Pereira Marques, em 16.08.2019, que igualmente se transcreve: 

«À consideração do Ex.mo Sr. Vereador, Eng.º Paulo Ferreira: 

Considerando: 

- o enquadramento legal inserto na informação; 

- que é do maior interesse da Câmara Municipal a boa conclusão desta obra, icónica para o Concelho e 

para a sua população e que representa uma vitória para todos os que têm estado envolvidos na sua 

concretização e que a aplicação de penalidades ao empreiteiro pode pôr em causa a conclusão da obra por 

este, dado o considerável valor dos itens em falta e o facto de o seu valor contratual ser inferior ao seu valor 

real; 

- que, dada a situação de fragilidade financeira da empresa, que tem condicionado o desenvolvimento dos 

trabalhos,  o prejuízo do município será muito mais elevado com o abandono da obra do que com a 

atribuição de uma prorrogação para permitir a entrega global dos itens em falta e a “boa conclusão” da 

empreitada; 

- que a prorrogação com caráter gracioso permite ao dono de obra conceder o benefício do prazo, para 

garantia de uma melhor concretização; 

- que pretendemos defender o interesse publico, não pela aplicação de penalidades, mas pela obtenção de 

uma obra completa e de qualidade; 

propõe-se autorizar a prorrogação conforme opção 1.» 

Sobre o assunto o Sr. Vereador Eng.º Paulo Esteves Ferreira emitiu em 26.08.2019 o seguinte despacho: 

«Concordo. 

À consideração do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 27.08.2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que a Câmara passou de um caso alargado de 

pagamento para o cumprimento integral das suas responsabilidades enquanto cliente, ou seja, pagava a 

três dias. Mencionou a obra da Ponte de Cabeda, dizendo que o problema se prendeu com as dificuldades 

e os constrangimentos financeiros do empreiteiro que teve dificuldade em continuar a obra, e uma obra que 

era para dois meses arrastou-se quase um ano, também teve o constrangimento da conduta, mas deveu-se 

muito às dificuldades financeiras. Disse que a Câmara não estava em débito para com o empreiteiro, e na 

altura tinha sugerido que fosse incluído nos Cadernos de Encargos e nos Programas de Concursos para as 

obras um critério que avaliasse a capacidade financeira e a sustentabilidade das empresas, no sentido de 

não acontecer essa situação. Disse que os eleitos pelo PPD/PSD propunham que fosse feito um meio 

caminho, ou seja, darem cumprimento ao programa da obra e acionarem a penalização de 1/1000 por cada 

dia de atraso, mas se a empresa ao final dos 77 dias de prazo que solicitava desse a obra por concluída e 

fosse feita a receção da mesma, os Vereadores do PPD/PSD estavam disponíveis para aceitar um pedido 

de perdão dessa penalização. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que isso era ilegal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que a proposta era no sentido de perdoar ao não 

aplicar a penalização, porque o empreiteiro elencou um conjunto de constrangimentos técnicas que era da 

sua responsabilidade, como o exemplo dos candeeiros que não foram entregues e os testes para o LED 

que eram muito complexos. 

Disse que, para os Vereadores do PPD/PSD, o interesse público prendia-se com o facto de o empreiteiro 

cumprir para evitar que acontecesse o mesmo que na obra em Cabeda, pois aí só restava uma solução que 

seria aplicar o que dizia o Caderno de Encargos, cada dia de atraso seria aplicada a penalização de 1/1000. 

Mas o que veio à Câmara para ser discutido era perdoar essa penalização, ou seja, não a aplicar, 

concedendo a título gracioso a prorrogação do prazo. 

Mais, disse, que tentava encontrar uma solução que fizesse com que o empreiteiro assumisse o 

compromisso de findos os 77 dias a obra estar concluída, porque podia haver uma situação de abrir um 

precedente, mas a relação entre o empreiteiro e o fornecedor dele era um problema que ultrapassava a 

Câmara. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, referindo que foram feitas comparações de duas obras 

que, na sua perspetiva, não tinham nada a ver. Disse que a Câmara tem tido sempre um espírito de 

colaboração com as empresas, não havendo nenhuma promiscuidade ou favorecimento. Entendiam que 

quando o empreiteiro ganhava uma obra que era um concurso público ele tinha interesse em executar a 

obra e ganhar a sua margem, e a Câmara tinha todo o interesse que a obra fosse feita de acordo com o que 

contrataram e que estava previsto no Caderno de Encargos, e dentro dos prazos. Quando tal não acontecia, 

a Câmara tinha sempre uma intervenção positiva, tentava perceber o que se passava, se era por questões 

financeiras, e deu como exemplo que, na altura, reuniu com o empreiteiro da obra da Ponte de Cabeda para 
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questionar o motivo do atraso, e arranjava soluções para que a obra fosse concluída com a qualidade 

contratada e desejada. 

No caso da Oficina de Promoção da Regueifa e do Biscoito, um dos equipamentos de maior importância 

cultural realizado no concelho de Valongo nos últimos anos, a obra estava na fase final. Nesse momento, os 

problemas estavam a ser acompanhados inclusive por ele em reuniões, e tentado sempre arranjar soluções 

para ajudar o empreiteiro a concluir a obra. Disse que nunca sentiram da parte do empreiteiro alguma falta 

de responsabilidade ou algum interesse em atrasar a obra, mas houve dificuldades que se prendiam com 

dificuldades de fornecimento de questões técnicas, houve também questões financeiras que ajudaram a 

resolver dentro do que a lei permitia, e nesse momento a obra estava na fase final. Complementou que se 

tratava de três artigos relacionados com umas televisões LED que iam revestir a fachada, e com luminárias 

quer para o exterior quer para o interior do edifício. Disse que a questão financeira estava resolvida e que 

arranjaram uma forma de fazer os pagamentos diretamente ao fornecedor do empreiteiro. Disse, ainda, que 

a aprovação graciosa que a lei permitia e que tinha um fundamente do interesse público, o edifício era um 

interesse público, não valia a pena estarem agora a penalizar o empreiteiro para que ele com essa 

penalização não conseguisse concluir o pouco que faltava. Informou que já estavam a montar, que era outra 

empreitada com outra empresa, a primeira exposição da Oficina de Promoção da Regueifa e do Biscoito, e 

o que estava em falta não interferia em nada com a exposição. Referiu que a obra ia terminar e ia ser 

inaugurada no próximo ano, e a sugestão do senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, nesse momento em nada 

ia ajudar, pelo contrário, porque a Câmara tem tido uma atitude colaborativa e de apoio ao empreiteiro para 

que possam ter o edifício pronto e aberto ao público. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se contrataram a empresa AFAPLAN para 

fazer a fiscalização. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, confirmando. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que a análise técnica da empresa que contrataram 

para fazer a fiscalização da obra, dizia: “sem prejuízo da análise anteriormente efetuada, concluímos que 

todo o processo remetido não se encontra devidamente instruído dado que não foram apresentados os 

elementos necessários que comprovem ou fundamentem os argumentos invocados no pedido de 

prorrogação do prazo. Tendo em conta a análise atrás efetuada ao justificativo apresentado pela entidade 

executante, entendemos que não existe fundamento técnico para que o dono da obra conceda prorrogação 

graciosa. Todos os argumentos apresentados são da total responsabilidade da entidade executante, ou 

seja, o empreiteiro.” Referiu que quando contratavam alguém para fazer a fiscalização que dizia não haver 

fundamentos para que houvesse essa prorrogação, e a Câmara, por decisão política, ignorava essa opinião 

porque o importante era o empreiteiro concluir a obra, este iria acabar com mais ou menos pressão, mas 

isso, na sua opinião, equivalia a um precedente. Ou seja, todos os empreiteiros, subempreiteiros ou 
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entidades que trabalhassem para a Câmara Municipal, com base nesse precedente, iriam arvorar-se no 

direito de não cumprir os prazos dos Cadernos de Encargos. Disse que tinham que ter critérios iguais, pois 

o interesse público prendia-se não só com esse edifício mas com a requalificação de uma via central e com 

a construção dos passeios, porque ajustavam o interesse público ao que fosse uma prioridade naquele 

contexto. 

Reiterou achar que estavam a abrir um precedente, porque fizeram um esforço enorme para poder honrar 

os compromissos com os fornecedores, tinham uma situação de fragilidade muito grande porque pagavam 

tardíssimo e os fornecedores cobraram-lhes juros, para haver o perdão dos juros tiveram que lhes pagar e 

negociar a liquidação do total das dívidas, e por isso é que se ligaram ao PAEL para permitir limpar 

cadastro, e agora estavam a inverter os papéis. Disse que reconhecia a importância e a necessidade do 

equipamento estar pronto a horas, mas também reconhecia que quando tomavam uma decisão tinham que 

ter em consideração que ela se podia replicar, e em contextos semelhantes não podiam ter dois pesos e 

duas medidas. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, referindo que não estavam a ter dois pesos e duas 

medidas, e esclareceu que a Câmara aplicava multas quando percebia que os empreiteiros não só não 

cumpriam como não faziam um esforço para cumprir. Disse que o caso da obra da Ponte de Cabeda foi um 

bom exemplo, e informou que o empreiteiro estava a ser multado pelos atrasos que se verificaram, porque 

essa empreitada, e apesar de todo o espírito de colaboração que a Câmara teve para com o empreiteiro, 

este não demonstrou empenho para terminar a obra de acordo com o contrato. Referiu que existiam outros 

empreiteiros, nomeadamente o da obra da Oficina de Promoção da Regueifa e do Biscoito, que estava a ser 

multado por outras obras em que houve atraso. A empresa QT Civil que ganhou várias obras, tinha nesse 

momento processos de multa, como por exemplo, na requalificação do PER e também de uma escola. 

Disse que no caso específico não havia qualquer precedente, e o empreiteiro não ia alegar nada porque era 

uma situação completamente distinta. Repetiu que estava em causa o fornecimento de equipamentos muito 

específicos e que vinham de fora, não eram produto nacional. Tinha a ver com o Caderno de Encargos que 

estava definido e com as opções tomadas no processo de arquitetura, portanto era só o fornecimento, eram 

três artigos que não invalidavam a exposição que estava a ser montada para a abertura da Oficina de 

Promoção da Regueifa e do Biscoito. 

Disse que era de entendimento que nesse caso era a atitude correta, pois era só o fornecimento de três 

artigos, e também tinham conhecimento que nessa empreitada o empreiteiro ia perder muito dinheiro 

porque cometeu erros de orçamentação que já foram verificados e confirmados até pela fiscalização que o 

senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referiu. Por isso, não valia a pena criar mais problemas que podiam 

inviabilizar a execução desses três artigos. 

Elucidou, ainda, que a fiscalização fez uma análise meramente técnica, mas não havia qualquer 

precedente. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que abriria um precedente, porque os três 

argumentos apresentados, ou seja, painel LED por se tratar de um projeto de tamanho ímpar em Portugal 

levava à necessidade de execução de uma bateria de testes, e se o empreiteiro sabia que não tinha 

competência técnica para o fornecer não tinha concorrido. As luminárias do tipo M apenas seriam entregues 

em Portugal na semana 37/38, e se o empreiteiro sabia que tinha um calendário de obra devia ter garantido 

que eram adquiridas e entregues atempadamente. As luminárias de emergência foram devolvidas ao 

fornecedor dado que não cumpriam a legislação. Disse que, à exceção do fornecimento do painel LED e da 

luminária que não foi entregue, esses factos eram da inteira responsabilidade do empreiteiro, e a questão 

das luminárias de emergência que foram devolvidas por não cumprirem com a legislação em vigor, esse 

facto era imputado ao seu fornecedor. 

Disse que concordava com o parecer técnico e que este não podia ser meramente técnico, mas foi o que 

pagaram, porque se não tivesse valor a Câmara não tinha contratado a empresa para esse efeito. Reiterou 

que, na sua opinião, ia abrir um precedente que permitiria que os próximos fornecedores achassem que se 

a Câmara não penalizava os atrasos, também poderiam atrasar. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais, por maioria: 

1. Aprovar a prorrogação ao prazo de execução da obra, por 77 dias, a título gracioso, nos termos do 

disposto nos n.os 2 e 3 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, e de acordo com o 

proposto na informação supracitada. 

