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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

QUATRO DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZANOVE 

 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, nesta cidade de Valongo, edifício dos 

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

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr. Alberto Fernando Correia Neto 

Sr. José António Ferreira da Silva 

Dr. Tiago Manuel Venâncio Meirinhos 

 

 

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

 

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

Tiago Manuel Venâncio Meirinhos. 
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Reunião Ordinária de 04.10.2019 

 

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 – DIPAI – Divisão de Inovação, Planeamento e Apoio ao Investimento 
 

1.1 - Plano de Pormenor do Centro Direcional de Valongo (PPCDV) - Aprovação e submissão da versão 

final da proposta de plano à Assembleia Municipal de Valongo para aprovação final e divulgação dos 

resultados da Discussão Pública. 

 

 

 

Valongo, 26 de setembro de 2019 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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Reunião Ordinária de 04.10.2019 

 

Adenda à 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 – DIPAI – Divisão de Inovação, Planeamento e Apoio ao Investimento 
 

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

2 – DOT – Divisão de Ordenamento do Território 
 

2.1 - Processo n.º 8-L/1983, em nome de Edi Joel Moreira Dias 

Local: Rua do Penido - Sobrado 

Declaração de caducidade; 
 

2.2 - Processo n.º 359-OC/2001, em nome de Celestino António de Lima Pinto 

Local: Rua Primeiro de Maio, 96-98 - Campo 

Declaração de caducidade; 
 

2.3 - Processo n.º 66-OC/2016, em nome de Jorge Manuel Moreira Azevedo 

Local: Rua de Santa Margarida - Alfena 

Declaração de caducidade. 
 

3 – DD – Divisão de Desporto 
 

3.1 - Clube Zuper - Torneio 3x3 de Hóquei Subaquático - 13 de outubro 2019; 
 

3.2 - Atribuição de Apoio Pontual a Associações/Clubes com Instalações Desportivas Próprias; 
 

3.3 - Atribuição de Apoio Pontual a Associações/Clubes - época 2019/2020. 
 

4 – DA – Divisão de Ambiente 
 

4.1 - Estabelecimento de protocolo de colaboração com a Associação de Municípios Parque das Serras do 

Porto no âmbito de candidatura ao PO SEUR - constituição de equipa técnica intermunicipal - Ratificação. 
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5 – DFA – Divisão Financeira e Aprovisionamento 
 

5.1 - Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a 2020, a aplicar aos valores 

patrimoniais tributários dos prédios urbanos; 
 

5.2 - Participação variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano de 2020; 
 

5.3 - Lançamento de Derrama sobre o lucro tributável de 2019, a cobrar no ano 2020; 
 

5.4 - Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano 2020; 
 

5.5 - 3.ª Revisão do Orçamento e 3.ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2019. 
 

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

6.1 - Protocolo de Colaboração com a Escola de Música da Banda Musical de S. Martinho de Campo; 
 

6.2 - Atividades de Animação e de Apoio à Família - Cobrança das comparticipações familiares; 
 

6.3 - Aquisição de livros para as Bibliotecas Escolares do Concelho. 
 

7 – DJRH – Divisão Jurídica e Recursos Humanos 
 

7.1 - Estatuto remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil; 
 

7.2 - Acordo de Cooperação e repartição de encargos; 
 

7.3 - Aquisição de dois terrenos para ampliação do Parque Urbano, em Ermesinde; 
 

7.4 - Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto - modelo de cogestão das áreas protegidas. 
 

8 – DL – Divisão de Logística 
 

8.1 - Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a Prestação de Serviços de 

Recolha de Resíduos Urbanos, Campanhas de Sensibilização e Limpeza de Faixas de Gestão Combustível 

do Município de Valongo. Proposta de abertura de procedimento. 

 

 

Valongo, 01 de outubro de 2019 

 

O Presidente da Câmara, 

 

______________________ 

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

 

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

reunião, concedendo a palavra aos munícipes inscritos para usar da mesma. Disse que a D. Maria da Glória 

da Silva Mota estava inscrita mas não ia usar da palavra, porque o assunto era o já referido em reuniões 

anteriores. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio a Munícipe, Sr.ª Goreti Ferreira, em representação de seu tio, Sr. Amadeu da Rocha Ferreira, 

cumprimentando os presentes. 

Disse que residiam na Rua Além do Rio, em Campo, e a estrada que dava acesso à Lomba/Sobrado era 

antiga e sofreu alterações por causa de uma vinha, mas os acessos eram em terra e apresentavam 

buracos, o que provocava danos nos veículos. Disse que já tinham apresentado um abaixo-assinado no 

sentido de melhorar a acessibilidade, mas a resposta foi de que não era possível uma vez que existia outra 

estrada. Porém, esta fazia a ligação a Gandra. 

 

Interveio o senhor Vereador, José Delgado, cumprimentando os presentes. 

Informou que a Câmara tinha intervenções em diversos locais, mas estava previsto para breve a colocação 

de uma camada de betuminoso na estrada mencionada, que ficaria semelhante à estrada que fazia a 

ligação de Sobrado a Gandra. Complementou que apenas aguardavam uma máquina que a Câmara 

adquiriu que daria mais rendimento, e que por ter aquecimento, faria um trabalho mais perfeito, pois a 

máquina que a Câmara tinha era antiga e estava desajustada. 

 

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

Solicitou informação quanto ao ponto de situação de um assunto já exposto referente a odores 

desagradáveis que se faziam sentir no seu quarto, provenientes de um aparelho de exaustão que o seu 

vizinho instalou direcionado para as suas janelas. Disse que ia facultar os relatórios médicos da sua esposa, 

conforme havia referido na reunião pública anterior realizada no Fórum Cultural de Ermesinde. 

De seguida, fez alusão aos WC’s do cemitério de Ermesinde, dizendo que o acesso a estes foi cortado e os 

idosos utilizavam como mictório as árvores que estavam em frente à estação da CP. Referiu, ainda, que 

existia nas proximidades um WC público mas custava € 0,50 cada utilização, facto que desincentivava os 

cidadãos. Solicitou que fosse estudada uma solução para colmatar o problema. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo quanto à primeira 

questão, que os serviços iriam atuar no sentido de resolver o problema. 

Relativamente à segunda questão, disse que podia ser instalada uma estrutura de casa de banho em que 

se inseria moeda, mas, na sua opinião, não era a solução ideal, porque, por um lado o problema não existia 
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só na freguesia de Ermesinde, e por outro, a existir essa solução os idosos que não tivessem moedas 

recorreriam a outros locais e o problema persistiria. Disse que outra alternativa seria colocar funcionários 

nos WC’s em Ermesinde e Valongo, mas requeria o pagamento pela prestação desse serviço, e custava 

despender dinheiro do erário público dessa forma. Disse, ainda, que essas estruturas eram propícias a 

ações de vandalismo e a manifestações artísticas, o que implicava mais dispêndio de dinheiro. 

Referiu que tentavam encontrar uma solução através de outro tipo de abordagem, como por exemplo o 

programa “ASA - Acreditamos em Seniores Ativos”, que não requeria pagamento, e tinha como objetivo 

melhorar e preservar a saúde e a qualidade de vida dos seniores, diminuindo o sentimento de isolamento, 

aumentando o nível de autoestima e desenvolvendo o sentido de cidadania ativa através da realização de 

várias atividades. Complementou que esse programa tinha quase 1.000 seniores e era uma forma digna de 

ocupar o tempo, tendo aí as condições sanitárias necessárias. 

 

Interveio o Munícipe, Sr. Nelson Neto, cumprimentando os presentes. 

Manifestou a sua satisfação pelo facto de a Câmara e a Assembleia Municipal terem aprovado um Voto de 

Louvor à Equipa de Ciclismo de Sobrado W52/FC Porto, pois, na sua opinião, foi um ato de justiça. 

Aproveitou o assunto para lembrar a promessa que o senhor Presidente havia feito de instalar um Núcleo 

Museológico em Sobrado, e questionou qual o ponto de situação. 

Disse que a segunda questão relacionava-se com a STCP, pois tomou conhecimento que a Câmara 

Municipal iria assumir a responsabilidade do pagamento de mais de 3 milhões de euros conforme o 

Memorando de Entendimento sobre a Intermunicipalização do serviço. Uma vez que os munícipes de 

Sobrado não estavam abrangidos pelo serviço da STCP, questionou se iriam ajudar a pagar essa verba. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, elucidando quanto à questão da 

STCP, que todos os munícipes que pagavam impostos no concelho de Valongo iriam ajudar a pagar essa 

fatura. Disse que os sobradenses tinham serviço de transporte, mas era a única parte do concelho onde não 

ia a STCP por razões que já existiam antes de o PS assumir a presidência da Câmara. Referiu que 

contestou o acordo, mas Valongo tinha 5,4% na rede e não podia impor condições aos outros municípios, 

ou aderia ou não. Nesse sentido, foi confirmado na Câmara e na Assembleia Municipal que sair da STCP 

era uma decisão negativa, e por isso o Município de Valongo assinou o Memorando de Entendimento. 

Em relação a Sobrado, disse que nesse momento não era possível alterar a rede da STCP, pois tinha a ver 

com a concessão, a SCTP no Porto era operador único mas fora do Porto, em qualquer um dos cinco 

concelhos onde chegava a STCP havia outros operadores. Acrescentou que a concessão da STCP 

terminava no final do ano e ia ser lançado um concurso público para melhorar a rede de transportes 

rodoviários também em Sobrado, e acreditava que futuramente seria possível alterar a rede estando a 

Câmara disponível para isso, até porque desejavam que a STCP fosse operador exclusivo do concelho de 

Valongo em todo o concelho. Disse, ainda, que do ponto de vista do custo os sobradenses não iriam ser 

penalizados em nada, sublinhando que os cidadãos residentes nas outras freguesias do concelho poderiam 
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questionar a justiça de determinadas decisões, uma vez que o maior desconto no passe único era em 

Campo/Sobrado, quase € 20,00 por mês, enquanto que em Ermesinde e Valongo eram € 9,00, porque o 

concelho estava dividido por zonas e tinha a ver com a distância relativamente ao centro, sendo o custo 

diferente à medida que essa distância aumentava. Salientou que os mesmos contribuintes que iriam pagar a 

verba de mais de 3 milhões de euros também pagavam parte do desconto atual dos sobradenses. 

 

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

Esclareceu que o Núcleo Evocativo do Ciclista, que tinha sido anunciado pelo senhor Presidente, só não era 

atualmente uma realidade porque estavam a contar que a angariação do espólio necessário para esse 

Núcleo fosse mais fácil do que se estava a revelar, porque muito desse espólio e até o mais interessante 

estava na posse do Futebol Clube do Porto e estava disponível no Museu, e o que não estava no Museu os 

responsáveis não queriam ceder alegando que iam necessitar, mas o espólio que podiam ceder pretendiam 

vender e não oferecer ao Município de Valongo. Portanto, teriam que avaliar o custo que iria acarretar esse 

espólio. Acrescentou que estavam a tentar também junto das famílias dos antigos campeões e atletas 

angariar espólio, mas não era fácil. 

Referiu que para haver um maior envolvimento da comunidade e esta perceber o que seria o Núcleo 

Evocativo do Ciclista e de que forma o mesmo poderia revelar a marca desportiva tão importante na 

freguesia de Sobrado, optaram por avançar primeiro com o livro sobre o ciclismo, que seria lançado 

juntamente com uma exposição sobre o tema, e depois dessa exposição abririam o Núcleo Evocativo do 

Ciclista. Ou seja, esse seria o planeamento para que dessa forma pudessem ter o conteúdo quando 

abrissem a exposição, conteúdo esse que seria plasmado no livro e depois evidenciado na exposição e 

assim recolher o que fosse mais interessante para ficar de forma definitiva, o que não impedia que fosse 

sendo alterado com alguma periodicidade no sentido de ficar interessante ao longo dos tempos, e depois 

dessa exposição iriam nascer os conteúdos e materiais que estariam no Núcleo Evocativo do Ciclista. 

Informou que pretendiam combinar com a Equipa de Ciclismo de Sobrado que a apresentação do livro e o 

início da exposição fossem no mesmo dia da apresentação da equipa, porque era uma forma de os três 

eventos terem mais participação e promoção pública, o que aconteceria no próximo ano. 

 

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

Felicitou o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, pela abertura atempada das escolas do concelho de 

Valongo e o início regular do ano letivo, o que não se verificou noutros concelhos. 

Seguidamente, expôs quatro assuntos, nomeadamente: o motivo pelo qual na parte de baixo da ponte de S. 

Martinho, na EN 15, um dos lados estava asfaltado e o outro se encontrava com areia e pedras. 

Se já tinham sido intervencionadas as passadeiras perigosas em Valongo, ou seja, se foram colocadas 

luzes intermitentes. 

O motivo pelo qual não foram ainda colocadas papeleiras em Valongo, sendo que na zona do antigo 

tribunal, onde residiam cerca de trezentas famílias, não havia nenhuma papeleira. 
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Manifestou a sua preocupação pelo aumento de animais abandonados no concelho, designadamente 

felinos, e informou que outras autarquias faziam muito pelos animais, conforme demonstravam as 

fotografias que remetera ao senhor Presidente, e que a Câmara Municipal da Anadia ia despender 250 mil 

euros na ampliação do Centro de Recolha Oficial de Animais. Referiu, ainda, que na Holanda não se via 

animais na rua. 

Disse, por último, que era necessário fazer mais rastreios à saúde em Valongo, uma vez que existiam 

muitas pessoas idosas que muitas vezes não estavam conscientes quanto a questões de saúde. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que os passeios na EN 

15 não eram da responsabilidade da Câmara, mas da empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. 

No concernente às passadeiras perigosas, solicitou que o Munícipe as localizasse no sentido de a Câmara 

poder atuar. 