2. Aprovar a minuta da Adenda ao respetivo contrato da empreitada, celebrado a 05.06.2017, em 

cumprimento do previsto na alínea a) do n.º 1 do art.º 311.º, conjugado com a alínea b) do art.º 312.º, 

ambos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

 

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

José António Silva. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo, a título de “Declaração de Voto”, que os eleitos 

pelo PPD/PSD votavam contra, porque achavam que se estava a abrir um precedente e concordavam com 

o parecer técnico emitido pela empresa contratada pela Câmara para o efeito. Referiu que não pretendiam 

que isso servisse de precedente e que colocasse a Câmara numa situação de fragilidade que se pudesse 

confundir com algum tipo de favorecimento. Disse que não conheciam a empresa, mas, para eles, a relação 

contratual com a Câmara devia ser cumprida porquanto que a Câmara também cumpria. 

 

4.2 - PROGRAMA DE CIRCULAÇÃO PEDONAL NO PERÍMETRO DA ARU - FASE POENTE 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS E DO PROJETO DE DECISÃO DE CONTRATAR POR 

CONCURSO PÚBLICO 
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DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO JÚRI DO PROCEDIMENTO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

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

das peças procedimentais que integram o projeto de execução e abertura de procedimento por concurso 

público, para execução da empreitada versada em título, instruído com a informação técnica n.º 

403/DPOM.OM/2019, de 06.08, subscrita pela Técnica Superior Eng.ª Cláudia Rodrigues, da Divisão de 

Projetos, Obras e Mobilidade, cujo teor se transcreve: 

«Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar o seguinte: 

1. Fundamentação da necessidade 

No âmbito do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Valongo - Programa 

de circulação pedonal no perímetro ARU, obra candidatada ao Aviso, NORTE – 06-2016-19 - 

Implementação do Programa de Circulação Pedonal no Perímetro da ARU de financiamento no PEDU. 

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal foi aprovado o projeto de execução, o qual foi 

desenvolvido pelas empresas SE Engenharia, Lda. e Speed of light - Engineering Consulting, Design And 

Supervision, Lda. 

2. Objetivo. 

A obra tem como objetivo prioritário a reorganização do espaço público de modo a melhorar a mobilidade e 

a garantir acessibilidades a todos e para todos. 

3. Perspetiva da intervenção 

Os diversos arruamentos a intervencionar, dada a sua exiguidade, passarão a vias de uso partilhado, com 

prioridade aos peões. 

Esta obra caracteriza-se, no essencial, pela reconfiguração geométrica do espaço público e pela 

substituição dos pavimentos, passando a existir a mesma cota em toda a sua extensão, com inclinação para 

o eixo central, onde será instalada a recolha de águas pluviais. 

4. Descrição e tipo de obra 

A empreitada terá início pela Praça Dr. Nunes da Ponte, pois, devido à remodelação de rede de águas 

pluviais, os trabalhos têm de seguir um alinhamento que garanta sempre a drenagem de águas pluviais. 

Concluída esta fase, terão início os trabalhos frente à Igreja e na Rua Dias Oliveira. Finalizada esta fase, 

serão realizados os trabalhos na Rua Sousa Pinto, Travessa Dias Oliveira, Rua Senhora da Hora e na Rua 

da Misericórdia. Os arruamentos serão pavimentados com cubos e lajeado de granito. 

5. Escolha do procedimento 

Verificando-se que o preço base da empreitada importa em 1.260.000,00 € + IVA, sugere-se a escolha 

do concurso público nos termos do disposto na alínea b) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos, 

adiante designado por CCP. 

Nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 46.º- A do CCP, optou-se pela não contratação 

por lotes, uma vez que: 

- ainda que fosse possível separar os trabalhos dos diversos arruamentos, cronologicamente os mesmos 

terão de iniciar pela Praça Dr. Nunes da Ponte. 
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- caso ocorram atrasos na conclusão dos trabalhos da Praça Dr. Nunes da Ponte, será necessário atrasar o 

início dos trabalhos dos restantes arruamentos, (uma vez que os trabalhos não podem ser executados em 

simultâneo devido à necessidade de garantir o acesso viário aos moradores e uma vez que existe 

interligação das infraestruturas dos diversos arruamentos, nomeadamente a rede de águas pluviais, que 

tem de estar construída no sentido jusante-montante para que possa ser sempre garantido o escoamento 

das águas pluviais), com os consequentes encargos financeiros que daí poderão advir para o Município. 

- a presente empreitada foi candidatada ao Aviso, NORTE – 06-2016-19 – Implementação do Programa de 

Circulação Pedonal no Perímetro da ARU, tendo portanto um prazo limite para a sua conclusão, pelo que, a 

execução de um único contrato, permitirá uma gestão mais eficiente do mesmo. 

Pelo exposto, a separação das prestações causaria graves inconvenientes para a entidade adjudicante e 

para os moradores e demais utilizadores das vias a intervir. 

6. Peças do procedimento 

O presente processo de empreitada é composto pelas seguintes peças: 

- Anúncio 

- Programa do procedimento 

- Caderno de Encargos 

- Peças escritas e desenhadas dos projetos de execução 

- Orçamento 

- Mapa de trabalhos e quantidades 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

- Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto) 

7. Designação dos membros do júri 

Uma vez que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 67.º do CCP, é da competência do órgão 

competente para contratar a designação do júri do procedimento, propõe-se que este seja constituído pelos 

seguintes membros, anexando-se as respetivas declarações de inexistência de conflitos de interesses para 

cumprimento do n.º 5 do referido artigo: 

Membros efetivos: 

- Eng.ª Cláudia Rodrigues 

- Eng.ª Jacinta Moreira 

- Eng.º Manuel Cunha 

Membros suplentes: 

- Eng.ª Filipa Ruão 

- Eng.ª Helena Pereira 

Propõe-se ainda que seja delegada no júri competência para: 

- prestar aos interessados os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças 

do procedimento; 
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- decidir sobre os pedidos de prorrogação do prazo de entrega das propostas, efetuados ao abrigo do 

disposto n.º 3 do artigo 64.º do CCP e para os efeitos previstos no n.º 4 do mesmo artigo; 

- efetuar pedidos de esclarecimento relativos aos elementos constitutivos relevantes da proposta cujo preço 

seja anormalmente baixo, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 71.º do CCP. 

8. Prazo de execução da obra 

Considerando a dimensão da obra e o grau de complexidade dos trabalhos a realizar, propõe-se que seja 

fixado o prazo de 360 dias para a execução da obra. 

9. Prazo para entrega das propostas 

Propõe-se que seja fixado o prazo de 21 dias para a apresentação das propostas, até às 17:00 horas a 

contar da data de envio do anúncio para publicação no Diário da República. 

10. Critério de adjudicação 

Dada a reduzida complexidade técnica da obra a executar, propõe-se que o critério de adjudicação seja o 

preço mais baixo, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do CCP. 

11. Propostas 

Face ao exposto, propõe-se que seja(m): 

a) Enviada a presente informação à DFA para cabimento do valor de 1 260 000,00 € + IVA, sendo 

100 000,00 cabimentados em 2019 e o restante valor em 2020, distribuído da seguinte forma: 

Município: 549.202,41 € (518.115,48 € + IVA) 

Financiamento:786.397,59 € (741.884,52 € + IVA) 

b) Aprovadas as peças procedimentais, o projeto de execução, que compõem o presente processo da 

empreitada, e o projeto de decisão de contratar através do procedimento de concurso público, nos 

termos do disposto na alínea b) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos, nas seguintes condições: 

- Preço base: 1.260.000,00 € + IVA. 

- Prazo de execução da obra: 360 dias. 

- Prazo para apresentação das propostas: 21 dias. 

- Critério de adjudicação das propostas: Preço mais baixo. 

c) Designados os membros do júri do procedimento e delegadas as competências nos termos propostos 

na presente informação; 

d) Submetido, após cabimento orçamental dos encargos com a obra pela DFA, o processo ao órgão 

competente para decidir o assunto. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 

1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade, Eng.ª 

Paula C. Pereira Marques, em 2019.08.08, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vereador Eng.º Paulo Esteves Ferreira. 

Concordo com o proposto na presente informação.» 

Em 2019.08.09, o Sr. Vereador Eng.º Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro.» 
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Em 2019.08.09 o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais e de acordo com a informação 

supra referida, por unanimidade: 

1. Aprovar a abertura de Concurso Público, nos termos da alínea b) do art.o 19.º e n.º 1 do art.º 36.º 

ambos do Código dos Contratos Públicos para execução da empreitada «Programa de circulação 

pedonal no perímetro da ARU - Fase Poente», com o preço base de 1.260.000,00 € + IVA e um prazo 

de execução de 360 dias; 

2. Aprovar as peças procedimentais que integram o projeto de execução do referido Concurso Público, 

nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do art.º 40.º do Código dos Contratos Públicos; 

3. Aprovar a constituição do júri e nele delegar as competências propostas na supracitada informação, 

nos termos do n.º 1 do art.º 67.º e do n.º 2 do art.º 69.º, ambos do referido Código dos Contratos 

Públicos. 

 

5.1 - PALCO LETIVO: PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA DINAMIZAÇÃO DE CLUBES DE TEATRO 

NAS ESCOLAS 2019-2020 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “PALCO LETIVO: 

Proposta de Protocolo para dinamização de Clubes de Teatro nas Escolas 2019-2020”, instruído com a 

informação técnica n.º 11655//2019, datada de 29/08/2019, subscrita por Raquel Susana Castro Pinheiro 

Branco, Técnica Superior cujo teor se transcreve: 

“Decorreu no ano letivo passado a quinta edição do projeto de Dinamização dos Clubes de Teatro 

Escolares, intitulado doravante de PALCO LETIVO. 

O Protocolo estabelecido e assinado entre o Município de Valongo, a Associação Cultural – Cabeças no Ar 

e Pés na Terra e Direções de Agrupamentos enquadrou o Eixo 2 – Cidadania e Igualdade, que prevê o 

desenvolvimento de projetos/serviços que promovam o sucesso escolar e a conciliação entre a vida familiar 

e profissional, nomeadamente através da dinamização dos clubes de teatro escolar por via do 

estabelecimento de um protocolo com uma associação com profissionais de teatro, e decorre do Projeto 

Educativo Municipal de Valongo e seu Plano de Ação. 

A implementação deste projeto prende-se sobretudo com os seguintes objetivos: 

1.A promoção do gosto pelo teatro e a consolidação de hábitos de consumo cultural entre as camadas mais 

jovens; 

2.Contribuir para uma consciencialização no sentido de entender a Educação Artística, por via do ensino da 

arte dramática, como uma componente essencial de uma educação de qualidade para todos e todas; 
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3.Contribuir para a promoção do exercício de uma cidadania mais consciente e mais participativa; 

4.Contribuir para o sucesso escolar e para a aquisição de competências nos domínios pertencentes à 

expressão dramática, ao nível da emanação do discurso (dicção, intensidade fónica, curva tonal, 

reformulação e rapidez de pensamento, etc.), de competências de leitura e de memorização textual; 

5.Contribuir de forma positiva para a socialização dos seus intervenientes e ser um espaço onde os/as 

alunos/as possam estimular a sua criatividade, pondo-a ao serviço da restante comunidade escolar, através 

de apresentações públicas de peças de teatro e de dramatizações. 

O projeto de 2018-2019 decorreu entre novembro e junho, e envolveu os seis Agrupamentos de escolas do 

concelho de Valongo, nomeadamente: Agrupamento de Escolas de Campo; Agrupamento de Escolas de 

Valongo; Agrupamento de Escolas de Alfena; Agrupamento de Escolas de Ermesinde; Agrupamento de 

Escolas de S. Lourenço e Agrupamento de Escolas Vallis Longus. Todas as semanas um/a profissional 

dinamizou 3 horas o respetivo clube de teatro dentro dos estabelecimentos de ensino. 

Entre outubro e dezembro a atividade focou-se na prática de exercícios de concentração, exploração da voz 

e corpo e trabalho de grupo, todos estes elementos necessários para a compreensão básica das regras e 

domínio dos instrumentos dramáticos. 

Nos restantes meses iniciámos o trabalho com textos dramáticos, sendo que as escolhas destes textos 

recaíam sobre os gostos dos/as alunos/as bem como as necessidades que o/a formador/a diagnosticava no 

grupo. 

Foi dado apoio a 8 clubes de teatro e foram apresentados ao público geral 10 espetáculos de teatro e 

19 apresentações para público escolar e público em geral. 

Falar de Palco Letivo é falar também da MOSTRA TE porque é o momento público do trabalho que é 

desenvolvido ao longo do ano letivo. É essencialmente o momento em que alunos e alunas, docentes e 

profissionais da Associação Cabeças no Ar e Pés na Terra dão a conhecer o trabalho que conseguiram 

fazer e construir. Mais do que fazer bonitas apresentações o Placo Letivo fala sobretudo do processo em si, 

do processo criativo. 