Quanto à questão dos animais, argumentou que a Câmara já tinha procedido à ampliação do Centro de 

Recolha Oficial de Animais e não tinha mais espaço para aumentar, e também criou mais boxes. Salientou 

que, na altura, o Dr. Fernando Melo fez um trabalho muito positivo quando criou o Centro de Recolha Oficial 

de Animais que, embora de pequenas dimensões, foi considerado um bom exemplo. Disse que a questão 

da castração dos gatos era gratuita e a Câmara também implementou o programa “CED - Capturar, 

Esterilizar, Devolver”; na questão da adoção de animais, designadamente caninos, pagava todas as 

despesas inerentes, cerca de 100 euros cada animal. Mais referiu, que a lei que entrou em vigor dificultava 

a ação das autarquias porque os Centros de Recolha Oficial de Animais estavam lotados e, na sua opinião, 

a melhor política consistia em responsabilizar as pessoas retirando a barreira económica, dando como 

exemplo que a adoção dos gatos era gratuita, apenas era solicitado que as pessoas se responsabilizassem, 

e na questão dos cães era o mesmo procedimento. Disse que também abriram um Posto em Ermesinde, e 

estavam a adotar políticas no sentido de responsabilização das pessoas. Referiu que havia alguns 

problemas, como noutros concelhos, que era a formação de matilhas, mas nesse caso a lei permitia atuar. 

Esclareceu, ainda, que na Holanda não se via animais nas ruas porque as condições climatéricas não eram 

favoráveis. Portanto, não se podia comparar o que não era comparável. 

Relativamente à questão dos rastreios, disse que competia ao Ministério da Saúde promover os rastreios à 

população. No entanto, tinha conhecimento que em Valongo havia rastreios à saúde, assim como em 

Campo e Ermesinde. Disse que ia solicitar à Divisão Social para estudar o que poderia ser feito sem estar a 

duplicar. 

 

Interveio o senhor Vereador, José Delgado, informando quanto à questão das papeleiras, que tinha falado 

com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e que ia ser colocada uma papeleira na zona do antigo tribunal, 

onde já havia um Molok e dois ecopontos. Acrescentou que havia cidadãos que faziam mau uso das 

papeleiras servindo estas como contentores de lixo, e se houvesse muita quantidade de papeleiras também 

propiciava a que aí fosse depositado mais lixo. 
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INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

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

Louvor à atleta Inês Maria Carvalho Reis Alves, e de um Voto de Pesar pelo falecimento do Professor 

Freitas do Amaral. Colocou à votação os dois Votos, que foram aprovados por unanimidade. 

 

Voto de Louvor 

 

“A Câmara Municipal de Valongo, reunida em 04 de outubro de 2019, aprova um Voto de Louvor à atleta 

Inês Maria Carvalho Reis Alves, pela conquista dos seguintes títulos: 

 Campeã Nacional 2019 Solo Dance Juvenil Feminino (1.º Lugar no Campeonato Nacional de 

Dança, realizado de 25 a 28 de julho no Entroncamento); 

 Vencedora da Taça da Europa Solo Dance Juvenil Feminino (1.º Lugar na Taça da Europa, 

realizada de 24 a 28 de setembro em Roana, Itália). 

O Município de Valongo pretende, com esta homenagem, reconhecer o mérito desta atleta, residente no 

concelho de Valongo, filiada no Clube Rolar Matosinhos, e o seu contributo na divulgação da modalidade de 

Patinagem Artística. 

Deve dar-se conhecimento deste Voto de Louvor à atleta, bem como à Federação de Patinagem de 

Portugal.” 

 

Voto de Pesar 

 

“A Câmara Municipal de Valongo, reunida em 04 de outubro de 2019, aprova um Voto de Pesar pelo 

falecimento, a 03 de outubro de 2019, de Diogo Pinto de Freitas do Amaral, com 78 anos de idade.  

Freitas do Amaral foi professor universitário, jurisconsulto, político, diplomata, divulgador histórico, 

romancista e dramaturgo português. Foi Presidente do CDS, Partido que ajudou a fundar em 19 de julho de 

1974, e ministro em vários governos. Fez parte do governo da Aliança Democrática (AD) entre 1979 e 1983, 

e do PS entre 2005 e 2006, após ter saído do CDS em 1992. 

Freitas do Amaral foi representante da democracia cristã europeia em Portugal, movimento político que foi, 

a par do socialismo democrático e da social-democracia, fundamental na construção do modelo social 

europeu das últimas décadas. Foi ainda um eminente jurista com reputada obra e Presidente da 

Assembleia-Geral da ONU. 

A Câmara Municipal de Valongo apresenta à sua família as mais sentidas condolências neste momento 

difícil.” 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, colocando à votação os Votos 

descritos, que foram aprovados por unanimidade. 

Apelou, na qualidade de autarca, a que todos participassem no ato eleitoral que se realizaria no domingo, 

dia 6 de outubro, pois era uma conquista de Abril, designadamente para as mulheres. Considerava muito 

importante votar, pois esse ato era não só um direito constitucionalmente garantido como um dever cívico 

de todo o cidadão com capacidade para tal. 

 

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

Apresentou uma recomendação relacionada com a Expoval, que decorreu de 04 a 08 de setembro. Disse 

que as tendas que serviam de apoio ao evento já tinham sido retiradas há mais de uma semana, mas 

permanecia no local algum lixo significativo, tal como plástico, cartão e restos de madeira de volume 

significativo. Esse lixo encontrava-se espalhado pelos dois terrenos particulares que a Câmara pretendia 

comprar e também debaixo do coberto do edifício onde funcionava o ginásio. Questionou se a limpeza 

desses resíduos era da responsabilidade da Junta de Freguesia de Ermesinde, da Câmara Municipal de 

Valongo ou de uma outra entidade. Realçou que era de bom-tom e conveniente proceder à limpeza dos 

terrenos e recolha do lixo abandonado, pois como se encontrava transmitia uma imagem degradada. Pelo 

exposto, os eleitos pelo PPD/PSD apelavam à resolução do assunto. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que iam interpelar a empresa, 

pois o local, após a utilização, tinha que apresentar limpeza. 

Aproveitou para dar os parabéns a todos os funcionários envolvidos e a toda a comunidade por dois 

eventos que decorreram muito bem: a Expoval, que foi extraordinária, e a Festa do Brinquedo. Quanto à 

Expoval, disse que para além das pessoas, empresas e a colaboração das Juntas de Freguesia que 

tornaram possível esse evento que era motivo de orgulho, pois era de grande promoção do território, 

também tinha custos significativos, que seriam do conhecimento de todos quando fosse concluído o 

relatório. 

No respeitante à Festa do Brinquedo, referiu que existia de uma colaboração com a Junta de Freguesia mas 

que era financiada a 100% pela Câmara Municipal, um financiamento elevado, e que no corrente ano teve 

um brilho especial com o envolvimento das escolas, tendo as crianças feito os brinquedos para mostrar 

numa passerelle. Sublinhou que a festa tinha origem em Ermesinde e Alfena mas já não era uma festa de 

Alfena nem do concelho de Valongo, mas uma tradição que ganhou vida e que, provavelmente, se 

transformaria num dos maiores eventos do concelho. 

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva, solicitando um esclarecimento quanto à limpeza de um 

terreno particular sito na Rua do Calvário, n.º 36, em Ermesinde, cujo processo tinha o número 

2019/950.20.001/221. Pretendia saber, uma vez que o prazo já tinha expirado, se o proprietário tinha 

procedido à respetiva limpeza, ou se a Câmara teria que diligenciar nesse sentido. 
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Apelou, também, a que todos os cidadãos exercessem o seu dever cívico no ato eleitoral que teria lugar no 

domingo, dia 6 de outubro. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, esclarecendo que, de acordo com a informação dos 

serviços, o proprietário residente na Rua do Calvário foi notificado e tinha o prazo até dia 10 de outubro para 

proceder à limpeza do terreno. Depois a fiscalização iria verificar se estava conforme. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de oito milhões, quatrocentos e dezanove mil, seiscentos e quatro euros e noventa e um cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - PLANO DE PORMENOR DO CENTRO DIRECIONAL DE VALONGO (PPCDV) - APROVAÇÃO E 

SUBMISSÃO DA VERSÃO FINAL DA PROPOSTA DE PLANO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

VALONGO PARA APROVAÇÃO FINAL E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA DISCUSSÃO 

PÚBLICA 

 

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

Centro Direcional de Valongo (PPCDV), inserido na informação técnica n.º 57/DIPAI/2019, datada de 24 de 

setembro do corrente ano, subscrita por António Costa, Arq., afeto à Divisão de Inovação, Planeamento e 

Apoio ao Investimento, cujo teor se transcreve: 

«A Câmara Municipal de Valongo deliberou, na sua reunião pública ordinária de 1 de agosto de 2019, por 

unanimidade, aprovar a abertura do período de discussão pública, da proposta de Plano de Pormenor do 

Centro Direcional de Valongo (PPCDV), por um período de 20 dias seguidos, a contar do 5.º dia após a data 

de publicação do aviso no Diário da República. 

O período de discussão pública foi publicitado no Diário da República através do Aviso n.º 13317/2019, de 

22 de agosto, tendo decorrido desde 29 de agosto a 17 de setembro de 2019. A proposta de plano esteve 

disponível para consulta no Gabinete do Munícipe/ Loja do Cidadão/ Receção do Edifício dos Paços do 

Concelho e na página do Município, bem como na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial. 

Findo este período verifica-se que não foram recebidas quaisquer reclamações, observações ou sugestões, 

pelo que não há lugar nem necessidade de introduzir qualquer alteração ou correção à proposta de plano 

submetida a discussão pública, nem resultados a divulgar, conforme o previsto no n.º 6 do artigo 89.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o novo Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT). 

Assim, serve a presente informação para colocar à decisão da Câmara Municipal de Valongo, em reunião 

pública: 
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a) A divulgação dos resultados da Discussão pública, nomeadamente, que não foram recebidas quaisquer 

reclamações, observações ou sugestões durante o período de discussão pública, nos termos previstos no 

n.º 6 do art.º 89.º do RJIGT; 

b) A aprovação e submissão à Assembleia Municipal para aprovação final da versão final da proposta do 

Plano de Pormenor do Centro Direcional de Valongo (PPCDV) anexa à presente informação, conforme o 

previsto no n.º 1 do art.º 90.º do RJIGT.» 

O Exmo. Sr. Chefe da Divisão de Inovação, Planeamento e Apoio ao Investimento em 2019.09.24, emitiu o 

seguinte parecer: 

«À consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, Concordo com o proposto 

na informação anexa pelo que se propõe que o assunto seja objeto de apreciação por parte da Câmara 

Municipal.» 

O Sr. Presidente da Câmara emitiu em 25/09/2019, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não houve participação 

por parte do público, não necessitando, por esse motivo, de introduzir qualquer alteração ou correção à 

proposta, que seria submetida à Assembleia Municipal. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, divulgar os resultados da Discussão 

pública da proposta do Plano de Pormenor do Centro Direcional de Valongo (PPCDV), nos termos previstos 

no n.º 6 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o novo regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial (RJIGT) e aprovar e submeter à Assembleia Municipal a versão final da 

proposta do Plano de Pormenor do Centro Direcional de Valongo (PPCDV), nos termos previstos no n.º 1 do 

artigo 90.º do RJIGT. 

 

2.1 - PROCESSO N.º 8-L/1983, EM NOME DE EDI JOEL MOREIRA DIAS 

LOCAL: RUA DO PENIDO - SOBRADO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Edi Joel Moreira Dias, 

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

n.º 112/DOTA.SAA/2019, datada de 10/08/2019, cujo teor se transcreve, subscrita pela coordenadora 

técnica Rosa Maria Oliveira: 

«Da análise do processo acima referenciado, verifica-se que o pedido de licenciamento foi aprovado por 

despacho de 2017/01/12, exarado pelo Exmo. Sr. Vereador, não tendo o requerente apresentado o pedido 

de emissão do aditamento ao alvará de loteamento, no prazo de um ano, previsto no n.º 7 do art.º 27º do 

RJUE, e prorrogado por mais um ano, face ao previsto no n.º 2 do art.º 76º do RJUE. 
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Em 08/03/2019, através do ofício n.º 2435/DOT, foi notificado o requerente, da proposta de caducidade, 

tendo sido concedido um prazo de 10 dias para se pronunciar sobre o assunto. 

Entretanto o requerente veio solicitar um prazo adicional de 30 dias para a regularização do pedido, que a 

título excecional, uma vez que não se encontra previsto na legislação, foi concedido. 

Em 10/07/2019, através do ofício n.º 749/DOT, foi comunicado à requerente a intenção de ser declarada a 

caducidade do processo, uma vez que não foi efetuado o pedido de emissão de alvará, nos termos do 

disposto nos n.ºs 1 e 2 do art.º 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação e 

que dispunha do prazo de 10 dias para, querendo, se pronunciar, nos termos do n.º 5 do referido artigo e 

diploma legal. 

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

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

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

na redação vigente. 

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

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Arqt.ª Marta Ferreira, em substituição do Chefe de Divisão da 

DOT, Arqt.º Eduardo Paupério, em 17/08/2019, que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe que seja declarada a caducidade da licença, nos termos do n.º 2, do artigo 

71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na redação vigente. 

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

mesmo artigo e regime jurídico.» 

Em 21/08/2019, 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 23/09/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

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

administrativa, nos termos da informação prestada. 

 

2.2 - PROCESSO N.º 359-OC/2001, EM NOME DE CELESTINO ANTÓNIO DE LIMA PINTO 

LOCAL: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 96-98 - CAMPO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Celestino António de Lima 

Pinto, respeitante à proposta de declaração de caducidade da comunicação prévia dum edifício de 

habitação unifamiliar, instruída com a informação n.º 1072/DOT.EAT/2019, datada de 13/08/2019, cujo teor 

se transcreve, subscrita pelo técnico superior, Pedro Coelho: 
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«Em 20.07.2001 foi solicitada a concessão de uma autorização para construção de um edifício de habitação 

unifamiliar no local supra identificado. 

Em 31.10.2002 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 17.10.2002. 

Em 17.03.2003 foi emitido o alvará de autorização de construção n.º 45/2003, fixando o prazo para 

conclusão das obras em 17.03.2008. 