E de uma maneira geral parece-nos que o Palco Letivo cresce de ano para ano, em número de espetáculos, 

apresentações, em número de público e sobretudo em maturidade. 

Neste ano o grupo de teatro do Agrupamento de escolas de Alfena foi sem dúvida o grupo que se 

destacou. Deixando cair os SEF e trabalhando agora com um grupo de jovens interessados, os resultados 

foram muito acima da média, o que provocou a ida deste grupo a Espanha. 

O trabalho desenvolvido no Agrupamento de Escola de Campo, é um trabalho que conta já com uma 

relação de 8 anos de parceria. Foi sem dúvida um trabalho exemplar com a nova encenadora. Não houve 

tempo de reposição para a escola, no entanto estão previstas reposições em setembro/outubro para a 

comunidade escolar. 

O Agrupamento de escolas de Valongo, conta com a participação de 2 grupos de teatro: o grupo de 

teatro da Secundária de Valongo e o TEBAS. O grupo de teatro da Secundária de Valongo foi dinamizado 

pela atriz Vânia Mendes, que tinha já participado no grupo quando era aluna da escola. O produto final foi 

marcante como nos tem acostumado a encenadora. 
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O clube de teatro TEBAS, foi o de maior dificuldade este ano letivo devido ao início tardio e a especificidade 

de só ser possível a atividade ser realizada à quarta-feira. Esta especificidade juntamente com o início da 

atividade em novembro, dificultou a contratação de um profissional. Conseguimos em dezembro, mas a 

atividade arrancou apenas em janeiro. Conseguiu-se repor todas as aulas em atraso e apresentou o 

espetáculo na MOSTRA-TE. 

No Agrupamento de Escolas de Ermesinde, participaram os grupos: grupo de teatro da escola de D. 

António Ferreira Gomes e grupo de teatro da secundária de Ermesinde. 

Ambos apresentaram os espetáculos na MOSTRA-TE e num espetáculo de solidariedade. O Agrupamento 

de escolas de S. Lourenço, foi o grupo mais difícil de coordenar devido às faltas sucessivas dos elementos. 

Pensamos ser necessário no próximo ano letivo abrir inscrições ao resto da comunidade escolar e não só a 

uma turma. 

Esta edição da Mostra te acolhemos de novo um grupo espanhol e realizamos mais uma vez um espetáculo 

de encerramento que contou com vários convidados. O desafio para o próximo ano seria de acolher um 

grupo de França no âmbito da geminação com Trelazé e manter o intercâmbio com Espanha, mas envolver 

as escolas no acolhimento. 

Para o ano letivo 2019-2020 e, após auscultação das direções de Agrupamentos, conseguimos perceber o 

impacto positivo que este projeto tem junto dos seus alunos/as, pelo que decorrente do sucesso alcançado 

existe vontade e interesse de dar continuidade ao mesmo no presente ano letivo em 6 Agrupamentos de 

Escolas, nomeadamente: Alfena, Campo, Ermesinde, S. Lourenço, Valongo e Vallis Longus, pelo que se 

propõe avançar entre Outubro de 2019 e junho de 2020 para a dinamização de 8 Clubes de Teatro 

dos agrupamentos infra. 

Os custos de operacionalização deste projeto totalizam o montante de 10800€ (dez mil e oitocentos 

euros), pagos mensalmente em parcelas de 1200€ (mil e duzentos euros), referentes à formação e 

dinamização dos 8 clubes de teatro, cujo cálculo se apresenta: 

- 36 semanas X 3 horas semanais X 12,5€/hora | 1350 € 

- 1.350,00 € X 8 clubes de teatro | 10.800,00 € 

- Pagamento mensal | 1200 € (9 meses | de outubro a junho) 

Assim, e considerando o interesse manifestado pelos Agrupamentos de Escolas serve a presente para 

propor que a Câmara delibere autorizar a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Valongo, 

a Cabeças no Ar e Pés na Terra – Associação Cultural, e os Agrupamentos de Escolas de Alfena, Campo, 

Ermesinde, S. Lourenço, Valongo e Vallis Longus cuja minuta se anexa e faz parte integrante da presente 

informação para dinamização de 8 Clubes de Teatro nos Agrupamentos de Escolas. 

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

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

À Consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade de Educação, Júlia Sandra Gomes 

Mendes, em 30/08/2019, que igualmente se transcreve: 
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“Concordo. 

À consideração superior. 

O Ex.mo Senhor Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 30/08/2019 o seguinte despacho: 

“Concordo com o proposto na presente informação. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues emitiu em 02/09/2019, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 02/09/2019, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro., por unanimidade, autorizar a assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal e os 

Agrupamentos de Escolas suprarreferidos em anexo, com base na informação técnica prestada. 

 

5.2 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA - 3.º QUADRIMESTRE DE 2019 - 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ERMESINDE, S. LOURENÇO E CAMPO 

 

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

de Apoio à Família - 3º Quadrimestre de 2019 – Agrupamentos de Escolas de Ermesinde, S. Lourenço e 

Campo, instruído com a informação técnica n.º 11751/2019, datada de 30/08/2019, subscrita por Torcato 

Fernando Carvalho Ferreira, Chefe da Divisão de Educação, Saúde e Ação Social, cujo teor se transcreve: 

“1. Nos termos do n.º 3 do Artigo 3.º da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto, as Atividades de Animação 

e de Apoio à Família são implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de 

colaboração, de 28 de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e 

da Solidariedade Social e a Associação Nacional de municípios Portugueses, no âmbito do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, sem prejuízo de possibilidade de virem a ser 

desenvolvidas por associações de pais, instituições particulares de solidariedade social ou outras entidades 

que promovam este tipo de resposta social. 

2. No território concelhio, desde o ano letivo 2012-2013 que a oferta das AAAF resulta do estabelecimento 

de parcerias devidamente formalizadas, conforme previsto no Artigo 14.º do Regulamento de 

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

Escolar do Município de Valongo. 

3. No quadro da transferência de competências no domínio da Educação materializado pelo Decreto-Lei n.º 

21/2019 de 30 de janeiro, compete às câmaras municipais promover e implementar medidas de apoio à 

família e que garantam uma escola a tempo inteiro, entre as quais as AAAF. 

4. Considerando que constitui objetivo deste Município proporcionar as AAAF a todos os agregados 

familiares interessados no sentido de permitir a conciliação da vida familiar e profissional com os horários 

escolares, promovendo gradualmente a sua organização e gestão direta. 
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5. Considerando ainda a impossibilidade do Município em afetar desde já os recursos humanos necessários 

ao nível da colocação de pessoal não docente, estando ainda a decorrer o concurso de recrutamento de 

Assistentes Operacionais para as escolas, propõe-se: 

a) A aprovação de Acordo de Colaboração com a Múltipla Escolha, o Agrupamento de Escolas de 

Ermesinde e o Agrupamento de Escolas de S. Lourenço; 

b) A aprovação de Adenda ao Acordo de Colaboração com a Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas de Campo e o Agrupamento de Escolas de Campo celebrado em outubro de 2015. 

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. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 02/09/2019, 

que igualmente se transcreve: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 02/09/2019, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se os acertos de saldo dos anos letivos 

anteriores requeridos pelas entidades já tinham sido todos liquidados. 

 

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

Elucidou que no corrente ano, pela primeira vez, foi celebrado um protocolo com uma IPSS, no caso era 

uma Cooperativa, no sentido de desenvolver as Atividades de Animação e de Apoio à Família na cidade de 

Ermesinde. Disse que foi definido assumirem as AAAF - Atividades de Animação e de Apoio à Família para 

as crianças do Pré-Escolar, fazendo no corrente ano em 50% dos Agrupamentos. Havia seis Agrupamentos 

no concelho de Valongo e iam fazer em três Agrupamentos, dois de Ermesinde e um de Campo. Disse que 

relativamente a Ermesinde e a Campo, sendo nesta freguesia a Associação de Pais, fizeram um protocolo 

para desenvolver as AAAF até ao final do ano civil, porque o concurso de pessoal para desenvolver essa 

atividade ainda não estava concluído. Portanto, era um protocolo temporário, só até dezembro porque 

entendiam que em novembro o concurso para o pessoal das escolas já estaria concluído, e a partir de 

janeiro iriam assumir com o nosso pessoal e, por esse motivo é que vinha à Câmara o protocolo para 

desenvolver a atividade nas entidades mencionadas. Referiu que a pretensão era nos anos seguintes 

assumir as Atividades de Animação e de Apoio à Família no resto do concelho e assumir outras atividades, 

nomeadamente as atividades que desenvolviam no período pós-escolar, a Componente de Apoio à Família. 

Relativamente à questão colocada pelo senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, informou que foi definido que, 

encerrando o ano, as entidades remeteriam as questões que ainda estavam por resolver, pois, embora 

durante o ano houvesse acertos que foi necessário fazer, houve também alteração no número de crianças e 
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no número de salas, e portanto as entidades iriam remeter essas alterações para que fossem feitos os 

respetivos acertos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, fazendo referência ao ano letivo 2017/2018, disse que este 

já tinha terminado há um ano. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, dizendo que desconhecia. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que havia pelo menos duas entidades que 

remeteram os documentos e fizeram o pedido para o acerto de saldo, e uma delas não recebeu qualquer 

resposta, e já tinha decorrido quase um ano. Nesse contexto, questionou quando é que a Câmara pretendia 

saldar a dívida que tinha com pelo menos essas duas entidades. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, dizendo que nesse momento não possuía elementos 

para dar uma resposta, mas posteriormente o senhor Vereador seria informado. 

 

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

75/2013, de 12 de setembro, por maioria: 

1. Aprovar o Acordo de Colaboração com a Múltipla Escolha, o Agrupamento de Escolas de Ermesinde e o 

Agrupamento de Escolas de S. Lourenço, em anexo; 

2. Aprovar a Adenda ao Acordo de Colaboração com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de 

Campo e o Agrupamento de Escolas de Campo celebrado em outubro de 2015, em anexo, com base na 

informação técnica prestada. 

 

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

José António Silva. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo, a título de “Declaração de Voto”, que a Câmara 

iniciou um caminho, e muito bem, de acordo com a pretensão dos Agrupamentos de ela própria dinamizar 

parte da Componente de Apoio à Família. Referiu que o voto contra dos eleitos pelo PPD/PSD prendia-se 

com a diferença de critérios e a diferença dos acordos em função da realidade de cada uma das entidades. 

Analisados os acordos existentes com a Cooperativa Múltipla Escolha, percebiam que as condições 

oferecidas a essa entidade eram 50% mais vantajosas do que as que foram oferecidas a qualquer uma das 

outras entidades dinamizadoras das AAAF. Relembrou que o processo de gestão externa das AAAF tinha 

oito anos, e durante esse tempo as entidades, as associações, as Juntas de Freguesia e as IPSS que 

geriram essa resposta geriram apenas € 706,21 por cada sala mais as comparticipações das famílias, o que 

era manifestamente inferior ao que era oferecido agora à Cooperativa Múltipla Escolha. Disse que, de 

acordo com a proposta apresentada, a única coisa que dizia era que seria entregue para o período de 



43 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

quatro meses um montante superior a 55 mil euros, que dava um financiamento por sala na ordem dos € 

1.550,00. Isso quando comparado com a mesma realidade no ano letivo anterior em que a média da receita 

provinda da Câmara mais a comparticipação das famílias se colocava nos € 1.053,00 por sala. Mais, disse, 

que houve sempre por parte da Câmara uma pressão constante para que os recursos estivessem 

disponíveis durante o seu período normal de trabalho, e isso estava vertido no Regulamento, para que o 

vínculo fosse estável pelo menos para uma das pessoas, ou seja, dois agentes de ação educativa 

disponíveis durante uma jornada normal de trabalho disponível não só para assegurar a Componente de 

Apoio à Família como também para apoiar as salas das educadoras, e na perspetiva dos eleitos pelo 

PPD/PSD não era isso que acontecia. As trabalhadoras contratadas por essa entidade externa ao concelho 

que se mostrou disponível para, por um valor muito superior, assumir a gestão, o que estava a oferecer era 

contratos de recibos verdes com um valor/hora, uma funcionária por sala a tempo inteiro e uma funcionária 

a meio tempo. Referiu que com a atual legislação, o impacto com a redução do seu rendimento só ia ser 

sentido no próximo ano, findo o contrato com a entidade, porque a partir do momento em que era feito à 

Segurança Social o reporte dos rendimentos obtidos pelo trimestre, só no mês seguinte é que se 

começavam a fazer as liquidações das contribuições para a Segurança Social. Disse que havia no acordo 

agentes que intervinham na implementação dessa mesma resposta, e a Câmara para assegurar a 

universalidade da resposta resolveu resgatá-la e assumi-la, da mesma forma como queria enquadrar e 

assegurar o mesmo padrão da resposta em todas as escolas do concelho devia também assegurar a todas 

as entidades que dinamizassem essa resposta as mesmas condições financeiras. Disse que não era 

legítimo que uma entidade que agora chegasse recebesse € 1550,00 por sala por mês, sendo que numa 

das escolas ia dinamizar duas salas e ia ter uma receita de € 3.100,00, o que nunca foi conseguido pela 

entidade que geriu essa resposta. 