Posteriormente, esse prazo foi sucessivamente prorrogado até atingir o seu término 17.03.2019. 

Em 31.05.2019 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito. 

Consequentemente foi determinado comunicar ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da 

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

(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação, e conceder-lhe um prazo de 

10 dias para que, querendo, se pronunciasse. Por lapso, o ofício enviado não traduz essa decisão. 

No entanto, o requerente respondeu através do requerimento registado nesta edilidade sob o n.º 16844, de 

24.07.2019, no qual informa que pretende que a Câmara Municipal declare a caducidade da comunicação 

prévia e emita a licença especial para obras inacabadas, solicitada no requerimento registado sob o n.º 

E/10729/2019, em 03.05.2019. 

Face ao exposto, considera-se que o lapso supra referido se encontra ultrapassado pelo mencionado pelo 

requerente nesta última exposição e que a Câmara Municipal deverá declarar a caducidade da 

comunicação prévia em apreço, nos termos da alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do RJUE, o que aqui se 

propõe. 

Posteriormente, os serviços da DOT.SAA deverão analisar o pedido formulado no requerimento n.º 

E/10729/2019 de 03.05.2019.» 

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

21/08/2019, que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Vereador para decisão. Considerando o teor da informação técnica n.º 1072/DOT.EAT/2019 

propõe-se que seja dado prosseguimento à intenção de declarar a caducidade da licença, em conformidade 

com o disposto no artigo 71.º, n.º 3, alínea d) do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. A 

competência para decidir sobre o assunto recai na Câmara Municipal nos termos do artigo 71.º, n.º 5 do já 

citado Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.» 

Em 29/08/2019, 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 23/09/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente a reunião de Câmara.» 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea d), do n.º 3 conjugado com o n.º 5 do 

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

caducidade da comunicação prévia, nos termos da informação prestada. 

 

2.3 - PROCESSO N.º 66-OC/2016, EM NOME DE JORGE MANUEL MOREIRA AZEVEDO 

LOCAL: RUA DE SANTA MARGARIDA - ALFENA 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

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

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

informação n.º 122/DOTA.SAA/2019, datada de 27/08/2019, cujo teor se transcreve, subscrita pela 

coordenadora técnica, Manuela Rocha: 

«Da análise do processo acima referenciado, verifica-se que o pedido de licenciamento foi aprovado por 

despacho de 28/05/2018, exarado pelo Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, não tendo o requerente 

apresentado o pedido de emissão de alvará de obras de construção no prazo de um ano, previsto no n.º 1 

do art.º 76.º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente. 

Em 31/07/2019, através do ofício n.º 8119/DOT, foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada 

a caducidade do processo, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 76.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na sua atual redação e que dispunha do prazo de 10 dias para, querendo, se pronunciar, nos 

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

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

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

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

na redação vigente. 

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

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

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

28/08/2019, que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Vereador para decisão. Ultrapassados os prazos legalmente concedidos para a emissão do alvará 

de obras e facultado ao interessado o exercício do direito de audiência que lhe assiste nos termos do artigo 

121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo propõe-se que seja declarada a caducidade da 

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

competência para decidir sobre o assunto recai na Câmara Municipal, nos termos do artigo 71.º, n.º 5, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.» 

Em 09/09/2019, 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 23/09/2019, o seguinte despacho: 

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

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

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

administrativa, nos termos da informação prestada. 

 

3.1 - CLUBE ZUPPER - TORNEIO 3X3 DE HÓQUEI SUBAQUÁTICO - 13 DE OUTUBRO 2019 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Clube Zupper – Torneio 

3x3 de Hóquei Subaquático – 13 de outubro 2019”, instruído com a informação técnica n.º 12714/2019, 

datada de 24/09/2019, subscrita por Hélder Filipe Silva Rocha, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve: 

“O Clube Zupper, associação sediada na cidade de Ermesinde,  tem vindo a desenvolver atividades 

desportivas ao nivel do Triatlo, Hóquei Subaquático, entre outras, envolvendo associados, atletas e a 

comunidade e geral. 

Neste sentido, no próximo dia 13 de outubro, o Clube Zupper em parceria com a ATNAS – Associação 

Territorial de Atividades Subaquáticas e a FPAS – Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, 

pretende levar a efeito o Torneio intitulado - “1.ª Etapa UWH – Hóquei Subaquático 3x3”, com o objetivo de 

divulgar o hóquei subaquático a nível regional e nacional, envolvendo encargos financeiros no valor de 

3.000,00€, de acordo com o seguinte quadro: 

Despesa Valor 

Piscina Municipal de Valongo 2.000,00€ 

Lembranças 150,00€ 

Prémios 300,00€ 

Logística 350,00€ 

Outros 200,00€ 

Total: 3.000,00€ 

Receitas: Não existem receitas, uma vez que a participação é gratuita. 

Assim e por forma a tornar possível a realização desta iniciativa, o Clube Zupper, solicita o apoio do 

Município, que depois de analisado se propõe: 

1.Isentar o pagamento da taxa de utilização da Piscina Municipal de Valongo, das 12h30 às 19h30, com um 

custo associado no valor de 1.565,34€ (37,27€ x 7 horas x 6 pistas); 

2.Oferecer 6 Troféus em ardósia, com um custo associado no valor de 14,46€; 

3.Oferecer 50 lembranças, para os clubes e equipa de arbitragem, com um custo associado no valor de 

26,00€, envolvendo: 

- Saco do Desporto; 

- Folheto do Desporto Outdoor; 

- Fitas de pescoço; 
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3.Disponibilizar e transportar 1 pódio, com um custo associado no valor de 14,80€; 

4.Imprimir 30 cartazes, com um custo associado no valor de 19,80€; 

5.Divulgar o Torneio em colaboração com a entidade organizadora. 

Este evento envolve um custo para o Município no valor de 1.640,40€, de acordo com a seguinte tabela: 

 

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos indiretos internos 

Isenções 1.565,34€ 

Lembranças 26,00€ 

Divulgação 19,80€ 

Logística 14,80€ 

Sub – Total: 1.625,94€ 

Custos indiretos externos 

Troféus 14,46€ 

Sub -Total: 14,46€ 

Total: 1.640,40€ 
  

  
Mais se informa que o Clube Zupper: 

- 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; 

- Tem realizado eventos com bom grau de satisfação; 

- Dinamiza atividades no concelho com especial enfoque na freguesia de Ermesinde; 

- Realiza um bom trabalho ao nível das camadas jovens, contribuindo para o crescimento saudável dos 

jovens, com respeito pelo outro, saber estar, entre outros valores; 

Coloca-se à consideração da Câmara Municipal deliberar sobre o apoio proposto para a organização da 1.ª 

Etapa UWH – Hóquei Subaquático 3x3, a decorrer dia 13 de outubro 2019, nas instalações da Piscina 

Municipal de Valongo, pelo Clube Zupper. 

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. 
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À consideração superior. 

Sobre o assunto foi prestada informação da Exma. Sra. Chefe de Divisão, Susana Leão, em 24/09/2019: 

“Concordo com o apoio proposto em prol do sucesso do evento por forma a proporcionar a continuidade 

deste tipo de iniciativas, com o objetivo de promover a modalidade de Hóquei Subaquático, pioneira no 

Concelho. Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos 

os requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 24 /09/2019, o seguinte despacho: 

“Ao Sr. Presidente para levar a reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 26/09/2019, 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 o Clube Zupper na organização da 1.ª Etapa UWH – Hóquei 

Subaquático 3x3, com base na informação técnica prestada. 

 

3.2 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PONTUAL A ASSOCIAÇÕES/CLUBES COM INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS PRÓPRIAS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Atribuição de Apoio 

Pontual a Associações/ Clubes com Instalações Desportivas Próprias“, instruído com a informação técnica 

n.º 12703/2019, datada de 24/09/2019, subscrita por Susana do Céu sousa Moreira Leão, Chefe de Divisão, 

cujo teor se transcreve: 

“O município de Valongo, tem vindo a reconhecer o esforço que as Associações/Clubes manifestam 

relativamente às despesas com instalações desportivas próprias, bem como o contributo positivo que 

prestam ao nível do serviço público, dado que as instalações desportivas municipais revelam dificuldade em 

satisfazer todas as solicitações, devido ao aumento do n.º de atletas nos últimos anos. 

Face ao exposto, propõe-se a atribuição de um apoio pontual, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 

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

Fins de Interesse Público, a clubes/entidades locais com instalações desportivas próprias, de acordo com 

os seguintes critérios: 

a) 4.000,00€ por espaço desportivo, para entidades com instalações próprias, nomeadamente, Pavilhão, 

Piscina ou Estádio de Futebol; 

b) Ao valor mencionado no ponto 1, acresce uma majoração de 2.000,00€, por instalação desportiva, desde 

que não exista na Freguesia oferta ao nível do Município. 
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Neste âmbito, coloca-se à consideração superior a atribuição de um apoio pontual às seguintes entidades: 

Entidade NIF 
Instalações próprias a 

contemplar 
Instalações 

Municipais/ Freguesia 
Apoio pontual 

Atlético Clube 
Alfenense 

501797599 
Estádio de Futebol e  

Pavilhão  
Complexo de Piscinas 12.000,00 € 

Centro Social e 
Paroquial de 
Alfena 

501114599 Pavilhão Complexo de Piscinas 6.000,00 € 

Clube de 
Propaganda da 
Natação 

501335196 Complexo de Piscinas  

 Pavilhão, Complexo de 
Piscinas, Estádio de 
Futebol e Complexo 
Desportivo de futebol 

4.000,00 € 

Grupo Dramático 
e Recreativo de 
Retorta 

502952717 Pavilhão 
3 Pavilhões, Indoor 

Soccer, 2 Estádios de 
Futebol  

4.000,00 € 

   Total:  26.000,00 € 

 

Considerando que: 

1. As Associações/Clubes: 

- Estão constituídas nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo; 

- Prossegue fins de interesse público municipal; 

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

relativos ao ano imediatamente anterior; 

- Comprometem-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. 

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

regulamentares para ser deferido o pedido. 

Coloca-se à consideração da Câmara Municipal deliberar sobre a proposta de apoios de acordo com os 

critérios apresentados, aos clubes constantes na tabela acima. 

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

33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

Regulamento para a Concessão de Apoios às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de 

Interesse Público. 

À consideração superior. 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 24/09/2019, o seguinte despacho: 

“Ao Sr. Presidente para levar a reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 26/09/2019, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 
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Interveio o senhor Vereador, José António Silva, questionando o motivo da diferença de valores a atribuir 

aos clubes. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, explicando que foi uma forma de discriminar 

positivamente os clubes que tendo instalações próprias não estavam a fazer utilização das instalações 

municipais. Disse que foi atribuída uma verba por equipamento, pavilhões, piscinas e estádios de futebol, e 

os clubes que tinham mais verba eram os que possuíam mais equipamentos. 

 

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

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a 

Concessão de Apoios às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público, 

por unanimidade, aprovar a proposta de apoios nos valores e aos Clubes supracitados, com base na 

informação técnica prestada. 

 

3.3 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PONTUAL A ASSOCIAÇÕES/CLUBES - ÉPOCA 2019/2020 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Atribuição de Apoio 

Pontual a Associações/Clubes – época 2019/2020“, instruído com a informação técnica n.º 12782/2019, 

datada de 25/09/2019, subscrita por Susana do Céu Sousa Moreira Leão, Chefe de Divisão, cujo teor se 

transcreve: 

“À semelhança dos últimos 2 anos, o Ermesinde Sport Clube 1936, o Clube Desportivo de Sobrado e a 

União Desportiva Valonguense 1937, clubes residentes dos Estádios Municipais respetivamente, de 

Ermesinde, Sobrado e Valongo têm uma utilização massiva destes equipamentos em horário pós-laboral. 

Dado que, nesse horário, a Câmara Municipal não tem recursos humanos suficientes acordou-se com os 

referidos clubes que a limpeza, abertura, fecho e reporte de anomalias seria assegurado por eles. 

De forma a minimizar os custos que os clubes têm que suportar com estas responsabilidades propõe-se a 

atribuição de um subsídio a cada um deles, nos seguintes montantes: 

- Ermesinde Sport Clube 1936 – 6.120,00€; 

- Clube Desportivo de Sobrado – 6.120,00€; 

- União Desportiva Valonguense 1937 – 6.360,00€. 

Mais se informa que: 

a) os Clubes acima referidos: 

- Estão constituídas nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo; 

- Prosseguem fins de interesse público municipal; 

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

relativos ao ano imediatamente anterior; 
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- Comprometem-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; 

b) O processo encontra-se devidamente instruído e as entidades cumprem todos os requisitos legais e 

regulamentares para ser deferido o pedido. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração da Câmara Municipal deliberar sobre os subsídios a atribuir ao 

Ermesinde Sport Clube 1936, ao Clube Desportivo de Sobrado e à União Desportiva Valonguense 1937, 

para fazer face às despesas com a limpeza, abertura, fecho e reporte de anomalias dos Estádios Municipais 

de Ermesinde, Sobrado e Valongo. 

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

33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com os termos do n.º 1 do artigo 2.º e do 

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

Concelho Fins de Interesse Público. 

À consideração superior. 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 25/09/2019, o seguinte despacho: 

“Ao Sr. Presidente para levar a reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 26/09/2019, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo da alínea o), 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 do artigo 7.º do Regulamento para a 

Concessão de Apoios às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público, 

por unanimidade, aprovar o apoio pontual ao Ermesinde Sport Clube 1936, Clube Desportivo de Sobrado e 

União Desportiva Valonguense 1937, com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO NO ÂMBITO DE CANDIDATURA AO PO SEUR - 

CONSTITUIÇÃO DE EQUIPA TÉCNICA INTERMUNICIPAL - RATIFICAÇÃO 

 

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

n.º 11463/2019, de 26/08/2019, subscrita pela Técnica Superior, Raquel Viterbo, cujo teor se transcreve: 

«No âmbito de uma candidatura da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto ao PO SEUR - 

Aviso 15-2019-22 (Prevenção, Controlo e Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras), foi necessário 

definir a equipa técnica intermunicipal que apoiaria o desenvolvimento da operação, cujos elementos 

colaborariam conforme as suas competências e atribuições específicas, com vista à melhor prossecução 

deste projeto em cada dos municípios abrangidos – Gondomar, Paredes e Valongo. 