Relembrou que, feitas as contas, a gestão das AAAF em Ermesinde no ano letivo de 2017/2018 deu uma 

média mensal de receita de € 1.053,00 por sala, e atualmente falava-se num acordo com uma Cooperativa 

que nem era do concelho, em que a Câmara oferecia € 1.550,00 por sala. Consideravam os eleitos pelo 

PPD/PSD que isso era altamente desrespeitoso para com as entidades que se mantinham a assegurar essa 

resposta e, por essa razão, não podiam de forma nenhuma concordar com acordos diferentes para o 

mesmo objeto, com valores diferentes que acabavam por desrespeitar quem sempre segurou a Câmara e 

esteve ao lado da Câmara durante esse processo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, dizendo, a título de “Declaração de Voto”, que o que 

foi dito não correspondia à verdade, e que a Câmara estava a fazer um acordo com uma entidade e ia 

pagar a esta a totalidade do serviço. Ou seja, iam pagar o serviço que essa entidade executava que era a 

colocação do pessoal, uma funcionária a tempo inteiro e uma funcionária a meio tempo. Disse que era a 

atribuição de duas atividades que vamos atribuir esse ano para as crianças, o que não era atribuído o ano 

passado pela entidade Sójovem, que não o fazia, e também havia uma diferença no presente protocolo que 

não havia anteriormente que era: a Câmara ia recolher e receber as receitas que os pais pagavam. 
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Portanto, nessa atividade havia uma receita que era obtida através da DGEstE, através do Ministério da 

Educação, e havia outra que era obtida através dos pais, que davam um contributo, como foi dito, à média 

de € 1.000,00 por sala. Disse que no ano a Câmara apenas atribuía os € 706,00 por cada sala, mas a 

receita dos pais era automaticamente para as entidades. No corrente ano não, a Câmara recebia a verba do 

Ministério da Educação e recebia também a verba dos pais, ou seja, eram estes que pagavam à Câmara. 

Referiu que o conjunto das duas verbas correspondia exatamente aquilo que estavam a pagar e era 

exatamente aquilo que pagavam às outras entidades nos anos anteriores. Disse que tiveram um ligeiro 

acrescento no corrente ano devido a que em cada uma das salas estava colocada uma funcionária, como 

dizia o Regulamento, uma funcionária contratada e outra através do Centro de Emprego. No entanto, nesse 

momento, havia imensa dificuldade com as pessoas do Centro de Emprego. Portanto, o que iam colocar 

esse ano seria uma pessoa do Centro de Emprego com Contrato Emprego-Inserção em cada uma das 

salas, mas das 95 pessoas que solicitaram ao Centro de Emprego apenas foram colocadas 50, e das 50 

apenas 30 estavam nesse momento em atividade. Portanto, não tinham condições para através do Centro 

de Emprego assegurar a segunda pessoa e, por isso é que pediram para acrescentar mais meio tempo, o 

que dava esse valor. Contudo, esse valor não era diferente do que atribuíam às diversas entidades, era 

exatamente igual, porque estavam a colocar mais meio tempo atendendo a que não tinham pessoas do 

Centro de Emprego e porque estavam também a recolher a verba que os pais pagavam. 

Disse, ainda, que não havia diferenças e que tinham um serviço de qualidade e que ia ser diferente daquele 

que era prestado no ano transato, que não correspondia à vontade da Câmara e à vontade dos pais, pois 

estes e a escola mostraram insatisfação, porque as atividades que deviam constar no acordo não eram 

realizadas ou eram realizadas pelos funcionários, e esse trabalho era prestado pela Sójovem, que era uma 

associação de Ermesinde. Por esse motivo, é que esse ano retiraram o serviço à Sójovem, porque o que 

estava a ser prestado era um serviço de fraca qualidade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, requerendo, verbalmente, que lhe fosse facultada a 

listagem, em vigor, dos valores das comparticipações das famílias por sala, no sentido de indagar se a sua 

intervenção correspondia à verdade ou não. 

 

6.1 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, instruído com a proposta do Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, datada de 30-08-2019, relativa à organização dos 

serviços Municipais, cujo teor se transcreve: 

“O Regulamento da Organização dos Serviços Municipais e respetivo Organigrama atualmente em vigor, 

foram aprovados pela Câmara Municipal a 15.02.2018 e pela Assembleia Municipal a 26.02.218, tendo 

entrado em vigor no dia 28.03.2018, com a sua publicação na 2.ª série do Diário da República, n.º 61 de 27 

de março de 2018. 
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No âmbito da prossecução da sua atividade, os Municípios devem adaptar as suas estruturas 

organizacionais, para que possam corresponder aos novos desafios que lhes são colocados e dessa forma 

estarem capacitados para dar uma resposta adequada a esses desafios. 

Tem sido precisamente esse o contexto recente, caracterizado por uma série de iniciativas legislativas que 

têm vindo a determinar uma necessidade de adaptação às novas realidades. 

Exemplo disso são as alterações introduzidas no âmbito da proteção civil municipal, por via da entrada em 

vigor do Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril, o qual veio proceder a uma série de alterações ao nível do 

funcionamento desta área tão sensível, tendo inclusivamente acrescido uma série de novas 

responsabilidades para a gestão municipal. Acresce, ainda, indubitavelmente, toda a adaptação que o 

processo de transferência de competências em curso, que irá determinar a capacitação gradual nos 

serviços, no sentido de procurar melhor responder às diversas e múltiplas solicitações e, por conseguinte, 

melhor servir os munícipes, o que impõe uma alteração ao modelo da organização dos serviços municipais, 

que urge proceder, desde já. 

O regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de Outubro. 

De acordo com o diploma citado, a organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços da 

administração autárquica devem orientar-se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação 

dos serviços aos cidadãos e cidadãs, da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na 

afetação de recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de 

participação dos cidadãos e cidadãs, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à 

atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo. 

O Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, determina que compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica, a aprovação 

da estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número 

máximo de unidades orgânicas flexíveis, de subunidades orgânicas, de equipas multidisciplinares e de 

equipas de projeto. 

O n.º 3 do Artigo 4.º da lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, determina que compete à Assembleia Municipal, 

sob proposta da Câmara Municipal, a criação de cargos de direção intermédia de 3.º grau. 

Assim, propõe-se à Câmara Municipal para submissão à Assembleia Municipal: 

1. A aprovação do modelo de estrutura orgânica hierarquizada, da estrutura nuclear, e da manutenção do 

número máximo de 13 unidades orgânicas flexíveis, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 9.º e nas 

alíneas a) e c) do artigo 6.º, ambos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro de 2009. 

2. A criação de mais 1 (um) cargo de direção intermédia de 3.º grau, na estrutura orgânica dos Serviços 

Municipais, na área da Proteção da Floresta, que integra os Serviços Municipais de Proteção Civil e 

Proteção da Floresta, ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 

consequente alteração ao Anexo II do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais de Valongo. 



46 
 

3. A Aprovação das alterações ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais de Valongo, nos 

termos do documento anexo.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando quanto à proposta de 

Alteração à Organização dos Serviços Municipais, que havia a necessidade de adaptar a estrutura aos 

desafios que surgiam, e nos últimos dois anos tinha havido muitas alterações e algumas com um impacto 

muito complicado na gestão do dia a dia. Disse que a nova legislação que regulava a Proteção Civil 

Municipal trazia problemas e também criava oportunidades, e nesse âmbito era proposto a criação de uma 

Unidade de 3.º Grau porque fazia sentido face à crescente importância da Proteção Civil, e designadamente 

da Defesa da Floresta, que iria fazer tomar decisões no sentido de ter cada vez mais meios afetos, pois 

tinham uma área florestal muito grande. Disse que outra das consequências tinha a ver com a manutenção 

da estrutura atual, a nova legislação remetia a indexação da posição remuneratória do responsável pela 

Proteção Civil para aquilo que era a estrutura da Câmara. Esta, por opção própria nos últimos anos, tem 

vindo a seguir um modelo que é ter na estrutura o cargo máximo de Chefe de Divisão. Disse que na 

Câmara de Valongo tinha uma situação vantajosa para o Município, na qual o Chefe de Divisão da área 

Logística acumulava com a chefia da Proteção Civil, e estava equiparado, já estava na governação do Dr. 

Fernando Melo e seguiu com o PS, porque poupavam imenso dinheiro e não tinham duas pessoas a 

desempenhar essas funções, que seguiu com o estatuto remuneratório equiparado a um Diretor de 

Departamento, que a Câmara não tinha, existia na governação do Dr. Fernando Melo e quando entraram na 

Câmara era essa a estrutura, nunca foram providos mas havia no quadro dois Diretores de Departamento e 

um Chefe de Equipa equiparado a Diretor de Departamento. Disse que com a nova legislação, quando 

entrasse em vigor, o Chefe da Proteção Civil teria um prejuízo direto de € 500,00, o que era penalizador 

para quem trabalhava. 

Disse que já tinham a vantagem de ter uma pessoa que ocupava duas funções ou ganhando pelo 

vencimento de um Diretor de Departamento, se tivessem dois teriam quase o dobro, porque um Chefe de 

Divisão e um Diretor da Proteção Civil, que era equivalente, ganhava tanto como um Chefe de Divisão, 

quase o dobro do que recebia hoje esse técnico. Referiu que era um técnico credenciado, respeitado, 

transitou nas funções da governação do Partido Social Democrata para o Partido Socialista, e achava 

incorreto perder esse quadro, pois € 500,00 era uma quantia significativa. Portanto, a única forma de 

resolver o problema para essa situação atual e eventuais situações no futuro, era alterar a estrutura e dar-

lhe uma configuração de estrutura hierarquizada e criar um cargo de Coordenador, mas não ia abrir nenhum 

concurso para esse cargo. 

Disse que essa possibilidade permitiria manter o quadro atual, com uma situação financeira igual, mas com 

esse procedimento não prejudicavam uma pessoa. Mais, disse, que essa decisão conseguiria resolver um 

problema, caso contrário, iam perder o quadro e isso também não queria, porque achava que era um 

quadro válido que lhes fazia poupar dinheiro, e tinha quer na parte Logística quer na parte da Proteção Civil 

um trabalho reconhecido por todos, e era também Comandante de Bombeiros. Também aproveitaram a 

possibilidade de criar a Unidade dentro da Proteção Civil, e iam passar a ter uma Unidade específica para a 
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questão da Defesa da Floresta. Era um cargo de 3.º Grau, mas que também fazia sentido uma vez que 

estavam a fazer essa alteração. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que as leis tinham consequências e no caso havia 

uma perda clara de rendimentos das pessoas que ocupavam esse lugar. Mas o senhor Presidente para 

evitar o impacto negativo da alteração legislativa estava a propor alterar a estrutura da Câmara para 

beneficiar alguém, que tinha um conteúdo funcional e era o único departamento em que todas as chefias de 

divisão iam reportar, ou seja, seria o filtro antes dos Vereadores. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, repetindo que não ia abrir esse 

concurso. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, salientando que o senhor Presidente não ia abrir o 

concurso, mas ia dotar o lugar. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não era verdade, nem ia 

abrir o concurso nem dotar o lugar. Explicou que a nova legislação remetia o cargo de responsável pela 

Proteção Civil, que tinha um estatuto remuneratório, era atribuído por proposta do Presidente da Câmara e 

remetia para um dos cargos de direção existentes na estrutura. Mas para manter o quadro atual na mesma 

situação não pagaria nem mais nem menos, tinha que ter previsto na estrutura a existência desse cargo, 

mas a pessoa não ia ser Diretor de Departamento, continuaria a ser Chefe de Divisão. Disse que para poder 

manter a situação dessa pessoa, que era uma situação vantajosa para o Município, tinha que ter previsto na 

macroestrutura da Câmara a existência desse posto. Realçou que não ia nomear ninguém em substituição 

de diretor e não ia abrir concurso. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que a lei dizia que quem ocupasse aquelas 

funções ocupava o lugar de chefia que estivesse disponível. 

 

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

 

Por solicitação do senhor Presidente, interveio o senhor Chefe da DJRH, Dr. José Paiva, explicando que 

era só para uma equiparação de vencimentos, e se o lugar não fosse criado teria que baixar o salário do 

Coordenador da Proteção Civil para Chefe de Divisão. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que era o salário mais alto da Câmara e que essa 

pessoa auferia o salário de um Diretor de Departamento que não existia. 
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Interveio o senhor Chefe da DJRH, Dr. José Paiva, referindo que era o salário mais alto que a Câmara 

tinha com o atual quadro. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não sendo Diretor de Departamento era o 

único que auferia esse vencimento. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que essa situação não 

alterava em nada, ele não ia ganhar mais nem menos, nem alterava o nome do cargo, continuava a ser 

Chefe de Divisão. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que o senhor Presidente estava a assumir que 

quem fez a alteração legislativa fez asneira, e a Câmara ia pagar a fatura. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não era assim. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que a lei anterior era melhor, pois dizia que o 

Coordenador Municipal da Proteção Civil era equiparado a Diretor de Departamento. 

 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, perguntando qual era o fundamento para o vencimento 

desse chefe. 

 

Por solicitação do senhor Presidente, interveio a senhora Chefe de Gabinete, Dr.ª Susana Gomes, 

explicando que não havia nenhum referencial para fixação do estatuto remuneratório do Coordenador da 

Proteção Civil, que antes era Comandante da Proteção Civil. E portanto, livremente, a Câmara podia fixar 

esse estatuto remuneratório, e desde 2011 que foi fixado por equiparação a Diretor de Departamento. Disse 

que a atual legislação, que saiu agora, dizia que o estatuto remuneratório do Coordenador da Proteção Civil 

devia ser fixado por referência a um cargo dirigente da respetiva Câmara Municipal. Portanto, nesse 

momento o cargo dirigente tinha que existir na macroestrutura da Câmara, e antes não tinha de existir. 

Mais, disse, que a lei não pretendeu baixar o vencimento de ninguém, apenas tentou criar um referencial, 

porque em muitos municípios esse vencimento não tinha nenhum referencial, era aquele que foi decidido. E 

nesse momento tinha que haver um referencial e uma relação de equiparação entre o vencimento do 

Coordenador da Proteção Civil e os cargos dirigentes de cada uma das câmaras. Como tal, a Câmara como 

tinha equiparado desde 2011 a um cargo dirigente que não existia na sua macroestrutura, para manter esse 

vencimento tinham que criar na macroestrutura esse cargo, sem necessidade de prover. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, complementando que não mudava o 

nome atual, não mudava nada. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não havia necessidade de prover, o que não 

impedia que pudesse ser aberto um procedimento concursal para o cargo que estava. 

 

Interveio a senhora Chefe de Gabinete, Dr.ª Susana Gomes, referindo que podia. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, sublinhando que não ia nomear 

ninguém, e que essa alteração era para ter um referencial que era o que a lei obrigava. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não fazia sentido porque havia câmaras que 

atendendo à sua dimensão não podiam ter Diretores de Departamento. 

 

Interveio a senhora Chefe de Gabinete, Dr.ª Susana Gomes, referindo que era por esse motivo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que agora era livre, tinham 

liberdade para querer a estrutura que entendessem. Disse que essa situação foi a sugerida pelos serviços 

jurídicos para resolver um problema. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, com base na proposta apresentada, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal: 

1. A aprovação do modelo de estrutura orgânica hierarquizada, da estrutura nuclear, e da manutenção do 

número máximo de 13 unidades orgânicas flexíveis, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 9.º e nas 

alíneas a) e c) do artigo 6.º, ambos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro de 2009. 

2. A criação de mais 1 (um) cargo de direção intermédia de 3.º grau, na estrutura orgânica dos Serviços 

Municipais, na área da Proteção da Floresta, que integra os Serviços Municipais de Proteção Civil e 

Proteção da Floresta, ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 

consequente alteração ao Anexo II do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais de Valongo. 

3. A Aprovação das alterações ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais de Valongo, nos 

termos do documento anexo. 

 

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

José António Silva. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo, a título de “Declaração de Voto”, que a alteração 

à Organização dos Serviços vinha introduzir um cargo que hoje tinha a garantia do senhor Presidente da 
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Câmara que não ia ser provido, mas nada lhes garantia que não mudasse de opinião e decidisse provê-lo à 

distância de um despacho de nomeação em regime provisório. Disse que os eleitos pelo PPD/PSD 

acreditavam que os Mapas de Pessoal deviam ser ajustados à estrutura e não a estrutura ser ajustada às 

necessidades de cada um, até porque tinham um défice, como havia mencionado o senhor Vereador, Dr. 

Orlando Rodrigues. Mais uma vez, iam ter que recorrer a Contratos Emprego-Inserção para pessoal auxiliar, 

e contratavam empresas cujo objeto da sua atividade não era esse. Recorreram ao ITAU, cujo objeto da 

empresa era fornecer refeições e serviços de catering, para fazer vigilância às crianças, recorreram a outras 

entidades com acordos para poder assegurar as competências básicas da Câmara, mas não via o mesmo 

nível de empenho que via para a dotação desse lugar, e continuava a existir a estrutura com a qual 

discordavam desde o início que era a da Divisão da Polícia Municipal. Em rigor, o cenário que poderia vir a 

acontecer era um aumento brutal dos custos com a estrutura, lembrando que nesse momento tinham uma 

Câmara com seis Vereadores com pelouros atribuídos. Entendiam que a lei tinha falhas, que não refletiu 

nas consequências, mas devia ser a Administração Central a assumir essas consequências e a fazer 

alterações que se ajustassem à realidade de cada um. E essa era a razão pela qual votavam contra. 

 

6.2 - 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2019 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de 1.ª alteração 

ao mapa de pessoal de 2019 instruído com a informação técnica n.º 073/DJRH.URH/2019, datada de 

2019.08.30 cujo teor se transcreve: 

“De acordo com o disposto no Artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, os mapas de pessoal contêm a indicação do número de postos de trabalho que 

o órgão ou serviço carece para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função das 

suas atribuições, competências ou atividades que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar; do 

cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam, bem como da área de formação académica ou 

profissional de que o respetivo titular deva ser titular, quando aplicável e do perfil de competências 

associadas à especificidade do posto de trabalho. 

Face ao exposto, a presente alteração ao mapa de pessoal, prevê 680 postos de trabalho, distribuídos 

pelos diferentes cargos, carreiras e categorias de acordo com as competências das várias unidades 

orgânicas que compõem os serviços municipais. 

Desde a aprovação do Mapa de Pessoal de 2019, até ao momento, há a registar a eliminação de 33 Postos 

de Trabalho, fruto das seguintes situações: 

3 Técnicos Superiores – 2 por via da consolidação na categoria em Entidade Externa; 1 por Aposentação; 

5 Assistentes Técnicos: 3 por via da consolidação na carreira Técnica Superior; 2 por rescisão de contrato; 

1 Encarregado Operacional por exoneração em resultado de procedimento disciplinar; 

24 Assistentes Operacionais: 5 Assistentes Operacionais por via da consolidação na categoria de 

Encarregado Operacional; 2 por despedimento em resultado de procedimento disciplinar; 1 por rescisão de 

contrato; 15 por aposentação; 1 por falecimento. 
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Na presente proposta de alteração prevê-se a criação de 22 Novos Postos de Trabalho, por via das 

seguintes situações: 

Alteração à Organização dos Serviços Municipais: 

1 Cargo de Direção intermédia de 1.º Grau – Diretor de Departamento, do Departamento de Coordenação 

Geral; 

1 Cargo de Direção intermédia de 3.º Grau – Unidade de Proteção da Floresta do Serviço Municipal de 

Proteção Civil e Proteção da Floresta; 

Consolidação de Mobilidade Intercarreiras e na Categoria atualmente em vigor e que reúnem condições 

para a sua consolidação: 

8 Técnicos Superiores; 

6 Assistentes Técnicos; 

2 Encarregados Operacionais; 

1 Assistente Técnico. 

Por necessidade de reforço de recursos humanos na Divisão de Culturas e Turismo e na Divisão de 

Cidadania e Juventude: 

1 Técnico Superior – Divisão de Cultura e Turismo, na área de Museus; 

2 Assistentes Técnicos – Divisão de Cidadania e Juventude. 

Há a registar ainda, a incorporação dos 25 postos de Trabalho afetos à Divisão de Polícia Municipal, nos 

termos das deliberações da Câmara Municipal de 06.06.2019 e da Assembleia Municipal de 29.06.2019. 

Complementarmente há que mencionar o facto de se encontrar em situação de licença sem vencimento por 

um período inferior a 1 ano, 1 trabalhador inserido na carreira de Assistente Operacional e 1 em cedência 

de interesse público inserido na carreira de Técnico Superior. 

Encontram-se em mobilidade externa; 1 trabalhadora inserida na carreira Técnica Superior, e 1 trabalhador 

inserido na carreira de Assistente Técnico e 1 trabalhadora inserida na carreira de Assistente Operacional. 

Sem lugar previsto no Mapa está ainda 1 trabalhador em comissão de serviço no exterior (Técnico 

Superior), abrangido pelo conteúdo da Circular ref.ª 230.001.10 DMAJ, emitida pela DGAL, em 11 de janeiro 

de 2010, que no caso de regressar ao Município após a presente alteração do Mapa de Pessoal para o ano 

de 2018, o seu posto de trabalho deverá ser enquadrado numa das seguintes situações: 

- Se existir um posto de trabalho não ocupado no mapa de pessoal adequado ao perfil do trabalhador, este 

deverá ocupá-lo; 

- Não existindo um posto de trabalho não ocupado no Mapa de Pessoal, o Município deverá garantir a verba 

para o pagamento de remuneração do trabalhador, através de uma alteração orçamental. A disponibilidade 

financeira garantida por esta via, disponibiliza um posto de trabalho. 

Por último, e nos termos das deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de 19/09/2014 e 

30/09/2014, respetivamente, incorporam-se no Mapa Pessoal, em formato de anexo, os trabalhadores na 

modalidade de cedência de interesse público, a exercer funções na concessionária de exploração e gestão 
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dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de 

efluentes do Concelho de Valongo. 

Face ao disposto, e ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, conjugado com o disposto na alínea o) do n.º 1 do Artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do Artigo 

33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, coloca-se à consideração superior a presente 

proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2019, para aprovação da Assembleia Municipal. 

O Dirigente de 3.º Grau da Unidade de Recursos Humanos. Rui Pedro Martins.” 

O Chefe da DJRH, Dr. José Amadeu Paiva, exarou 2019.08.30, o seguinte despacho: “Concordo. À 

consideração do Senhor Presidente da Câmara.” 

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara, emitiu em 2019.09.02, o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-

se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que desde a aprovação do 

Mapa de Pessoal 2019 houve a eliminação de 33 postos de trabalho por vários motivos: aposentação, dois 

por rescisão do contrato, dois despedimentos, houve também resultado de procedimentos disciplinares, a 

questão da consolidação de pessoas noutras categorias por mobilidade intercarreiras. Portanto, as 

alterações tinham a ver com o exposto e também com a questão dos 22 novos postos de trabalho, 

designadamente a questão do cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, e a questão da consolidação das 

17 mobilidades intercarreiras e a questão também da Polícia Municipal, passando a Câmara de 680 para 

664 postos de trabalho. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por maioria, submeter à Assembleia Municipal a 1.ª alteração 

ao Mapa de Pessoal de 2019, de acordo com o previsto na alínea a), do n.º 2, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro, conjugado com o disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) 

do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

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

José António Silva. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que o voto contra dos eleitos pelo PPD/PSD era 

consequente à alteração da estrutura orgânica da Câmara Municipal. O facto de reduzir o quadro de 

pessoal não era para eles, nessa perspetiva, algo positivo, até porque a lei o que dizia era que mesmo que 

os cargos não fossem ocupados devia haver dotação financeira para o compromisso do encargo associado, 

o que queria dizer que ao estarem a assumir o compromisso de um vencimento de um Diretor de 

Departamento estavam a consumir disponibilidade orçamental que poderia, com muita facilidade, pagar o 

salário de oito assistentes operacionais que poderia reforçar a equipa das escolas. Era seu entendimento 

que tem sido feito um caminho para cumprir com os rácios impostos pelo Ministério da Educação. No 

entanto, esse caminho não tem sido o suficiente, e pelo caminho iam fazendo jeitos evitando que houvesse 
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disponibilidade e folga financeira para que pudessem fazer um investimento superior na área da Educação. 