Dada a temática, pelo Município de Valongo previu-se o envolvimento de Raquel Viterbo, da Divisão de 

Ambiente, e do Eng.º José Gonçalves, dos Serviços Municipais de Proteção Civil e Proteção da Floresta e 
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Gabinete Técnico Florestal, técnicos que já acompanham o projeto do Parque das Serras do Porto nas 

áreas da floresta e conservação da natureza. 

O protocolo foi elaborado pela equipa jurídica do Município de Gondomar, a qual tem assumido a 

coordenação/consultoria no que respeita aos assuntos jurídicos do Parque das Serras do Porto. 

Dada a necessidade de se proceder à assinatura do acordo supra citado para efeitos de submissão da 

candidatura, propõe-se que o Exmo. Presidente proceda à assinatura do protocolo e que o mesmo seja 

presente à próxima reunião da Câmara Municipal para ratificação, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 

35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe de Divisão da DA, Eng.ª Gisela Martins em 01.10.2019, 

que igualmente se transcreve: 

«Concordo, pelo que se propõe a assinatura do protocolo nos termos da informação prestada, devendo o 

assunto ser levado à reunião de Câmara, a quem compete a decisão sobre o assunto.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 01.10.2019, 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 de setembro.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, ratificar o ato de aprovação e assinatura 

do protocolo, praticado pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 3, do art.º 

35.º, do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com base na informação técnica prestada. 

Da presente deliberação faz parte integrante o Protocolo acima mencionado. 

 

5.1 - FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI), REFERENTES A 2020, A 

APLICAR AOS VALORES PATRIMONIAIS TRIBUTÁRIOS DOS PRÉDIOS URBANOS 

 

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

taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a 2020, a aplicar aos valores patrimoniais 

tributários dos prédios urbanos, instruído com a informação técnica n.º 14/DFA/2019, datada de 09/09/2019, 

subscrita pela Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, cujo 

teor se transcreve: 

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

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

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

redação atual. 

O art.º 112.º, n.º 1 do mencionado dispositivo legal, estipulado que as taxas do imposto a aplicar são as 

seguintes: 

- Prédios rústicos: 0,8%; 

- Prédios urbanos: de 0,3% a 0,45%. 
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O n.º 5 do art.º 112.º do Código do IMI refere que os Municípios, mediante deliberação da Assembleia 

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

O art.º 112.º-A prevê que “os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma 

redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar 

ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do 

seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, 

nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela.” 

n.º de 

dependentes            

a cargo

Dedução fixa 

(em €)

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00  

Para efeitos da fixação do IMI e nos termos do n.º 14 do art.º 112.º, na sua redação atual, a comunicação 

junto da Autoridade Tributária e Aduaneira das taxas a vigorar no ano 2020, deverá ocorrer até 31 de 

dezembro do corrente ano, aplicando-se a taxa mínima referida na alínea c) do n.º 1 caso as comunicações 

não sejam recebidas até àquela data. 

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais, refere no art.º 23, n.º 1, alínea a) que é receita das 

freguesias “O produto da receita do IMI sobre prédios rústicos e uma participação no valor de 1% da receita 

de IMI sobre prédios urbanos.” 

Face aos considerandos expostos, propõe-se: 

1. A fixação para 2020 da taxa de 0,409% para os prédios urbanos. 

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

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

n.º de 

dependentes            

a cargo

Dedução fixa 

(em €)

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00  

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

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

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

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

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

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

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

encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios em ruinas, nos termos do n.º 3, do art.º 112.º do CIMI. 
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Cabe à Câmara submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto 

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

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 01/10/2019, emitiu o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que iam fazer exatamente 

o que fizeram no ano anterior, não mexer nos impostos. Disse que era uma opção, pois no primeiro ano 

fizeram uma alteração no IMI mas, no início do atual mandato, houve o compromisso de não mais mexer 

nos impostos até ao final do mandato por uma questão de estabilidade fiscal. 

 

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

Disse que os Vereadores eleitos pelo PPD/PSD mantinham a mesma posição do ano anterior porque, na 

sua opinião, esses impostos poderiam e deveriam diminuir, dando como exemplo que a Câmara Municipal 

de Paredes baixava o IMI para 2020. Referiu que o PSD entendia que havia condições financeiras para 

fazer o mesmo nos impostos todos e, por isso, iam apresentar três Declarações de Voto a justificar o seu 

voto contra nos pontos 5.1, 5.2 e 5.3. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que não podiam comparar 

situações, pois sabia que o Presidente da Câmara Municipal de Paredes tinha um compromisso e estava a 

honrá-lo, mas ele não se tinha comprometido a baixar os impostos todos, porque conhecia bem as contas 

do Município. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, argumentando que a existir possibilidades podiam diminuir 

os impostos, pois dessa forma estariam a diminuir a carga fiscal dos munícipes. 

 

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

responsabilidade de governar a Câmara Municipal sabia exatamente o cuidado que tinha que ter, não tendo 

feito o compromisso de baixar os impostos porque sabia que não o podia fazer. Referiu que havia muita 

obra feita, muitos buracos que estavam a ser tapados e muitos passeios melhorados, mas não podiam 

baixar os impostos, porque um desconto de € 20,00 ou € 30,00 que afetavam uma família eram milhões de 

euros que afetavam toda a comunidade. 

Salientou que o seu compromisso foi de não existir buracos nas ruas e buracos nos passeios, pretendia ter 

passeios e todas as escolas sem coberturas em amianto, e fazer uma série de coisas que eram 

necessárias. Portanto, face ao quadro financeiro da autarquia, estava impedido de entrar num tipo de falsa 

promessa ou de demagogia, porque isso era uma forma de enganar as pessoas. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, argumentando que eram opções, mas da análise dos 

Vereadores do PPD/PSD quanto à folga financeira do Município, concluía-se que permitia baixar os três 

impostos em 2020. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que só os encargos com os 

transportes no corrente ano era quase 1 milhão de euros. 

 

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

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

75/2013, de 12 de setembro: 

1. A fixação para 2020 da taxa de 0,409% para os prédios urbanos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Dr. Tiago Meirinhos. 

 

Declaração de Voto 

 

“Considerando a proposta de fixação do IMI para 2020 a vigorar para o Município de Valongo para o ano de 

2020, os Vereadores eleitos pelo PSD na Câmara Municipal de Valongo consideram que: 

- A carga fiscal municipal sobre os valonguenses continua elevada e implica um esforço financeiro acrescido 

para a maioria dos munícipes do concelho, designadamente em relação ao IMI; 

- O IMI é um encargo elevado para todos os valonguenses, sejam eles as famílias, empresas ou 

associações, tendo uma incidência muito relevante nas famílias que residam no concelho e possuam 

habitação própria permanente; 

- Tendo em conta a saúde financeira do Município, não nos parece justo para os valonguenses que a taxa 

de IMI para quem possua habitação própria no concelho seja de 0,409% para os prédios urbanos; 

- A descida do IMI é uma das prioridades do PSD, de forma a que o concelho de Valongo seja mais justo e 

mais coeso. 
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Pelo supra exposto, os Vereadores do PSD consideram que o Executivo PS perde uma excelente 

oportunidade para diminuir consideravelmente o esforço fiscal das famílias valonguenses, declarando o seu 

voto contra a proposta de IMI para o ano de 2020.” 

 

5.2 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS A APLICAR AOS RENDIMENTOS DO ANO DE 2020 

 

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

variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano de 2020, instruído com a informação técnica n.º 

13/DFA/2019, datada de 09/09/2019, subscrita pela Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, Dra. 

Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se transcreve: 

“O n.º 1 do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, estabelece que o 

Município tem direito, em cada ano, a uma participação variável, até 5%, no Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares (IRS), dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição 

territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida 

das deduções previstas no n.º 1 do art.º 78.º do Código do IRS. 

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

pretendida pela Autarquia e que a mesma deverá ser comunicada por via eletrónica à Autoridade Tributária, 

até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. 

O n.º 3 do mesmo artigo estipula que na ausência da deliberação ou da comunicação referida no número 

anterior, o município tem direito a uma participação de 5% no IRS. 

Assim, a taxa a incidir sobre os rendimentos de 2020, que corresponderá à receita a arrecadar pelo 

Município em 2021, terá de ser fixada e posteriormente comunicada até 31 de dezembro de 2019. 

De forma a garantir a manutenção do equilíbrio orçamental atingido, propõe-se manter a fixação da taxa de 

5% como participação variável no IRS, a incidir sobre os rendimentos de 2020. 

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

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

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 01/10/2019, o seguinte despacho: 

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

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

taxa de 5% relativa à participação variável no IRS, a aplicar aos rendimentos de 2019, nos termos da alínea  

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

setembro, na sua redação atual. 

 

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

Dr. Tiago Meirinhos. 

 



28 
 

Declaração de Voto 

 

“De acordo com o n.º 1 do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09, as autarquias têm direito, em cada ano 

civil, a 5% do IRS dos contribuintes residentes no concelho, mas podem reduzir esse valor ou até abdicar 

dele totalmente, para que os moradores paguem menos. 

Da coleta líquida das deduções previstas, o Município só tem a possibilidade de arrecadar 5%, sendo os 

restantes 95% arrecadados pelo Estado. 

A possibilidade que a lei permite aos municípios de definir uma participação variável que lhes permite 

abdicar até 3% da percentagem de 5% que lhes cabe. 

O PSD entende que a autarquia poderia optar por uma taxa inferior à máxima, permitindo que os munícipes 

não ficassem tão sobrecarregados de impostos. 

O agravamento fiscal, para além de escandaloso, leva a uma crescente diminuição do poder de compra das 

famílias e do rendimento disponível. 

Assim, os Vereadores do PSD da Câmara Municipal de Valongo declaram o seu voto contra a proposta de 

IRS para o ano de 2020.” 

 

5.3 - LANÇAMENTO DE DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DE 2019, A COBRAR NO ANO 

2020 

 

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

de derrama sobre o lucro tributável de 2019, a cobrar no ano 2020, instruído com a informação técnica n.º 

12/DFA/2019, datada de 09/09/2019, subscrita pela Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, Dra. 

Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se transcreve: 

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

das autarquias locais e das entidades intermunicipais), na sua redação atual, os Municípios podem deliberar 

anualmente lançar uma derrama, de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo 

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

(IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. 

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

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

setembro, na sua redação atual. 

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

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

via eletrónica, até 30 de novembro do respetivo período de tributação por parte dos serviços competentes 

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

cobrança da derrama será efetuada com base na taxa e benefícios fiscais que estiverem em vigor naquela 

data (n.º 18 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual). 

No intuito de manter a estabilidade financeira e em consonância com os objetivos traçados, propõe-se que 

para 2020 seja lançada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável de 2019 sujeito e não isento de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 

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

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

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 01/10/2019, o seguinte despacho: 

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

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

de derrama, a vigorar em 2020, na percentagem de 1,5% sobre o lucro tributável de 2019 sujeito e não 

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

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

sua redação atual. 

 

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

Dr. Tiago Meirinhos. 

 

Declaração de Voto 

 

“No que à Derrama diz respeito, nos termos do art.º 18.º, n.º 2, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, pode 

ser fixada uma taxa especial e reduzida para sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse no 

ano € 150.000,00. 

O PSD defende em Valongo, a Derrama sobre o lucro tributável das empresas fixa-se na “taxa máxima de 

1,5% para as empresas que tenham um lucro superior a 150 mil euros, e de 0,75% todas as outras”, 

justificando-se esta opção por tratar-se de “pequenas empresas familiares” com lucros inferiores aquele 

montante. 

Esta possibilidade é liminarmente excluída pela proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Valongo, o que, a nosso ver, assume especial gravidade considerando o tecido económico de Valongo 

assente na hotelaria, restauração, nas micro, pequenas e médias empresas. 

Assim, a proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal só vem agravar mais a economia local ao 

sobrecarregar as empresas e os comerciantes. 

Pelo supra exposto, os Vereadores da Câmara Municipal de Valongo consideram que se perde uma 

excelente oportunidade para diminuir consideravelmente o esforço fiscal das empresas do concelho de 

Valongo, e declaram o seu voto contra a proposta de Derrama sobre o lucro tributável para o ano de 2020.” 
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5.4 - FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) PARA VIGORAR NO ANO 

2020 

 

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

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano 2020, instruído com a informação 

técnica n.º 15/DFA/2019, datada de 09/09/2019, subscrita pela Chefe da Divisão Financeira e 

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

“A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro – Lei das Comunicações Eletrónicas  - na sua redação atual, permite 

às Autarquias a possibilidade de cobrar uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), como 

contrapartida dos direitos e encargos relativos à implementação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

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

Segundo  as alíneas a) e b) do n.º 3 do art.º 106.º da supra mencionada Lei, a TMDP é calculada com base 

na aplicação de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas correspondentes, 

para todos os clientes finais do Município e deve ser aprovada, anualmente, até 31 de dezembro do ano 

anterior a que se destina a sua vigência, sendo que não pode ultrapassar os 0,25%. 

 Refere ainda o n.º 4 do mesmo normativo que nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas 

que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, são as 

responsáveis pelo seu pagamento. 

A cobrança e entrega mensal às Autarquias das receitas provenientes da aplicação da TMDP bem como 

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

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

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

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

Passagem, para vigorar no ano 2020. 

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

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 01/10/2019, emitiu o seguinte despacho: 

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

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

fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem em 0,25% para vigorar em 2020, nos termos da alínea 

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

setembro. 