Disse que, com a transferência de competências, continuavam a achar que novos desafios iam ser 

apresentados aos recursos humanos que não estavam devidamente preparados para poder trabalhar com 

uma realidade que, na sua esmagadora maioria, desconheciam completamente por nunca terem lidado com 

uma situação dessa grandeza e complexidade e fora das suas áreas normais de saber. 

 

6.3 - MEMORANDO DE ENTENDIMENTO SOBRE A INTERMUNICIPALIZAÇÃO DA STCP, S.A. - 

RATIFICAÇÃO 

 

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

Entendimento sobre a Intermunicipalização da STCP, S.A., instruído com a informação técnica n.º 

150/DJRH.UJ/2019, datada de 02/09/2019, subscrita pela Chefe da Unidade Jurídica, Inês Marinho Corte-

Real, cujo teor se transcreve: 

“A Área Metropolitana do Porto, através de e-mail datado de 23 de agosto, remeteu aos municípios 

membros da UTS-STCP a versão final do “Memorando de Entendimento sobre a Intermunicipalização da 

STCP, S.A.” 

Esta versão resultou de um processo negocial no qual o Município de Valongo teve uma participação ativa, 

como resulta dos n/ofícios n.ºs 74 e 75/GAP/2019, de 25 e 29 de julho, respetivamente e das respostas que 

os mesmos obtiveram. 

De acordo com os objetivos expressamente consagrados no seu texto, o memorando traduz um acordo 

preliminar entre o Estado, a Área Metropolitana do Porto e os municípios que integram a UTS-STCP para 

efeitos de transferência definitiva das competências de autoridade de transportes que atualmente pertence 

ao Estado, bem como a integração da STCP no setor empresarial local. 

A implementação do novo modelo implica: 

a) A alteração do regime legalmente vigente relativo à STCP, pondo fim ao regime transitório previsto 

no art.º 5.º do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, aprovado pela Lei 

n.º 52/2015, de 9 de junho, na sua redação atual; 

b) A devolução ao município do Porto da plenitude das atribuições e competências de autoridade de 

transporte relativamente ao serviço de âmbito municipal explorado pela STCP; 

c) A assunção conjunta dos municípios de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Valongo e Vila Nova 

de Gaia das atribuições e competências de autoridade de transportes, o que implica, também, a 

posterior celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências a outorgar entre 

a AMP e os municípios referidos, contendo os mecanismos que garantam que o exercício das 

competências não afetará, financeiramente, a STCP; 

d) A transmissão para os Municípios da titularidade do capital da STCP, de acordo com um critério de 

repartição que seguirá a proporção de veículos*km/ano servidos pela empresa a cada um dos 

municípios ao abrigo do Contrato de Serviço Público em vigor até o ano de 2023 que, para o 
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Município de Valongo, corresponderá à aquisição de 3.267.422 ações, no valor nominal de 5 euros 

cada, correspondentes a 5,40% de um total de 60.507.813 ações; 

e) A assunção pelo Estado da dívida histórica da STCP, bem como responsabilidades financeiras, 

laborais e de contencioso, formadas durante o período de gestão estatal; 

f) A definição de um regime especial para a empresa de modo a que, sem prejuízo da sua integração 

no setor empresarial local, se mantenham inalterados os termos da sua governação, os quadros 

estatutário e laboral dos seus gestores e trabalhadores e, ainda, o regime de constituição, aquisição 

e alienação de participações sociais e o regime da cisão, fusão e dissolução; 

g) A transmissão para os 6 municípios da posição jurídica do Estado no Contrato de Serviço Público 

em vigor, cada qual relativamente ao âmbito de serviço público que lhe respeita; 

h) A alteração do “Contrato de Serviço Público” em vigor, através de aditamento a celebrar entre os 

Municípios e a STCP que preveja a revisão do montante de compensações por obrigações de 

serviço público a pagar à STCP, assumindo os municípios os resultados da exploração da empresa 

e a obrigação de pagamento à STCP das compensações por OSP a que haja lugar, em 

cumprimento das exigências previstas no Regulamento; 

i) A criação de uma nova Unidade Técnica de Serviço sobre a STCP, no seio da AMP, onde os 

municípios possam realizar a coordenação do exercício das funções de concedente, sobre as linhas 

intermunicipais e bem assim a avaliação do novo modelo a implementar e a preparação do quadro 

contratual subsequente a 2024. 

O Memorando assume juridicamente a configuração de um acordo preliminar, contendo o enunciado dos 

objetivos e instrumentos a considerar nas negociações conducentes à implementação do novo Modelo de 

Gestão. 

A Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista na l) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, tem competência para discutir e deliberar sobre a subscrição do Memorando 

de Entendimento, constante de minuta anexa à presente informação. 

Considerando que a outorga do contrato ocorreu no passado dia 28 de agosto e a câmara municipal apenas 

reunirá no próximo dia 05 de setembro, propõe-se que o processo seja submetido à próxima reunião de 

câmara para ratificação, ao abrigo da premissa prevista no n.º 3 do art.º 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. 

À consideração superior.” 

A 02.09.2019 o Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, Dr. José Paiva, proferiu o seguinte 

despacho: 

“Exmo. Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, Concordo com os termos e fundamentos da presente 

Informação que coloco à consideração de V. Ex.ª para, se assim o entender, submeter à aprovação da 

Câmara Municipal.” 

Dada a relevância do assunto para o Município e na medida em que, no futuro implicará que a Assembleia 

Municipal se pronuncie, designadamente quanto à celebração de contratos interadministrativos de 

delegação de competências, assunção de compromissos plurianuais, a alteração do contrato de serviço 
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público em vigor, proponho que seja levado ao conhecimento da Assembleia Municipal a assinatura do 

“Memorando de Entendimento sobre a Intermunicipalização da STCP, S.A.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu a 02/09/2019 o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara e dê-se conhecimento à Assembleia 

Municipal, conforme proposto.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dando nota que acompanhou 

ativamente em nome da Câmara, na qualidade de Presidente de Câmara, o assunto e subscreveu, há dias, 

com os Presidentes de Câmara dos restantes municípios o Memorando de Entendimento para a 

Intermunicipalização da STCP. Referiu que o concelho de Valongo teve uma participação ativa através dos 

ofícios 74 e 75 nos quais, com apoio de assessoria especializada, lutaram pela melhoria dos documentos 

que lhes foram enviados por parte do Governo. Disse que esses eram processos onde existiam várias 

câmaras e que deu origem ao Memorando, que vinha à Câmara para ratificação, mas posteriormente viria 

novamente e seria submetido à Assembleia Municipal o respetivo contrato. 

Referiu que a STCP era um ativo muito importante que existia na Área Metropolitana do Porto e tinha uma 

importância decisiva na vida das populações, e possuía uma capilaridade que nem o metro tinha. Disse que 

a atual governação da Câmara entendia que no futuro, se fosse possível, a STCP se transformasse em 

operador interno exclusivo, como já acontecia no Porto. Referiu que Valongo não podia ficar de fora desse 

processo face à importância que a STCP tinha em todo o concelho, só não chegava ainda a Sobrado, mas 

juntamente com a CP dava-lhes uma vantagem e uma cobertura de rede brutal. Complementou que 

Valongo tinha muita cobertura de transportes, mas era o concelho que tinha o menor peso, 5,4%, e com um 

encargo ao longo dos próximos anos de € 3.147.968,00, que tinha que ser acomodado nas contas do 

Município. 

Referiu que a Câmara de Valongo seria acionista da empresa, e esperava que fosse possível continuar a 

melhorar o serviço e a resolver os problemas que a STCP lhes tem resolvido. 

Disse, ainda, que gostaria que a empresa não fosse maioritariamente da Câmara Municipal do Porto, mas 

numa negociação entre seis Municípios não podiam impor as suas posições, pois as regras da negociação 

coletiva era assim que funcionavam. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que o senhor Presidente assumiu a postura de se 

conformar que o Município iria pagar mais de 3 milhões de euros sem contrapartidas nenhumas garantidas. 

Mais uma vez, ia estar o Município a pagar as contas por parte da Administração Central que se queria 

livrar de um problema que era deficitário e que ia pagar as dívidas acumuladas. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que o Governo assumia a 

dívida histórica da empresa e entregava-a com o “contador a zero”, e passava a ser propriedade das 

câmaras, mas estas não estariam na administração. O Conselho de Administração teria três 
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Administradores escolhidos pela Câmara do Porto e os outros dois pelos restantes cinco municípios, e a 

gestão teria que ser absolutamente rigorosa. Disse que, por força da lei que regulava as empresas 

intermunicipais, as câmaras teriam acesso a todas as informações de gestão e estariam atentos. 

Referiu que a Câmara de Valongo era a que teria menor encargo ao longo dos anos, nomeadamente de 

encargos para modernização da frota, para continuar a tornar a frota amiga do ambiente, na questão do 

gás, na questão dos autocarros elétricos, e também a que teria menos conta a pagar, dando como exemplo 

que a Câmara Municipal do Porto iria pagar 31 milhões de euros. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não via grande mal em Valongo ter ficado de 

fora desse processo, porque nunca foi proprietário de parte da STCP, e esta sempre assumiu o serviço no 

concelho de Valongo, e não era por isso que ia deixar de servir. Salientou que para o Município do Porto era 

muito confortável, pagava 31 milhões de euros, que era pouco significativo no seu orçamento e tinha um 

impacto muito menor do que os 3 milhões de euros no de Valongo, tinha 53% das ações da empresa, iria 

ficar com três lugares na Administração, três em cinco, e a Valongo restava a Assembleia Geral de 

Acionistas com 5% do peso. Disse, ainda, que mesmo os outros cinco municípios se juntassem não 

conseguiriam fazer mossa a uma decisão do Presidente da Câmara do Porto. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o Memorando se se 

chamava “para a intermunicipalização” devia-se ao Município de Valongo que lutou e conseguiu convencer 

que tinha que se chamar intermunicipalização, porque o que estava escrito era municipalização. Mais, 

disse, que se tinham uma UTS devia-se muito ao contributo dos ofícios 74 e 75. Disse que se o Município 

de Valongo não estivesse no processo nada garantia que não fosse prejudicado no futuro, enquanto que 

assim a empresa também era de Valongo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que o concelho de Valongo iria continuar a ter o 

serviço como teve até ao momento, pois não pagava nada e era coberto pela rede. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que estavam a pagar, desde 

há dois anos, as obrigações de serviço público para garantir transporte noturno e ao fim de semana, pelo 

valor de cerca de 200 mil euros por ano. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, perguntando se o Município de Valongo podia vender a 

sua parte, se assim o decidisse. 

 

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

vender. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que não estavam a comprar nada que daí 

pudesse advir, porque o serviço público podia pressupor sustentabilidade mas nunca ia pressupor proveito 

económico. Ou seja, iriam subsidiar aquilo que competia ao Estado e que este até agora sempre subsidiou. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o Estado também era as 

câmaras, que ficavam com um ativo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando qual foi a transferência de verba que cresceu 

que permitia ao senhor Presidente não pedir aos munícipes para fazerem esse esforço. 

 

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

acomodar esse valor. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que iam ter que pagar mais e pedir aos munícipes 

que para além dos passes que foram implementados e que reduziu a fatura em muitas famílias, teriam que 

encontrar em quatro anos mais de 3 milhões de euros, porque se saía do orçamento municipal não iam 

cobrar uma taxa sobre o passe, mas cobrar uma taxa cega sobre todos os munícipes quer usassem ou não 

os transportes públicos. Disse que, na sua opinião, considerava um investimento caríssimo, em que a 

Câmara teria que pedir aos munícipes para pagarem, não tendo nenhumas garantias de contrapartidas 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que isso não era verdade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que não era na Assembleia Geral que o senhor 

Presidente ia fazer pressão para melhorar a qualidade do serviço em Ermesinde, e entretanto já pagou mais 

de 3 milhões de euros. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que discordava de uma 

distribuição acionista maioritária para um concelho, mas outra coisa era o ativo da empresa. Disse que nem 

todas as pessoas usavam os transportes públicos, mas era uma questão de tempo. Portanto, não podiam 

fazer de conta que o ativo STCP, e o ativo STCP era uma frota, pessoas, uma rede, capilaridade, uma 

capacidade de chegar a quase 1 milhão de pessoas, e Valongo tinha 5,4% nessa empresa, mas por linhas 

tinha mais de 10%. Acrescentou que 5,4% era uma métrica que foi entendida e que foi usada para as 

obrigações de serviço público, mas não refletia a verdadeira dimensão metropolitana da STCP, que era um 

ativo precioso, e o custo tinha que ser acomodado, ou seja, a Câmara deixaria de fazer determinadas 

coisas para ter capacidade para manter essa presença. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando quais as contrapartidas que eram oferecidas 

ao concelho de Valongo pela sua participação na STCP. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que tinham serviço de 

transporte noturno e ao fim de semana, e que os outros operadores não faziam. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que já tinham esses serviços antes da 

intermunicipalização e não pagavam. Disse que, na prática, esse modelo veio prejudicar não só os 

munícipes como o Município. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, salientando que a população não iria 

gostar da ideia de arriscar a perder o serviço noturno e ao fim de semana. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que não perdia esses serviços, porque o 

concelho de Valongo tinha quase 100.000 habitantes, e nesses 100.000 habitantes estavam 100.000 

potenciais clientes da STCP, e deixar de prestar o serviço pressupunha perder uma fatia significativa da 

receita. Por isso, o concelho de Valongo devia ser um dos municípios mais vantajosos para a STCP. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que era muito vantajoso, 

porque só 6% da população é que não estava, que era Sobrado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que no Memorando deveria constar uma previsão 

de alargamento da rede, uma cobertura a Sobrado, uma melhoria da cobertura a Valongo, uma cobertura 

em Campo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que isso iria constar no 

contrato. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que era mencionado o valor de mais de 3 milhões 

de euros, e posteriormente a parte da negociação. 