 

5.5 - 3.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO E 3.ª REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 

2019 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da 3.ª Revisão 

do Orçamento e 3.ª Revisão das Grandes Opções do Plano do ano 2019, instruído com a informação 

técnica n.º 18/DFA/GF/2019, datada de 01/10/2019, subscrita por Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo 

teor se transcreve: 

“A Revisão do Orçamento e das Grandes Opções do Plano agora elaborada destina-se a proceder à criação 

de duas rubricas no orçamento da receita, bem como à criação de um projeto no Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI). 

Assim, no orçamento da receita procede-se à inserção das rubricas: 

- Venda de bens de investimento – Terrenos – Sociedades financeiras: 110.930,00€; 

- Venda de bens de investimento – Outros bens de investimento – Famílias – Equipamento de transporte: 

4.860,00€. 

Por contrapartida, procede-se à redução da dotação da rubrica ‘Impostos indiretos – Outros – Loteamento e 

obras’, no montante de 115.790,00€. 

No PPI é agora criado o projeto ‘Artigos e objetos de valor’, no montante de 6.150,00€, cuja contrapartida 

proveio da redução da dotação do projeto ‘Arte Urbana’ por igual valor. 

Ainda no PPI, foi alterada a descrição do projeto ‘ Transformação de viatura pesada de mercadorias 19ton 

aplicação caixa basculante e grua hidráulica’ para ‘Aquisição de plataforma de 30m para combate a 

incêndios e resgate’. 

Esta alteração não é visualizável no documento da Revisão, uma vez que não implica qualquer modificação 

de valor. 

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 01/10/2019, 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, elucidando que havia necessidade de 

proceder à criação de duas rubricas no orçamento da receita e à criação de um projeto no PPI. 

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva, questionando quanto à rubrica: “venda de bens de 

investimento - terrenos - sociedades financeiras: € 110.930,00”, quais eram os terrenos. 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que eram os terrenos 

sitos na Encosta do Vale. 

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva, questionando quanto à rubrica: “venda de bens de 

investimento - outros bens de investimento - famílias - equipamento de transporte: € 4.860,00”. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que estava relacionada 

com a venda dos veículos em fim de vida. 

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por unanimidade, aprovar a proposta da 3.ª Revisão do 

Orçamento e 3.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. 

 

6.1 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ESCOLA DE MÚSICA DA BANDA MUSICAL DE S. 

MARTINHO DE CAMPO 

 

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

colaboração com a Escola de Música da Banda Musical de S. Martinho de Campo, instruído com a 

informação técnica n.º 13050/2019, datada de 30/09/2019, subscrita por Manuel Fernando Almeida Costa, 

Assistente Técnico, cujo teor se transcreve: 

“Sediada na União de freguesias de Campo e Sobrado, a Banda Musical de S. Martinho de Campo tem ao 

longo dos anos investido com enorme sucesso, na formação musical de crianças e jovens residentes no 

concelho; 

A cada início de ano letivo aumenta consideravelmente o número de inscrições, não sendo possível dar 

provimento aos mesmos devido à escassez de espaço; 

Nesse pressuposto e tal como aconteceu no ano transato, de forma a conseguir responder provisoriamente 

(ampliação das instalações a decorrer) aquele problema, solicita esta entidade a cedência de 2 salas de 

aula da EB do Outeiro até final do ano letivo em curso. 

Mais se informa que contactada a Direção do Agrupamento de Escolas de Campo, o mesmo manifestou a 

sua concordância. 

Face ao exposto coloca-se à consideração superior a celebração do protocolo de colaboração em anexo. 

Mais se informa que a referida associação está constituída nos termos da Lei, como consta de documentos 

existentes no processo e que prossegue fins de interesse público municipal, bem como fez prova do seu 

plano de atividades e orçamento do ano em vigor e apresentou os documentos de prestação de contas 

relativos ao ano imediatamente anterior. 
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Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do art.º 

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

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Dr. Torcato Ferreira em 

30/09/2019, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues emitiu em 30/09/2019, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 01/10/2019, o seguinte despacho: 

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

 

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

Elucidou que se tratava de um Protocolo de Colaboração com a Escola de Música da Banda Musical de S. 

Martinho de Campo para a cedência de duas salas de aula da Escola do Outeiro, à semelhança do 

solicitado no ano transato, atendendo a que a Escola de Música estava a proceder à ampliação das suas 

instalações. Disse que a Câmara cedeu o período de sábado à tarde e, em contrapartida, a Escola de 

Música cedia um espetáculo e autorizava que seis alunos da Escola de Campo, com carências económicas, 

pudessem beneficiar gratuitamente da Escola de Música. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a formalização do Protocolo de Colaboração em anexo, 

com base na informação técnica prestada. 

 

6.2 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA - COBRANÇA DAS COMPARTICIPAÇÕES 

FAMILIARES 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante às Atividades de Animação 

e de Apoio à Família - Cobrança das comparticipações familiares, instruído com a informação técnica n.º 

13148/2019, datada de 01/10/2019, subscrita por Angelina Maria Lemos Ramalho, Técnica Superior cujo 

teor se transcreve: 

“Nos termos do Regulamento do Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede 

Pública da Educação Pré-Escolar do Município de Valongo, publicado em Diário da República no dia 9 de 

setembro de 2015 e do Acordo de Colaboração celebrado entre o Município de Valongo, a Cooperativa de 

Solidariedade Social Múltipla Escolha e os Agrupamentos de Escolas de Ermesinde e de S. Lourenço para 

o funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da Educação Pré-
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Escolar da freguesia de Ermesinde, compete à Câmara Municipal proceder à cobrança das 

comparticipações familiares. 

O cálculo das comparticipações familiares para o ano letivo 2019-2020 é efetuado nos termos da 

Informação n.º 6987/2019, de 24 de maio e foi já comunicado o valor a todos os agregados familiares que 

recorreram a este serviço de apoio à família. 

O n.º 6 do artigo 6.º do Regulamento do Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

estipula que no mês de setembro e até ao início da componente educativa só podem frequentar as 

Atividades de Animação e de Apoio à Família as crianças que já a frequentaram no ano letivo transato, pelo 

que tem sido prática das entidades parceiras do Município a cobrança de 50% da comparticipação familiar 

do mês de setembro para as famílias que usufruem do serviço pela primeira vez. 

Considerando que esta situação não está prevista no Regulamento do Funcionamento das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da Educação Pré-Escolar do Município de Valongo e que 

este prevê no Artigo 20.º que as dúvidas e os casos omissos suscitados na interpretação e aplicação são 

submetidas para decisão da Câmara Municipal, propõe-se a aplicação de uma redução de 50% da 

comparticipação familiar do mês de setembro para todas as famílias que usufruem do serviço pela primeira 

vez. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Dr. Torcato Ferreira em 

01/10/2019, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues emitiu em 01/10/2019, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 01/10/2019, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, explicando que no âmbito do contrato estabelecido 

com o Múltipla Escolha relativamente a Ermesinde, era a primeira vez que estavam a receber a 

comparticipação dos pais pela utilização das AAAF. Disse que todas as entidades, no mês de setembro, só 

cobravam 50% aos alunos que iam pela primeira vez para as AAAF, porque as atividades só começavam 

na terceira semana. Portanto, a primeira e a segunda semana eram dispensadas do pagamento, porque 

tinha a ver com a integração dos alunos, que só podiam ser integrados no pré-escolar no período em que 

estivesse a educadora. Como no início de setembro não estava a educadora, não era bom que os alunos 

fossem para uma escola onde pudessem não ficar integrados e criassem alguma reação à mesma, portanto 

não pagariam por não estarem a utilizar. 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo do art.º 20.º do Regulamento do Funcionamento das 

Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da Educação Pré-Escolar do Município de 

Valongo, por unanimidade, autorizar a redução de 50% da comparticipação familiar do mês de setembro 

para todas as famílias que usufruem do serviço pela primeira vez, com base na informação técnica 

prestada. 

 

6.3 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO CONCELHO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a aquisição de livros para as 

Bibliotecas Escolares do Concelho, instruído com a informação técnica n.º 12826/2019, datada de 

26/09/2019, subscrita por Dalila Susana Moreira Silva Cunha, Técnica Superior cujo teor se transcreve: 

“1. O Município de Valongo, tal como tem acontecido em anos transatos, pretende contribuir para o 

aumento do fundo documental de todas as Bibliotecas Escolares dos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho, contribuindo com uma média de 200€ por biblioteca. 

De acordo com orientações superiores, foram auscultadas as necessidades junto das direções dos 6 

Agrupamentos de Escolas localizados no Concelho e após um longo processo, as necessidades foram 

compiladas no quadro apresentado no Anexo 1 que inclui a listagem das obras solicitadas por 

Agrupamento, com o valor estimado. 

2. Com base no referido quadro, coloca-se à consideração superior a aquisição das 448 obras diferentes, 

num total de 597 exemplares, com um custo total estimado de 8.000€. 

Salienta-se que o preço estimado apresentado baseia-se nas pesquisas efetuadas pelos Agrupamentos, 

pelo que poderão existir algumas variações aos montantes previstos. 

Considerando o apoio alargado a todas as bibliotecas, incluindo o apoio também às Escolas Básicas do 2.º 

e 3.º Ciclo e Secundário, tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal de Valongo ao 

abrigo da alínea u) do n.º 1 do art.º 33 da Lei 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 27/09/2019, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Senhor Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 30/09/2019 o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues emitiu em 30/09/2019, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 01/10/2019, o seguinte despacho: 
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“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 aquisição das obras para o fundo documental das 

Bibliotecas Escolares, com base na informação técnica prestada. 

 

7.1 - ESTATUTO REMUNERATÓRIO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta - instruído com a 

informação técnica n.º 086/DJRH.URH/2019, datada de 2019.09.27 cujo teor se transcreve: 

“No seguimento do Despacho n.º 031/GAP/2019, de 27.09.2019, do Senhor Presidente da Câmara, no qual 

foi designado o Sr. Eng.º Delfim Manuel Sousa Cruz como Coordenador Municipal de Proteção Civil, é 

necessário proceder à definição do seu estatuto remuneratório. Esta competência é da Câmara Municipal, 

sob proposta do Presidente, nos termos do n.º 5 do Art.º 14-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril, o qual também refere que o estatuto 

remuneratório do coordenador municipal de proteção civil, pode ser equiparado, apenas para tal efeito, à 

remuneração de um dos cargos dirigentes da respetiva Câmara Municipal. 

De acordo com o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, em vigor, estão previstos cargos 

de direção intermédia de 1.º grau (diretores de departamento), de 2.º grau (chefes de divisão) e de 3.º grau 

(chefes de unidade). 

Acresce ainda, e nos termos do n.º 6 do Art.º 14-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril, que o Coordenador Municipal de 

Proteção Civil pode auferir despesas de representação, de acordo com a equiparação que vier a ser 

aprovada. 

A competência para deliberar acerca da atribuição das despesas de representação, é da Assembleia 

Municipal, de acordo com o n.º 2 do Art.º 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto de 2012. 

Face ao exposto, propõe-se que seja proposta à Câmara Municipal a definição do estatuto remuneratório do 

Coordenador Municipal de Proteção Civil, nos termos previstos no n.º 5 do Art.º do Art.º14-A, da Lei n.º 

65/2007, de 12 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril. 

Que a Assembleia Municipal delibere que o Coordenador Municipal de Proteção Civil possa auferir as 

despesas de representação inerentes ao cargo ao qual é equiparado para efeitos remuneratórios, nos 

termos previstos no n.º 6 do Art.º 14-A, da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril. Que as deliberações em causa produzam efeitos a 

27.09.2019. 

O Dirigente de 3.º Grau da Unidade de Recursos Humanos. Rui Pedro Martins.” 

O Chefe da DJRH, Dr. José Amadeu Paiva, exarou 2019.09.27, o seguinte despacho: “Concordo. Á 

consideração do Senhor Presidente da Câmara.” 

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara, emitiu em 2019.10.01, o seguinte despacho: “Proponho que a 

Câmara Municipal delibere que o estatuto remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil 
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Municipal seja equiparado ao estatuto de dirigente intermédio de 1.º grau – diretor de departamento; 

Proponho ainda, que a Câmara Municipal submeta à Assembleia Municipal para que esta delibere que o 

Coordenador Municipal de Proteção Civil possa auferir as despesas de representação inerentes ao cargo ao 

qual é equiparado para efeitos remuneratórios, nos termos informados. 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que esse ponto vinha na 

sequência da alteração da macroestrutura da Câmara, e que o Coordenador Municipal de Proteção Civil iria 

manter-se na mesma posição, não ganhava nem mais nem menos, e não seria prejudicado por força da lei. 

Disse, ainda, que no Mapa de Pessoal estava prevista a existência de um Diretor Municipal, mas até ao final 

do mandato não ia preencher, conforme compromisso assumido. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, dizendo que essa informação devia constar da deliberação, 

porque outras autarquias solicitaram um parecer à CCDR-N e tomaram outra posição. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, argumentando que a CCDR-N é que 

indicou o procedimento a seguir, ou seja, a Câmara tinha que prever esse cargo no Quadro de Pessoal. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade, que o estatuto remuneratório do 

Coordenador Municipal de Proteção Civil Municipal seja equiparado ao estatuto de dirigente intermédio de 

1.º grau – diretor de departamento. 

Foi também deliberado por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, a autorização para que o 

Coordenador Municipal de Proteção Civil possa auferir as despesas de representação inerentes ao cargo ao 

qual é equiparado para efeitos remuneratórios. 

 

7.2 - ACORDO DE COOPERAÇÃO E REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Acordo de cooperação e 

repartição de encargos, instruído com a informação técnica n.º 185/DJRH.UJ/2019, datada de 30 de 

setembro, subscrita pela Chefe da Unidade Jurídica, Inês Marinho Corte-Real, cujo teor se transcreve: 

“Considerando que: 

Na reunião da Unidade Técnica de Serviço da STCP- Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A, 

realizada a 3 de junho de 2019 foi aprovada, por unanimidade, uma proposta de pedido de parecer sobre a 

incidência do IVA nas compensações financeiras pelo cumprimento de Obrigações de Serviço Público 

(OPS); 
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Na mesma reunião foi aprovado, por unanimidade, que a despesa com tal parecer seria assumida pelos 

seis municípios que constituem a UTS, cabendo à Área Metropolitana do Porto a tramitação da contratação 

pública da entidade a prestar tais serviços de consultadoria; 

Para tanto, os seis municípios que integram a UTS, Porto, Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo e Vila 

Nova de Gaia pretendem celebrar um acordo de cooperação e comparticipação financeira para a 

elaboração do parecer jurídico sobre a tributação de IVA no pagamento de compensações por cumprimento 

das Obrigações de Serviço Público por parte de operadores do serviço público de transportes de 

passageiros, nomeadamente a STCP enquanto sujeito passivo e à aplicabilidade do disposto no art.º 16.º, 

n.º 5 al. c) do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (valor tributável nas operações internas – 

transmissões de bens e prestações de serviço sujeitas a imposto) à STCP e demais prestadores privados 

aos quais venham a ser impostas OPS e em que o núcleo da questão controvertida reside em demarcar se 

a compensação financeira é calculada por referência aos preços praticados ou por referência aos resultados 

operacionais ou de exploração, tendo-se, também, presente a fixação do momento em que esse cálculo é 

efetuado e a compensação paga, matéria sobre a qual subsistem opiniões contrárias e inconciliáveis entre a 

Autoridade Tributária, a STCP e os municípios. 

Nos termos da cláusula segunda do acordo que se pretende celebrar será efetuado um procedimento de 

contratação publicada responsabilidade da AMP com o valor máximo de 12.500,00 euros (doze mil e 

quinhentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

Ainda, nos termos de cláusula quarta, os municípios da UTS obrigam-se a contribuir financeiramente na 

seguinte proporção: 

- Município do Porto – 1/6 – 2 083,34€; 

- Município de Vila Nova de Gaia – 1/6 – 2 083,34€; 

- Município da Maia – 1/6 – 2 083,34€; 

- Município de Matosinhos – 1/6 – 2 083,34€; 

- Município de Valongo – 1/6 – 2 083,34€; 

- Município de Gondomar – 1/6 – 2 083,34€; 

Constitui, também, obrigação dos municípios, ao abrigo da cláusula quinta, fornecer à AMP informações e 

elementos que venham a ser necessários para a elaboração do parecer jurídico, para uma “boa e atempada 

execução do objeto do presente acordo.” 

Em circunstâncias normais esta despesa deveria ser suportada pela AMP, que dispõe de orçamento 

próprio. 

Porém, e como se trata de uma despesa que apenas abrange 6 municípios, o acordo anexo deve ser 

entendido com um apoio que o município vai dar à AMP. 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos da al. o) do n.º 1 do art.º 33 do 

anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder à AMP um apoio no valor de 2 083,34€, 

correspondente a 1/6 do pagamento do parecer jurídico. 

Previamente à submissão do assunto a reunião de câmara deverá o processo tramitar para a DFA para 

cabimentação da verba. 
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À consideração superior.” 

A 01/10/2019 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. Exa. para, se assim o entender, submeter à aprovação da 

Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu a 01/10/2019 o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando que na reunião da Unidade 

Técnica de Serviço da STCP, foi aprovada uma proposta de pedido de parecer sobre a incidência do IVA 

nas compensações financeiras pelo cumprimento de Obrigações de Serviço Público, e que a despesa com 

o parecer seria assumida pelos seis municípios que constituíam a referida Unidade Técnica, contribuindo 

cada município com € 2.083,34. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, dizendo que, no entendimento dos eleitos pelo PPD/PSD, a 

comparticipação deveria ser proporcional à percentagem de ações que o Município de Valongo possuía, ou 

seja, 5,40%, pois este era o que tinha menos quota, e os encargos deveriam ser proporcionais à sua 

posição. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que ainda só existia o 

Memorando, e iriam ter a proporcionalidade quando começasse a funcionar o acordo de propriedade. Nesse 

momento, era uma divisão por igual. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, salientando que, na opinião dos Vereadores do PPD/PSD, 

isso violava o princípio da proporcionalidade. 

 

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

parecer jurídico sobre questões fiscais. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, exemplificando que a Câmara Municipal do Porto iria ter 

mais de 50% e a Câmara Municipal de Valongo tinha apenas 5,40%, portanto os encargos deveriam ser 

nessa proporção. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o acordo de repartição de 

encargos foi da concordância dos outros cinco municípios. 
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Interveio o senhor Vereador, José António Silva, reforçando a posição dos Vereadores do PPD/PSD, com 

uma parte do conteúdo da deliberação: “Em circunstâncias normais, esta despesa deveria ser suportada 

pela AMP que dispõe de orçamento próprio. Porém, e como se trata de uma despesa que apenas abrange 

seis municípios, o acordo anexo deve ser entendido como um apoio que o Município dá à Área 

Metropolitana do Porto.” Portanto, o Município de Valongo estava a dar um apoio quando a AMP tinha 

orçamento próprio. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que a área STCP era 

constituída apenas por seis municípios, e isso foi decidido por todos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, sublinhando que deveria ser na mesma proporção do 

acordo que ia ser celebrado. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, reiterando que os cinco municípios 

concordaram com o proposto e Valongo não ia discordar, porque numa Área Metropolitana era bom ter 

capacidade de entendimento. Informou que uns municípios da Área Metropolitana do Porto já tinham pago, 

outrora, um parecer relacionado com a questão da água, libertando o Município de Valongo desse encargo 

uma vez que apresentava dificuldades financeiras. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, referindo que essa informação não era do conhecimento dos 

Vereadores do PPD/PSD. 

 

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

ver com o assunto em discussão, mas fazia parte do dia a dia da gestão do Presidente de Câmara. 

 

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado por maioria, conceder à AMP um apoio no valor 

de 2 083,34€, correspondente a 1/6 do pagamento do parecer jurídico, ao abrigo da competência prevista 

na alínea o) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos da 

informação técnica prestada. 

 

Abstiveram-se os senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Neto, Sr. José António Silva e Dr. 

Tiago Meirinhos. 

 

Declaração de Voto 

 

“O PSD defende que os encargos deste acordo devem ser proporcionais à percentagem de ações que casa 

município detém, no caso, o Município de Valongo tem 3.267.422 ações, correspondente a 5,40%, e deveria 

ser nessa proporção a repartição de encargos. Não o sendo, estamos perante uma escandalosa violação do 
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princípio da proporcionalidade, declarando o PSD o seu voto de abstenção à proposta de acordo de 

cooperação e repartição de encargos do Memorando de Entendimento sobre a Intermunicipalização da 

STCP, S.A.” 

 

7.3 - AQUISIÇÃO DE DOIS TERRENOS PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE URBANO, EM ERMESINDE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à - Aquisição de dois 

terrenos para ampliação do Parque Urbano, em Ermesinde - Rua José Joaquim Ribeiro Teles, instruído com 

a informação técnica n.º 180/DJRH.UJ/2019, de 2019.09.30, subscrita pelo Técnico Superior, Dr. Hilário 

Coelho, cujo teor se transcreve: 

“A cidade de Ermesinde, resultado do seu crescimento dos últimos anos, dada a sua excelente localização e 

proximidade ao Porto, com uma rede de transportes eficaz e abundante, atraiu muitas famílias nos últimos 

anos, provocando um natural aumento de construção, e consequentemente viu reduzida a área verde e 

jardins capazes de proporcionar melhor qualidade de vida aos seus Munícipes. 

Sabendo da oportunidade de aquisição de dois terrenos contíguos ao Parque Urbano de Ermesinde que 

respondiam assim às preocupações da autarquia, permitindo dotar a cidade de dois espaços verdes, livres 

de construção, que serviriam de apoio ao Parque Urbano, estabeleceu esta Câmara, negociações com a 

Caixa Económica Montepio Geral, proprietária desses dois prédios urbanos, classificados como terrenos 

para construção. 

- Prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10594, da freguesia de Ermesinde, descrito 

na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Valongo, com o n.º 

8305/20140618, da mesma freguesia, com a área de 1.859,00 m2, sito na Rua José Joaquim Ribeiro Teles, 

a confrontar de norte com Dr. Armindo Lage, de sul com Alameda Pedonal de Acesso ao Parque Urbano 

(CM Valongo), de nascente com Rua José Joaquim Ribeiro Teles e de poente com Parque Urbano (CM 

Valongo). 

- Prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10595, da freguesia de Ermesinde, descrito 

na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Valongo, com o n.º 

8306/20140618, da mesma freguesia, com a área de 2.011,00 m2, sito na Rua José Joaquim Ribeiro Teles, 

a confrontar de norte com Alameda Pedonal de Acesso ao Parque Urbano (CM Valongo), de sul com 

Caminho de Servidão, de nascente com Rua José Joaquim Ribeiro Teles e de poente com Parque Urbano 

(CM Valongo). 

No termo da negociação e depois de analisado o relatório do Geógrafo e Perito Avaliador Imobiliário Ivo 

Lima Maia, foi obtido acordo com os representantes da proprietária para aquisição dos dois prédios pelo 

preço global de 730.000,00 €, correspondente a 350.000,00 € pelo prédio inscrito na matriz predial Urbana 

de Ermesinde sob o artigo 10594 e 380.000,00 € pelo prédio inscrito na mesma matriz sob o artigo 10595. 
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Mais foi acordado com os representantes da proprietária dos prédios em questão que o Município de 

Valongo, adquirente, pagará 10% do preço acordado no ato de outorga da escritura, correspondente a 

73.000,00 € e o remanescente em 20 prestações anuais de 32.850,00 €. 

Estão assim reunidas condições para a aquisição dos referidos prédios, para integração no domínio privado 

municipal para ampliação do Parque Urbano e criação de espaço para realização de eventos de interesse 

municipal, área de recreio e lazer dos munícipes. 

Para o efeito impõe-se que previamente à decisão de aquisição seja providenciada a necessária verificação 

de existência de dotação orçamental e de fundos disponíveis. 

Compete à Câmara Municipal adquirir os prédios atrás identificados com autorização da Assembleia 

Municipal para esse efeito, que fixará a condições de pagamento acordadas com a Caixa Económica 

Montepio Geral, nos termos e ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do regime jurídico das autarquias 

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

Compete ao Sr. Presidente da Câmara Municipal outorgar a escritura pública de aquisição, nas condições a 

fixar pela Assembleia Municipal, ao abrigo da competência própria conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 

35.º do mesmo regime jurídico das autarquias locais. 

Para o efeito, propomos que a Câmara Municipal delibere ao abrigo da competência própria conferida pela 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, apresentar à Assembleia 

Municipal proposta de deliberação de autorização de aquisição dos terrenos supra identificados. 

À consideração superior.” 

Em 01.10.2019 a Exma. Chefe da Unidade Jurídica, Dr.ª Inês Marinho Corte-Real emitiu o seguinte 

despacho: 

“À consideração do Sr. Chefe da DJRH, Dr. José Paiva. 

Concordo. Propõe-se remeter a presente informação à câmara municipal para que a submeta à assembleia 

municipal para efeitos de autorização da aquisição dos terrenos em causa, ao abrigo da competência 

prevista na al. i) do n.º 1 do art.º 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Previamente o processo deve ser remetido à DFA para cabimentação.” 

Em 01.10.2019 o Exmo. Senhor Chefe de Divisão da DJRH emitiu o seguinte despacho: 

“Exmo. Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro. 

Concordo e submeto à apreciação de V. Exa. para, se assim entender, remeter à próxima reunião de 

Câmara.” 

Em 01.10.2019 o Exmo. Senhor Presidente de Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu o seguinte 

despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o ponto estava 

relacionado com a aquisição de dois lotes de terreno para ampliação do Parque Urbano de Ermesinde. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, questionando qual iria ser, no futuro, a qualificação a nível 

de PDM desses terrenos. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que seria área verde. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, complementando que iriam retirar a capacidade 

construtiva a esses terrenos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, dizendo que a situação deveria ser bem acautelada no 

sentido de, no futuro, outras infraestruturas lá perto não poderem aproveitar esse valor/metro2 para serem 

beneficiadas, nomeadamente no processo que estava em curso que era o Campo de Sonhos. Ou seja, a 

equiparação desse tratamento e desse valor/ metro2. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que o valor dessas parcelas 

devia-se exclusivamente ao que foi capacidade construtiva, designadamente hotéis, no tempo do Dr. 

Fernando Melo. Disse que o banco, com a avaliação que fez, ultrapassava os 800 mil euros, e a Câmara fez 

uma avaliação que apontava para mais de 600 mil euros, mas o valor de 730 mil euros foi o que acordaram 

e o encargo era pago ao longo de 20 anos. Quanto ao processo relativo ao Campo de Sonhos, disse que 

estava a tramitar no tribunal. 

Disse, ainda, que os dois lotes de terreno tinham previsto muito índice de construção, mas não foi o PS que 

os capacitou para tal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, dizendo que não era essa a deliberação que o preocupava 

nesse momento, mas a relação que podia ser feita com essa deliberação e com esse “negócio” noutras 

situações. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que, de acordo com a 

informação do avaliador, era estabelecida a comparação do que estava edificado, mas tratava-se de um 

negócio especial que decorria da capacidade construtiva que foi dada não pelo PS. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, complementando que a observação do senhor 

Vereador, Dr. Alberto Neto, era pertinente, mas isso devia ter sido acautelado antes. O PS estava a fazer 

algo que já deveria ter sido feito, ou seja, nunca se devia ter permitido capacidade construtiva nesses 

terrenos porque só lhes ia custar esse montante atendendo a que tinham capacidade construtiva. Disse que 

a capacidade construtiva que pudesse influenciar o Estádio de Sonhos poderia não existir, teria que ser 

atempadamente assegurado que ali não se podia construir nada. E o PS concordava com isso, e por esse 
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motivo iam retirar a capacidade construtiva para não haver qualquer influência em futuros negócios que o 

Município tivesse que fazer. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, dizendo que apenas pretendiam que o Município 

acautelasse as consequências, não no assunto em concreto, mas em outros que eventualmente surgissem 

em que os intervenientes pudessem usar essa formatação de negócio e exigir as mesmas condições. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, submeter à Assembleia Municipal proposta de 

deliberação de autorização de aquisição dos terrenos supra identificados, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 

do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Abstiveram-se os senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Neto, Sr. José António Silva e Dr. 