 

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

de investimento na frota, que era amiga do ambiente. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que os autocarros e o património que o Município 

ia adquirir com essa quota, nesse momento não garantia o transporte a ninguém, e os munícipes iam ter 

que pagar mais impostos. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, realçando que os munícipes já 

pagavam impostos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que iam ter que pagar mais por conta da STCP. 

Questionou quais as vantagens contidas no Memorando. 

 

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

um ativo importante na vida da Área Metropolitana do Porto, uma empresa muito antiga fundamental na 

história da mobilidade, na qual trabalhavam centenas de pessoas que viviam no concelho de Valongo. 

Disse que estar de fora era uma opção, estar dentro era outra opção. Mas entendeu, como Presidente da 

Câmara, que não tinha o direito de ficar de fora, era evidente que tinha um encargo mas teriam que reduzir 

algum investimento. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, realçando que eram 800 mil euros por ano a troco de nada, 

e seria desejável que o resultado da exploração não fosse negativo, porque dizia o contrato que o resultado 

da exploração era distribuído pelos municípios. 

 

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

iria acompanhar a gestão da STCP. 

 

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado por, maioria, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara que formalizou a adesão do Município de Valongo ao Memorando de Entendimento 

sobre a Intermunicipalização da STCP, S.A., ao abrigo do n.º 3 do art.º 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, nos termos da informação técnica prestada. 

 

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

José António Silva. 

 

6.4 - ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DA ADEPORTO, AGÊNCIA DE ENERGIA DO PORTO, APROVADA 

NA 23.ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Presente à Câmara Municipal o processo relativo à alteração dos estatutos da AdEPorto, Agência de 

Energia do Porto, da qual o Município é associado, instruído com a informação jurídica n.º 

151/DJRH.UJ/2019, de 02 de setembro, subscrita pelo Técnico Superior, Rosa Ferreira Vaz, cujo teor se 

transcreve: 

Considerando que, 
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a) A AdEPorto, através de ofício com referência 44/2014 de 18/2/2019, comunicou à Câmara 

Municipal a alteração estatutária aprovada em reunião da em Assembleia-geral daquela 

associação, ocorrida no dia 20 de dezembro de 2018. A alteração estatutária é relacionada com 

o pagamento de uma quota suplementar por parte dos associados Municípios e ainda com 

outras modificações relacionadas com a mesma. 

b) As alterações estatutárias bem como a fixação da quota suplementar, no montante de 

€12.500,00 para o ano de 2019, ficaram condicionadas às aprovações/autorizações que sejam 

necessárias nos respetivos órgãos executivos, sociais ou deliberativos dos associados 

Municípios. 

c) A AdEPorto remeteu uma minuta de proposta, previamente analisada pelo Departamento 

Jurídico do Município de Porto, com o objetivo de a mesma ser adotada pelos Municípios 

Associados e solicitam que sejam tomadas as ações necessárias para ser agendada escritura 

pública das alterações estatutárias. 

d) A referida alteração estatutária não se encontra sujeita a fiscalização prévia do Tribunal de 

Contas (conforme decisão do Tribunal de Contas em sessão Diária de Visto da 1ª Secção de 6 

de junho de 2019). 

e) O Município de Valongo é associado da Agência de Energia do Porto, (AdEPorto) desde 17 de 

dezembro de 2015. 

f) A AdEPorto é uma associação de direito privado, criada em 2007 ao abrigo do disposto nos 

artigos 167º e seguintes do Código Civil, cujos associados são entidades públicas e privadas. 

g) Entre os associados da AdEPorto estão os Municípios do Porto, da Maia, de Matosinhos, de 

Gondomar, da Póvoa do Varzim, de Vila do Conde, de Santo Tirso e da Trofa. 

h) A AdEPorto tem como fins a promoção e colaboração na definição, aplicação e 

desenvolvimento das estratégias ambiental e para a mobilidade nas cidades, integrando-as no 

planeamento e gestão urbanas e de desenvolvimento da definição dos indicadores energético-

ambientais e de mobilidade. 

i) O pacto dos Autarcas foi lançado pela Comissão Europeia, em 2008, comprometendo os 

Municípios signatários a concretizar as metas da União Europeia para o clima e energia. 

j) O pacto dos Autarcas para o Clima e Energia centra a atuação em três eixos: 

- redução de 40% de emissões de GEE até 2030; 

- mitigação e adaptação às alterações climáticas; 

- acesso a energia segura, sustentável e acessível para todos. 

k) Os Municípios comprometeram-se a adotar uma abordagem integrada de mitigação e 

adaptação às alterações climáticas e a reduzir em 40% a emissão de CO2 até 2030, ficando 

obrigados a apresentar um Plano de Ação ara a Energia Sustentável e Clima (PAESC). 

l) A AdEPorto tem desenvolvido, desde a sua criação, uma atividade intensa na área da Energia, 

encontrando-se envolvida em inúmeros projetos que visam potenciar a utilização racional e 
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eficiente da energia no espaço público e privado e que têm envolvido os diferentes municípios 

associados. 

m) O Município de Valongo, pretende continuar a assumir como sua responsabilidade, no quadro 

dos objetivos europeu e nacional de desenvolvimento sustentável, a inovação, o exercício de 

boas práticas no planeamento, na gestão, na construção e na mobilidade sustentável, e de bom 

exemplo de gestão municipal a seguir, contribuindo para o desenvolvimento sustentável através 

de utilização inteligente da energia e do seu interface com o ambiente. 

n) O Município de Valongo deseja promover a gestão reacional da energia no âmbito municipal, 

nomeadamente, pelo estímulo da eficiência energética e da crescente utilização de energias 

renováveis. 

o) A AdEPOrto é uma organização capaz de liderar a abordagem da problemática da energia no 

domínio municipal, contribuindo para a transição para sistemas de energia mais eficientes e 

sustentáveis, promovendo ações de otimização de utilização de energia tendo em vista o 

desenvolvimento de uma política de boa gestão ambiental. 

p) A Assembleia-geral da AdEPorto aprovou na sua última reunião ocorrida a 20 de dezembro d 

e2018, as alterações aos estatutos da AdEPorto que constam do Anexo à presente proposta (cf. 

Anexo 1) assim como aprovou a fixação da quota suplementar para o ano de 2019 no montante 

de €12.500 (doze mil e quinhentos euros). 

q) As alterações aos estatutos da AdEPorto referidas ficaram condicionadas às aprovações 

/autorizações que fossem necessárias nos respetivos órgãos executivos, sociais ou 

deliberativos dos associados municípios. 

r) A constituição ou a mera participação em associações de natureza privada pelos municípios, 

pelas associações de municípios (independentemente da respetiva metodologia) e pelas áreas 

metropolitanas é regida pela Lei 50/2012, de 31 de agosto, doravante RJAEL) – cfr. artigo 1º, nº 

3 da RJAEL. 

s) O RJAEL é por conseguinte aplicável à AdEPorto, no que diz respeito às regras relativas à 

respetiva constituição ou participação no património associativo por parte de municípios, 

associações de municípios (independentemente da respetiva metodologia) e áreas 

metropolitanas. 

t) Aplica-se ainda à AdEPorto, enquanto entidade participada por vários municípios, o Capitulo V 

do RJAEL, que, no fundo, regula os requisitos e o procedimento que a que deve obedecer a 

constituição e a participação de municípios, de associações de municípios (independentemente 

da respetiva metodologia) e das áreas metropolitanas em fundações, cooperativas, associações 

e direito privado e outras entidades. 

u) A presente alteração estatutária não se encontra sujeita a fiscalização prévia, conforme decisão 

do Tribunal de Contas, em sessão Diária de Visto da 1ª Secção. 

Nestes termos, propõe-se, com os fundamentos expostos: 
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- que ao abrigo do disposto no n.º 1, alínea n) do artigo 25º, conjugado com a alínea ccc) do n.º 

1, do artigo 33.º , ambos do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro, e dos artigos 1, n.º 3, 

56.º e 59.º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, a Câmara  Municipal delibere propor à 

Assembleia Municipal a aprovação das alterações aos estatutos da AdEPorto constantes do 

Anexo I à presente proposta. 

A 02.09.2019, a Chefe da Unidade Jurídica, Inês Marinho Corte-Real proferiu o seguinte despacho: 

“À consideração do Senhor Chefe da DJRH, Dr. José Paiva. Concordo com a presente informação que 

conclui pela necessidade de aprovação pela Assembleia Municipal da alteração dos Estatutos da Agência 

de Energia do Porto, nos termos da al. n) do n.º 1 do art.º 25.º do anexo I à lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.” 

 A 02.09.2019 o Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, Dr. José Paiva, proferiu o seguinte 

despacho: 

“Exmo. Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, Concordo com os termos e fundamentos da presente 

Informação que coloco à consideração de V. Ex.a. para, se assim o entender, submeter à aprovação da 

Câmara Municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu a 29.07.2019 o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, elucidando que a Câmara fazia parte da Agência de 

Energia do Porto, consideravam que era uma Agência que tinha nos seus Estatutos e na sua função um 

papel muito importante, e que podiam aproveitar para terem candidaturas no âmbito da eficiência 

energética. Acrescentou que era uma empresa que tem vindo a ajudar em candidaturas que já foram 

submetidas e outras já foram aprovadas, e esse valor tratava-se de uma quota suplementar, que era um 

reforço necessário para garantir o funcionamento da Agência e o funcionamento do seu quadro técnico. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se a quota anual era só para 2019. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, respondendo que sim. 

 

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado por unanimidade, ao abrigo da al. ccc) do n.º 1 

do art.º 33.º do anexo I à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a al. n) do n.º 1 do art.º 25.º da 

mesma lei e com os artigos 1.º, n.º 3, 56.º e 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, propor à Assembleia 

Municipal, a aprovação da alteração dos Estatutos da Agência de Energia do Porto, nos termos da 

informação técnica prestada e constantes do Anexo I à mesma. 

 

6.5 - PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS DIRETORES DOS AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS - DECRETO-LEI N.º 21/2019, DE 30 DE JANEIRO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de delegação de 

competências nos diretores dos agrupamentos de escolas – Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro., 

instruído com a informação técnica n.º 153/DJRH.UJ/2019, datada de 02/09/2019, subscrita pela Chefe da 

Unidade Jurídica, Inês Marinho Corte-Real, cujo teor se transcreve: 

“Considerando que: 

Foi publicado o Decreto-lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, o qual concretizou a transferência de 

competências para os órgãos municipais e entidades intermunicipais no domínio da educação, ao abrigo do 

previsto nos artigos 11.º e 31.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 

O referido diploma, no n.º 2 do art.º 4.º estabelece que no exercício das competências os órgãos dos 

municípios e das entidades intermunicipais devem respeitar: 

a) O direito à igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar; 

b) O cumprimento do currículo e orientações pedagógicas nacionais; 

c) A equidade territorial e solidariedade intermunicipal e inter-regional no planeamento das ofertas 

educativas e formativas e na afetação dos recursos públicos no quadro de correção das 

desigualdades e assimetrias locais e regionais; 

d) O respeito pela autonomia curricular e pedagógica dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas; 

e) A salvaguarda da autonomia pedagógica no exercício da atividade docente; 

f) A gestão pública da rede de estabelecimentos públicos de ensino existente ou a criar, através dos 

órgãos próprios das dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

O município de Valongo aceitou a transferência das competências previstas no diploma para o ano de 2019; 

Tal aceitação tem como consequência que as mesmas produzem efeitos a partir do início do ano letivo de 

2019/202, conforme resulta do n.º 3 do art.º 76.º; 

Estamos no início do ano letivo e é necessário assegurar que este início ocorra de uma forma regular e 

normal, não pondo em causa o seu pronto arranque; 

Nos termos do art.º 4.º do referido diploma, todas as competências nele previstas são exercidas pela 

câmara municipal, com possibilidade de delegação nos diretores dos agrupamentos de escolas; 

Ainda nos termos do artigo 44.º n.º 3 do DL 21/2019, de 30 de janeiro, podem ser delegadas nos diretores 

dos agrupamentos competências próprias do presidente da câmara e dos órgãos municipais. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos dos art.ºs 44.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 04/2015, de 07 de janeiro, delegar no/a 

Diretor/a do Agrupamento de Escolas de Valongo, no/a Diretor/a do Agrupamento de Escolas Vallis Longus, 

no/a Diretor/a do Agrupamento de Escolas de Ermesinde, no/a Diretor/a do Agrupamento de Escolas de S. 