Tiago Meirinhos. 

 

7.4 - DECRETO-LEI N.º 119/2019, DE 21 DE AGOSTO - MODELO DE COGESTÃO DAS ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Decreto-Lei n.º 

119/2019, de 21 de agosto – modelo de cogestão das áreas protegidas  instruído com a informação técnica 

n.º 188/DJRH.UJ/2018, datada de 01/10/2019, subscrita pela Chefe da Unidade Jurídica, Inês Marinho 

Corte-Real, cujo teor se transcreve: 

“Considerando que: 

Foi publicada no Diário da República a Lei 50/2018, de 16 de agosto, que estabelece o quadro da 

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando 

os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. 

Esta Lei, que entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, determinou que a transferência das 

novas competências, a sua natureza e afetação de recursos fosse concretizada através de diplomas legais 

de âmbito setorial relativos às diversas áreas a descentralizar da administração direta e indireta do Estado. 

A referida lei prevê a participação dos municípios na gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, sendo 

que os municípios são já competentes para a criação de e gestão de áreas protegidas de âmbito local e 

regional, nos termos do Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

Foi publicado o Decreto-lei n.º 119/2019, de 21 de agosto que define o modelo de cogestão das áreas 

protegidas, e concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão, previsto na 

al. c) do art.º 20.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

Nesta fase não é possível avaliar o impacto que as medidas previstas no diploma terão no Município de 

Valongo, propõe-se que a Assembleia Municipal de Valongo delibere não participar na gestão das áreas 

protegidas de âmbito nacional, relativamente ao ano de 2019, comunicando esta decisão à Direção-Geral 

das Autarquias Locais, nos termos do n.º 2 do art.º 23.º do Decreto-lei n.º 119/2019, de 21 de agosto. 
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À consideração superior.” 

A 01.10.2019, 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. Exa. 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 01.10.2019 o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que, embora não houvesse 

áreas com essas caraterísticas no concelho de Valongo, à cautela, não aceitavam essa competência. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, esclarecendo que os Vereadores do PPD/PSD iam abster-

se por uma questão de gestão do próprio Executivo. 

 

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado por maioria, 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, propor à Assembleia Municipal, com base na 

proposta apresentada, que esta delibere não participar na gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, 

relativamente ao ano de 2019, comunicando esta decisão à Direção-Geral das Autarquias Locais, nos 

termos do n.º 2 do art.º 23.º do Decreto-lei n.º 119/2019, de 21 de agosto. 

 

Abstiveram-se os senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Neto, Sr. José António Silva e Dr. 

Tiago Meirinhos. 

 

8.1 - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS, CAMPANHAS DE 

SENSIBILIZAÇÃO E LIMPEZA DE FAIXAS DE GESTÃO COMBUSTÍVEL DO MUNICÍPIO DE VALONGO. 

PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

 

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

001/DL.UOL.HU/2019, datada de 20.09.2019, subscrita pela Dra. Sónia Silva, da Divisão de Logística, cujo 

teor se transcreve: 
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«1 - Abertura de procedimento 

O atual Concurso Público de Recolha de Resíduos (contrato n.º 35) terminará em 06-06-2020. Assim, é 

necessário elaborar novo procedimento para assegurar este serviço á população após a data referida. 

Para tal será necessário definir o prazo da próxima prestação de serviços, os serviços que serão incluídos, 

o valor base, os critérios de adjudicação e os elementos que constituirão o júri. 

Assim, é necessário acautelar a contratação o mais breve possível e dotar os serviços de capacidade 

necessária para ser prestado o serviço de recolha de resíduos urbanos, campanhas de sensibilização, 

limpeza de faixas de gestão combustível e transporte e tratamento de resíduos dos ecocentros do Município 

de Valongo, para cumprimento das atribuições, conforme consta da alínea k), do n.º 2, do artigo 23.º da Lei 

75/2013. 

2 – CPV 

O CPV no qual se enquadra o presente contrato é 90511000 – 2- Serviços de recolha de resíduos 

3 - Fundamentação para o Período contratual 

O PERSU 2020 - Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos para o horizonte 2014 – 2020 estabelece 

metas muito ambiciosas. A ERSAR no relatório que elaborou (Fonte: Relatório de monitorização do PERSU 

2020 referente a 2017 datado de novembro de 2018 e disponibilizado em 

http://www.ersar.pt/pt/publicacoes/publicacoes-tecnicas/relatorios) menciona que os resultados a nível 

nacional antecipam potenciais dificuldades no cumprimento das metas de 2020. 

O PERSU 2020+, que esteve recentemente em consulta pública, "estabelece as linhas gerais do 

alinhamento que se considerou necessário introduzir ao PERSU 2020 com vista a corrigir a presente 

trajetória e projetar o esforço na concretização das novas metas estabelecidas" na Estratégia para a 

Economia Circular e na revisão das diretivas resíduos (Fonte: Diretivas (UE) 2018/851, 2018/852 e 

2018/850). Este plano refere-se ao período 2020 – 2035. 

De acordo com o referido no documento para discussão pública elaborado pelo Grupo de trabalho 

designado para a elaboração do PERSU 2020+, onde inclui elementos do Gabinete do Secretário de Estado 

do Ambiente, APA, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Ordem dos Engenheiros, ESGRA - 

Associação para a Gestão de Resíduos), APESB — Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e 

Ambiental e Fluxos — Associação das Entidades Gestoras dos Resíduos), é mencionado“…em dezembro 

de 2015 foi apresentado o Pacote de Economia Circular pela Comissão Europeia com o intuito de dinamizar 

a Economia Circular na Europa. Este Pacote integra a revisão de propostas legislativas (Pacote Resíduos e 

um Plano de Ação para a Economia Circular). Este novo e ambicioso pacote relativo à Economia Circular 

induz a sociedade civil, as empresas e os consumidores a fazerem uma transição para uma economia 

circular, caracterizada por uma utilização sustentável dos recursos, com incremento da vida útil das 

matérias-primas primárias…” 

“No que respeita aos Resíduos Urbanos, são definidas; as novas metas de preparação para a reutilização e 

reciclagem estabelecidas para 2025 (55%), 2030 (60%) e 2035 (65%); a alteração da metodologia de 

cálculo das taxas de reciclagem e, a nova meta para a deposição em aterro (10%) de apenas materiais 

inertes ou cuja valorização já não possa ser conseguida. Estabelece assim uma visão clara e ambiciosa no 
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sentido de potenciar e garantir a gestão dos resíduos urbanos em conformidade com a prioridade das 

soluções definidas pela “Hierarquia de Resíduos...” 

 

 

 

Fonte: Apresentação da APA – “Os Desafios do Setor dos Resíduos - "Balanço das e-Gar" e "Proposta do 

PERSU2020+", no evento ocorrido no dia 19 de novembro, no auditório do LNEC, em Lisboa. 

“Neste contexto, torna-se fundamental promover a reutilização e valorização dos recursos e produtos, a 

diminuição do desperdício alimentar, o aumento da recolha seletiva de frações recicláveis (os biorresíduos e 

os têxteis), reduzir os quantitativos da fração resto e, neste particular, com recurso a soluções de 

valorização energética evitar a sua deposição em aterro…” 

“Em matéria de biorresíduos, os constrangimentos técnicos e operacionais e a falta de acesso a apoios 

financeiros durante cerca de dois anos são apontados como causas para a baixa implementação das 

medidas previstas no PERSU 2020 para a recolha de biodegradáveis, como o caso da promoção da 

compostagem doméstica e comunitária ou o fomento das redes de recolha seletiva de RUB. A partir de 

2023, a recolha seletiva destes resíduos passa a ser obrigatório por lei...” 
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Fonte: Apresentação da APA – “Os Desafios do Setor dos Resíduos - "Balanço das e-Gar" e "Proposta do 

PERSU2020+", no evento ocorrido no dia 19 de novembro, no auditório do LNEC, em Lisboa. 

A posição de Valongo em 2018, relativamente ao cumprimento das 3 metas previstas no PERSU 2020 é a 

seguinte: 

A meta de Retomas de Recolha Seletiva está aquém da evolução prevista no final de 2018, tendo ficado 

aquém do objetivo em 4,51 Kg/hab/ano (a meta de 2018 era de 41,08 Kg/hab/ano e Valongo atingiu 36,57 

Kg/hab/ano). No entanto, com a continuidade do alargamento das zonas de recolha seletiva porta-a-porta 

residencial (em edifícios de baixo e alto porte) face aos excelentes resultados que se está a obter no projeto 

piloto que envolve cerca de 3500 fogos e também com os resultados crescentes das recolhas seletivas não 

residenciais e da recolha seletiva em ecopontos, tudo indica que poderá haver uma recuperação face às 

metas PAPERSU. 

A meta de Preparação para Reutilização e Reciclagem foi superada em 31% (a meta de 2018 era de 

30,71% e Valongo atingiu 40,26%) relativamente ao objetivo definido para esse ano, devido ao bom 

desempenho registado na recolha seletiva de resíduos orgânicos em clientes residenciais e em grandes 

produtores, na recolha seletiva de resíduos verdes e na recolha seletiva do fluxo de madeiras. 

Em junho de 2019, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) exigiu o recalculo da meta retomas de recolha 

seletiva para os 8 municípios da Lipor, pelo que no caso de Valongo a meta recalculada passou para 48,16 

Kg/hab/ano (muito acima da anterior que era de 42,94 Kg/hab/ano, para o ano de 2019). Esta nova meta 

exige do município de Valongo, uma “aposta” ainda maior na recolha seletiva (papel, embalagens e vidro), a 

recolha dos bio-resíduos (resíduos verdes e orgânicos), desviar os resíduos com potencial de reciclagem do 

circuito dos resíduos indiferenciados (que são encaminhados para a central incineradora). 
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Pretende o município de Valongo aproveitar o presente processo para se dotar de ferramentas que 

permitam a obtenção das metas estabelecidas e preparar a implementação do PERSU 2020+. 

Acresce que o investimento que se pretende que seja realizado, a nível de equipamento: 

Viaturas (necessária o maior prazo possível para a amortização sob pena de aumento de custos); 

Equipamentos (necessária o maior prazo possível para a amortização sob pena de aumento de custos); 

Formação dos Recursos Humanos que garanta a devida qualidade do projeto (caso o prazo fosse inferior 

iria ser perdida a formação sempre que houvesse novo contrato). 

O custo deve ser distribuído de forma a permitir um menor impacte para os potenciais interessados, uma 

maior concorrência e, uma melhor gestão dos custos por parte do Município de Valongo. 

Para além do exposto, é objetivo do Município abranger 90 % dos fogos existentes no Concelho, com a 

recolha seletiva porta a porta objetivo que se prevê atingir em 2030. 

Por este facto, é de extrema importância que o contrato seja coincidente com o prazo referido, pois o 

crescimento terá que ser constante, bem consolidado e acompanhado pelos mesmos intervenientes, devido 

à experiência que se vai acumulando, que vai facilitar e garantir uma maior qualidade e sucesso do projeto. 

Seria muito prejudicial se a meio do projeto houvesse alteração do principal parceiro para que o objetivo 

seja atendido, pois implicaria reiniciar do zero a experiência de abordagem dos munícipes e o controlo da 

qualidade dos produtos recolhidos. 

Reitera-se a necessidade de prever o prazo adequado para que o cocontratante possa proceder à 

amortização do investimento necessário na aquisição de viaturas e equipamentos, bem como à importância 

de não alteração do cocontratante durante o período de implementação da recolha seletiva porta a porta a 

todo o Concelho, pois caso contrário poderia por em causa o sucesso do projeto. 

Pelo exposto, propõe-se que o prazo deste procedimento seja para o horizonte de 120 meses (10 anos). 

3– Novos Serviços 

Tendo em consideração: 

A idade avançada das duas viaturas pesadas com sistema de ampliroll (uma viatura com 16 anos, 27.261 

horas de trabalho e 429.073 quilómetros percorridos e a outra com 26 anos, 28.102 horas de trabalho e 

385.500 quilómetros percorridos) obrigou a que tenha sido aberto um procedimento para contratar uma 

empresa para efetuar o transporte dos resíduos de construção e demolição depositados nos ecocentros e 

respetivo tratamento, pelo facto de se tratar de material muito pesado (causando grande desgaste nos 

camiões), e devido às constantes avarias dos camiões do Município (concurso ainda a decorrer). 

1.A idade média dos funcionários do serviço de Higiene Urbana (aproximadamente 59 anos); 

2.A externalização dos serviços de recolha de objetos fora de uso (monos) à atual prestadora de serviços, 

desde de janeiro de 2018; 

3.A limpeza de faixas de gestão de combustível tem sido realizado por contrato específico. No entanto, 

dada a pequena expressão e economias de escala que se poderão obter pela agregação no novo contrato 

propõe-se que seja englobado neste novo procedimento, com uma área com cerca de 58 hectares por ano; 
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4.Os novos projetos de recolha seletiva para o atingimento das metas obrigam a uma sensibilização e um 

contato pessoal com os munícipes, o que implica programas de campanhas de sensibilização ao longo dos 

10 anos. Até aqui, as campanhas de sensibilização têm sido realizadas através de um contrato específico 

para o efeito. No entanto, é tecnicamente conveniente que essas campanhas sejam realizadas pelo mesmo 

prestador de serviços que garante a recolha de resíduos. Efetivamente a sensibilização visa a adoção de 

comportamentos pelos munícipes, que terão reflexos nos serviços de recolha e na obtenção dos melhores 

resultados das recolhas seletivas. 