Lourenço, no/a Diretor/a do Agrupamento de Escolas de Campo e no/a Diretor/a do Agrupamento de 

Escolas de Alfena, a título temporário e transitório, as competências da Câmara Municipal previstas no 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, com efeitos a partir do dia 01 de setembro de 2019, conforme 

preveem os artigos 4.º e n.º 3 do art.º 44.º do mesmo diploma. 
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Mais se propõe que os Diretores dos Agrupamentos de Escolas reportem mensalmente à Câmara 

Municipal, os atos praticados ao abrigo das competências delegadas.” 

A 02.09.2019 o Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, Dr. José Paiva, proferiu o seguinte 

despacho: 

Exmo. Senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, 

“Concordo com os termos e fundamentos da presente Informação que coloco à consideração de V. Ex.a. 

para, se assim o entender, propor ao Senhor Presidente da Câmara a submissão à aprovação da Câmara 

Municipal.” 

O Exmo. Senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, a 02.09.2019 proferiu o seguinte despacho: 

“Exmo. Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, 

Concordo e coloco à consideração de V. Exa. a submissão do assunto à reunião de câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu a 02/09/2019 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 o ponto tinha a ver com a 

nova legislação da descentralização, mas seria retirado para elaborar uma delegação de competências 

específica. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, explicando que assumiram competências na área da 

Educação, e que a assunção de competências tinha efeitos a partir de 1 de setembro de 2019. Portanto, foi 

decidido assumir competências já no corrente ano e estas já estavam delegadas na Câmara Municipal. 

Entretanto, e como ainda não tinham condições para assumir já todas as competências, porque algumas 

implicava já trabalho interior, iam delegar essa competência nos diretores dos Agrupamentos de Escolas. 

Disse que fizeram uma delegação genérica, houve algumas sugestões dos diretores atendendo a que não 

foi possível trabalhar a matéria no período de férias, e foi de entendimento que deveriam retirar o ponto e 

fazer uma delegação de competências específica. A pretensão era fazer uma delegação de competências 

genérica e dentro de um mês fazer uma específica, porque era necessário especificar o que é que iam 

delegar em cada um, designadamente as refeições e os transportes. Informou que já havia uma reunião 

marcada e na próxima reunião de Câmara viria uma delegação de competências específica que ficaria 

definitiva para o ano letivo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando qual o procedimento durante o período de 1 

de setembro, em que a Câmara já assumiu as competências, até à data em vigor da nova competência 

delegada. 

 

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

efeitos a partir do dia 1 de setembro.  
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, perguntando se era possível ter efeitos retroativos. 

 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, sublinhando que os diretores não podiam assumir 

competências que não estavam delegadas formalmente. Por isso, não haveria nenhum prejuízo haver a 

delegação de competências genérica e fazer o que inicialmente estava proposto, e depois seria elaborada 

uma específica revogando a anterior, no sentido de não se criar uma situação de eventual ilegalidade 

administrativa. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que foi entendido que dessa 

forma era mais seguro para a Câmara, porque tinha questões financeiras envolvidas. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que não podia haver vazio nem implicação nos 

procedimentos que pusessem em causa tomadas de decisão durante esse período. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não, era apenas essa 

questão por essa razão. 

 

Processo retirado. 

 

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

FREGUESIA DE S. LOURENÇO DE ERMESINDE 

 

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

subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Lourenço de Ermesinde com a informação técnica 

n.º 205/ DCT-AC/ 2019, datada de 23.08.2018, subscrita pela Ana Teixeira, assistente técnica do Serviço de 

Ação cultural, cujo teor se transcreve: 

“A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Lourenço de Ermesinde, pessoa coletiva n.º 501379649 e 

representada pelo Exmo. Sr. Cónego João da Silva Peixoto, oficiou os nossos serviços a solicitar um 

subsídio para apoio à programação cultural inerente às festividades em honra do excelso Padroeiro, S. 

Lourenço, as quais se realizaram de 9 a 12 de agosto. 

Abaixo enunciam-se as atividades que constaram do programa cultural: 

Dia 9, sexta-feira: 

- Rancho Infantil de Danças e Cantares da Associação Recreativa da Gandra 

- Grupo “Boinas da Bela” 

Dia 10, sábado: 
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- Grupo Musical “Expresso 86” 

Dia 11, domingo: 

- Banda Musical de Gondomar 

- Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde 

Dia 12, segunda-feira: 

- Banda Myllenium 

O Património Religioso, material e imaterial, constitui um dos alicerces fundamentais da história do 

concelho, tendo moldado os valonguenses durante séculos. Portanto, a sua preservação é fundamental e 

constitui uma responsabilidade partilhada por todos. 

Com a organização destas festividades, a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Lourenço de 

Ermesinde promoveu, uma vez mais, uma das logomarcas do concelho, associando a esta festa de caráter 

religioso uma componente cultural, com vista à dinamização da cidade de Ermesinde. 

Face ao exposto, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €3000 (três mil euros) à Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de S. Lourenço de Ermesinde, com base no art.º 4 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 S. Lourenço de Ermesinde entregou os 

seguintes documentos: 

a) Certidão de não dívida às finanças; 

b) Programação cultural das festas; 

c) Orçamento previsto para as festas; 

d) Faturas/ recibos inerentes à 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.” 

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

Magalhães, em 29.08.2019 que igualmente se transcreve: 

“Exmo. Sr. Presidente, 

Dr. José Manuel Ribeiro: 

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €3000 à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. 

Lourenço de Ermesinde, para ajudar a suportar os custos inerentes ao programa cultural levado a efeito no 

âmbito das festas em honra de S. Lourenço, padroeiro da cidade (9 a 12 de agosto). 

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

O Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 02.09.2019 o seguinte despacho: 

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

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

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de S. Lourenço de Ermesinde com base na informação técnica prestada. 
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8.1 - 2.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO E 2.ª REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 

2019 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da 2.ª Revisão 

do Orçamento e 2.ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2019, instruído com a informação 

técnica n.º 15/DFA/GF/2019, datada de 02/09/2019, subscrita por Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo 

teor se transcreve: 

“A elaboração da presente Revisão do Orçamento e das Grandes Opções do Plano tem por objetivo 

proceder à adequação das previsões anuais de alguns projetos do Plano Plurianual de Investimentos, com 

os necessários ajustamentos na receita, bem como proceder à inscrição e dotação de uma rubrica no 

orçamento da despesa. 

Assim, no PPI são efetuadas as seguintes alterações: 

- Novos Paços do Concelho e Centro Cívico: reforço da dotação definida no valor de 360.342,00€; 

- Qualificação interna e externa das interfaces rodoviárias: redução de dotação no valor de 178.870,00€ e 

inscrição de 369.000,00€ em 2020 e 20.500,00€ em 2021; 

- Implementação Programa Circulação Pedonal Perímetro da ARU: redução de dotação no valor de 

496.150,00€ e inscrição de 1.160.000,00€ em 2020 e 145.000,00€ em 2021; 

- Oficina do Brinquedo Tradicional Português: 

 Ação 1 - Obra de construção PEDU: redução de dotação no valor de 620.440,00€ e inscrição de 

750.000,00€ em 2020 e 1.750.000,00€ em 2021; 

 Ação 2 – Conteúdos e multimédia: abertura da ação com o montante de 14.760,00€. 

- Piscina Municipal de Ermesinde: redução de dotação no valor de 856.311,00€ e inscrição de igual 

montante em 2020; 

- Piscina Municipal de Valongo: redução de dotação no valor de 265.270,00€ e inscrição de igual montante 

em 2020; 

- Reabilitação do Pavilhão da Bela: inscrição de 370.690,00€ em 2020; 

- Complexo Desportivo Montes da Costa: dotação de 240.000,00€ em 2020; 

- Rua da Costa: inscrição de 70.000,00€ em 2020; 

- Requalificação da Rua Alexandre Herculano: dotação de 50.000,00€ em 2020; 

Os ajustamentos efetuados nas dotações definidas no ano 2019 têm como contrapartida a redução do 

montante das comparticipações financeiras no valor de 2.041.939,00€, efetuada na rubrica da receita 

‘Estado – Participação comunitária projetos co-financiados’. 

No orçamento da despesa, procede-se à inserção da rubrica ‘Transferências correntes – Sociedades e 

quase-sociedades não financeiras – Privadas’, no montante de 100.000,00€, relativo ao custo do tarifário 

social da água, inicialmente contemplado na rubrica ‘Outras despesas correntes’. 
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Com a elaboração da presente Revisão, continua a ser dado cumprimento à regra de equilíbrio orçamental 

preconizada no n.º 2 do art.º 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

Compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de 

Revisão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º, ambos do Anexo I 

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

Em 02/09/2019, a Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, 

emitiu a seguinte informação: “Concordo com a elaboração da presente Revisão, pelo que se propõe que a 

mesma seja remetida à aprovação da Câmara Municipal, para posterior aprovação pelo Órgão Deliberativo.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, na mesma data, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que a revisão do 

Orçamento prendia-se basicamente com o ajuste da questão dos projetos financiados por fundos 

comunitários. Como havia uma redução de 2 milhões de euros, era necessário alterar. 

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, aprovar a proposta da 2.ª Revisão do 

Orçamento e 2.ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2019 e submetê-la à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º, 

ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

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

José António Silva. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo, a título de “Declaração de Voto”, que os eleitos 

pelo PPD/PSD votaram contra por não concordarem com algumas das opções que foram feitas para a 

revisão do Plano, nomeadamente o adiamento por mais um ano das obras da Piscina de Ermesinde, que 

foram já anunciadas, foi anunciado o encerramento da piscina e as obras não se realizaram, e agora viam 

esse investimento adiado por mais um ano. Viam, com bom agrado, a reabilitação do Pavilhão da Bela, mas 

que ia ser executado só em 2020. E, mais uma vez, a Oficina do Brinquedo ia ser adiado, quando já tinha 

estado previsto o seu início. Disse, ainda, que o reforço da dotação em 360 mil euros para os novos Paços 

do Concelho eram uma opção em detrimento de outras que constavam, e por isso votavam contra. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, concedendo a palavra ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde. 

 

Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde, João Morgado, cumprimentando os 

presentes. 
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Agradeceu o facto de o Executivo Camarário se ter deslocado à freguesia de Ermesinde para reunir, pois 

era útil a descentralização do poder para junto dos eleitores. 

Agradeceu, ainda, à Câmara Municipal, na pessoa do senhor Presidente, pelo facto de haver já um pré-

acordo para aquisição dos terrenos junto à Rua José Joaquim Ribeiro Teles, e que faziam parte do lote 

onde estava o Parque Urbano. Agradeceu também o empenho que o senhor Presidente iria ter na 

negociação a encetar com o Centro Social de Ermesinde para aquisição do que restava do cinema de 

Ermesinde. 

Continuou, dizendo que entendia o lamento do senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, relativamente à 

situação em que se encontrava o Parque Urbano de Ermesinde. No entanto, ao contrário do que este 

afirmara, a manutenção do Parque Urbano não era da responsabilidade da Junta de Freguesia de 

Ermesinde, estando exatamente no mesmo ponto em que estava quando assinou o contrato com a Câmara 

em 2015. Complementou que à Junta de Freguesia apenas cabia a varredura, os espaços verdes e a 

manutenção dos equipamentos continuava a ser da responsabilidade da Câmara Municipal. 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

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

Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, do Município de 

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