Propõe-se a inclusão dos novos serviços mencionados neste procedimento: 

O serviço de transporte de material reciclável dos ecocentros do Concelho para as instalações da Lipor; 

O serviço de transporte e tratamento dos resíduos de construção e de demolição; 

O serviço de recolha de objetos fora de uso (monos); 

O serviço de limpeza de faixas de gestão de combustível; 

O serviço de campanhas de sensibilização. 

Assim, foi considerada a seguinte proposta de serviços a incluir no novo procedimento: 

Recolha porta-a-porta de resíduos urbanos indiferenciados (inclui edifícios residenciais e não residenciais); 

a) Recolha de resíduos indiferenciados nas empresas; 

b) Recolha de resíduos indiferenciados em contentores de espaço público de superfície, enterrados e 

semienterrados, incluindo a lavagem dos mesmos; 

c) Recolha seletiva de resíduos recicláveis em ecopontos no espaço público, incluindo a lavagem dos 

mesmos; 

d) Recolha seletiva porta-a-porta residencial de papel, embalagens, vidro e orgânicos em edifícios de 

baixo e alto porte; 

e) Recolha seletiva multimaterial não residencial (através de sacos coloridos); 

f) Recolha seletiva multimaterial não residencial (através de contentores); 

g) Recolha seletiva de resíduos orgânicos em clientes não residenciais; 

h) Recolha seletiva porta-a-porta não residencial e residencial de resíduos verdes; 

i) Recolha de objetos domésticos fora de uso e recolha de objetos vários abandonados no espaço 

público; 

j) Transporte e tratamento de resíduos de construção e de demolição; 

k) Transporte de material dos ecocentros para as instalações da LIPOR; 

l) Campanhas de sensibilização; 

m) Cedência de viaturas em regime de comodato; 

n) Limpeza de faixas de gestão de combustível. 

5 - Fundamentação Preço Base 

Anexo à presente informação, é apresentado o quadro ANEXO A – mapas de quantidades / estimativa de 

custos, que serviu de estudo para o preço base do presente procedimento. Para as quantidades de 

resíduos a recolher, foram tidas em conta o acumulado da produção de resíduos até maio de 2019 e 

estimado até ao fim do ano. Com esses dados elaborou-se um estudo da evolução a produção de resíduos 
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até 2030 e em seguida calculamos a média da produção desses resíduos dos 10 anos, apresentado no 

ANEXO B – evolução dos quantitativos de resíduos e estimativa de custos. 

O preço base global foi calculado tendo em consideração: 

Os preços unitários utilizados no anterior concurso de recolha de resíduos, atualizado em 14% de evolução 

correspondente à subida do salário mínimo e o preço do gasóleo (14%) desde 2016 à presente data; 

Os preços unitários utilizados nos anteriores concursos de recolha de objetos fora de uso (monos) e de 

limpeza de faixas de gestão de combustíveis; 

O valor de adjudicação das últimas campanhas de sensibilização; 

Sugere-se que o preço base seja de 32.370.000,00 €, (trinta e dois milhões, trezentos e setenta mil euros) 

em conformidade com o quadro que consta no Anexo A. 

Face ao Preço Base, o procedimento a adotar será um concurso público com publicidade internacional 

atento o disposto na alínea a) do n.º 1 do Artigo 20.º do CCP. 

6 – Fundamentação do Preço Anormalmente Baixo 

Entende-se, face à dimensão do contrato e ao facto do preço se basear essencialmente em salários, 

combustíveis e investimento em viaturas e equipamentos, que deve ser fixado um preço anormalmente 

baixo que no caso da apresentação de propostas com valor global inferior ao mesmo, deve existir 

justificação pelo respetivo concorrente. Entende-se que a apresentação de proposta de preço 

anormalmente baixo pode implicar uma redução da qualidade do serviço que se pretende com o presente 

concurso, colocar em causa o sucesso do projeto de recolha seletiva porta a porta a todo o Concelho, 

conforme preconizado no procedimento bem como determinar a violação de imperativos legais, 

nomeadamente as regras referentes ao pagamento de salários (caso a apresentação de um preço 

anormalmente baixo não seja cautelado com a apresentação da devida fundamentação). 

Conforme já explicitado, trata-se de um projeto que requer investimento ao longo de todo o período 

contratual, sendo necessário, também por este motivo, assegurar que os preços apresentados asseguram e 

refletem este item em concreto permitindo de alguma forma assegurar que os interessados ponderaram e 

refletiram sobre as reais necessidades que devem assegurar aquando a apresentação da proposta. 

Para determinar o preço anormalmente baixo foram contabilizados os custos com pessoal, viaturas, 

manutenção (baseado no custo Km da manutenção de viaturas do Município) e respetivos combustíveis 

(com base no publicado pela Entidade Nacional para o Setor Energético), para as operações de recolha e 

transporte de resíduos, que representam 91,7 % dos serviços a contratar e ainda por serem os únicos em 

que é possível determinar os custos de forma rigorosa, tendo-se chegado ao valor de 2.588.165,97 €, (por 

ano) conforme os cálculos constantes do ANEXO C – estimativa de custos operacionais anuais com base 

numa otimização de recursos ao longo dos 120 meses (10 anos). 

Tendo em consideração que, o custo para as operações referidas anteriormente, representa cerca de 87,2 

% do valor calculado para a determinação do preço base (2967126,00€), valores esses que são uma 

projeção dos dados que temos disponíveis, entendemos que será de considerar como preço anormalmente 
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baixo, as propostas com preço global inferior a 80% do preço base do concurso, de forma a ser considerada 

uma margem abaixo do valor a que chegamos. 

Pretende-se ainda que caso um concorrente apresente um preço inferior a 80% do preço base, reflita a sua 

fundamentação numa nota justificativa desse mesmo preço anormalmente baixo. 

Valor base do procedimento: 32.370.000,00 €, (trinta e dois milhões, trezentos e setenta mil euros); 

Prazo de execução: 120 meses (10 anos); 

Tendo em conta o valor, o procedimento a adotar é o Concurso Publico com Publicidade Internacional, em 

virtude do preço base do procedimento ser superior a 221.000,00 €, nos termos da alínea a), do n.º 1, do 

artigo 20.º do CCP. 

7 - Fundamentação para a não divisão em Lotes – art.º 46.º – A do Código dos Contratos Públicos 

A escolha entre a agregação ou a divisão em lotes deve assentar num equilíbrio razoável entre os 

diferentes fins que se pretendem atingir, tendo como objetivo o cumprimento dos princípios subjacentes à 

contratação pública, mormente o de transparência, bem como a diversificação, por outro lado, do universo 

dos agentes económicos. 

No caso em apreço, a divisão em lotes tornará a execução do contrato tecnicamente mais difícil. Acresce 

que a coordenação de mais do que um adjudicatário comprometerá seriamente a cabal execução do 

contrato. Vejamos: 

A única divisão compaginável seria 1 lote para resíduos indiferenciados, recolha seletiva (papel/cartão, 

embalagens e vidro), resíduos orgânicos, resíduos verdes, transporte dos materiais dos ecocentros e 

campanha de sensibilização e outro para a limpeza de faixas de gestão de combustível. 

Ora, este último não têm qualquer viabilidade económica per si. Aliás a sua execução (nomeadamente a 

eliminação e transporte dos resíduos decorrentes da limpeza de faixas de gestão combustível) está inserida 

na recolha de verdes (o próprio caderno de encargos define que a recolha é feita pelo circuito que executa a 

recolha de resíduos verdes). 

Quanto aos primeiros, o caderno de encargos prevê o alargamento da recolha seletiva porta-a porta, que 

agora abrange 16% das habitações do concelho (dados do relatório da Lipor referente a maio de 2019), e 

que se prevê que abranja 90% no final do contrato. Assim prevê-se que várias tipologias de trabalhos 

(descarga de ecopontos e contentores) sejam fortemente reduzidas ao longo do contrato (deixando de por 

si só de ter viabilidade económica) e outras tipologias de trabalhos, nomeadamente os relacionados com a 

recolha seletiva porta-a-porta, que no início representarão uma muito pequena parte do contrato, passem a 

constituir as atividades com mais peso no valor da contratação. 

Prevê-se assim que ao longo deste contrato, ocorra uma alteração global e gradual da tipologia de recolha, 

para o qual é imprescindível que a adjudicação seja efetuada a um único prestador de serviços, para que 

assim os meios humanos e mecânicos possam ser transferidos de uma tipologia de trabalhos para outra, da 

forma economicamente mais eficiente, conforme as clausulas 30.º e 31.º do Caderno de Encargos. 

São efetivamente as ações conjugadas, que aportam um aproveitamento dos recursos humanos e técnicos 

afetos à totalidade de execução contratual. 

Uma qualquer divisão importa aumento de custos e de pegada ecológica. 
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Como exemplo podemos referir que no caso de apenas um só lote, a viatura que efetua a recolha 

indiferenciada nos produtores não residenciais, tem capacidade para abranger as 5 freguesias diariamente 

e ainda ser utilizada na recolha noturna de resíduos urbanos. Este modelo de planeamento pode também 

ser utilizado na recolha de orgânicos nos grandes produtores de orgânicos (restauração). 

Outro exemplo é o da viatura que efetua recolha de resíduos nos contentores semi-enterrados, durante o 

dia, pode também efetuar a recolha de papel, embalagem e vidro nos ecopontos de superfície. 

Uma divisão geográfica também não seria viável, pois a economia de escala reflete-se no aproveitamento 

das viaturas e recursos e sua afetação aos circuitos, bem como ao alargamento da recolha seletiva porta a 

porta a ocorrer ao longo dos anos. 

Um veículo e tripulação que hoje faz a recolha seletiva porta a porta em 3 freguesias, caso ocorresse a 

divisão territorial, determinaria a que fossem necessários 2 ou 3 veículos e respetiva tripulação, com um 

aumento substancial de custos para o Município e para o(s) cocontratante(s), bem como a uma baixa taxa 

de utilização dos meios humanos e mecânicos, dada a pequena dimensão territorial. 

O projeto foi pensado no sentido do máximo aproveitamento de todos os recursos a afetar à execução dos 

serviços. A divisão em lotes iria determinar que a elaboração dos circuitos já nas peças de procedimento, 

ponderasse este aumento significativo de recursos humanos e veículos uma vez que poderiam determinar a 

celebração de vários contratos e mesmo que o cocontratante fosse só um para os vários lotes as suas 

propostas nunca iriam refletir esta maximização de recursos humanos, materiais e financeiros que se obteve 

no presente projeto. 

Quadro comparativo da necessidade de viaturas para um lote e para divisão por Zonas ou por Fluxo: 
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Na realidade os serviços estão todos relacionados, as prestações não podem ser separadas sem causar 

aumento de custo de investimento (equipamento e pessoal) e aumento da pegada ecológica. ------------------- 

Caso pudesse ser compaginável uma divisão em lotes, poderia ao existir simultaneidade de execução, ------- 

Na realidade os serviços estão todos relacionados, as prestações não podem ser separadas sem causar 

aumento de custo de investimento (equipamento e pessoal) e aumento da pegada ecológica. 

Caso pudesse ser compaginável uma divisão em lotes, poderia ao existir simultaneidade de execução, 

provocar graves deficiências técnicas, incongruências e dificuldades graves na gestão contratável 

(nomeadamente imputação de responsabilidades por incumprimento). 

A todo o exposto, acresce o investimento em viaturas, que seria muito maior. Caso houvesse divisão em 

lotes teriam de ser alocadas ao contrato mais viaturas, e consequentemente existiria um maior impacto a 

nível económico e ambiental. 

8 – Encargo Plurianual 

Considerando que no âmbito da concretização do presente processo de contratação se prevê a celebração 

de um contrato pelo período de 120 meses (10 anos), o que implicará a obrigação de efetuar pagamentos 

em mais do que um ano económico, nomeadamente entre 2020 e 2030, nos termos da alínea b) do artigo 

n.º 3 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março), encontramo-nos 

perante um compromisso plurianual. Os respetivos encargos orçamentais serão, previsivelmente, repartidos 

da seguinte forma (justificação no quadro que se junta no ANEXO D – encargo plurianual): 

 

Ano Valor Ano Valor Ano Valor 

2020 
1 562 880,00 

€ 
2021 

2 680 730,00 

€ 
2022 2 837 030,00€ 

2023 
3 006 130,00 

€ 
2024 

3 207 380,00 

€ 
2025 

3 257 730,00 

€ 

2026 
3 340 230,00 

€  
2027 

3 448 200,00 

€ 
2028 

3 536 940,00 

€ 

2029 
3 675 030,00 

€ 
2030 

1 817 720,00 

€ 

  

 

Face à duração do contrato, a autorização para a assunção do encargo plurianual, necessita ser submetido 

à aprovação da Assembleia Municipal. 

9- Cedência de viaturas em Regime de Comodato: 

O Município de Valongo possui 4 viaturas de recolha de resíduos urbanos que se encontram imobilizadas 

por não haver serviço para efetuarem. Uma das viaturas é nova e foi recebida da Lipor em 2018 no âmbito 

de uma candidatura. 
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Quanto às restantes viaturas, uma delas foi recebida da Lipor em 2008, está em processo de formalização 

para a sua cedência, em regime de comodato, ao atual prestador, aguardando-se visto do Tribunal de 

Contas. 

Face ao apresentado e tendo em consideração que será economicamente vantajoso para o Município esta 

afetação de meios, pois a vantagem económica já estará contemplada na proposta dos concorrentes, 

propõe-se que as seguintes viaturas, sejam previstas no presente procedimento como viaturas a afetar ao 

cocontratante em regime de comodato, sendo da sua responsabilidade todos os custos inerentes à sua 

utilização. 

i.Viatura pesada de matrícula 92-UV-55, cujo volume da caixa é de 7m3 movida a gás natural; 

ii.Viatura pesada de matrícula 71-HF-98, cujo volume da caixa é de 12m3 movida a gasóleo; 

iii.Viatura pesada bi-fluxo de matrícula 92-17-LI, cujo volume é de 10 m3 movida a gasóleo; 

iv.Viatura pesada de matrícula 68-10-JA, cujo volume é de 15 m3 movida a gasóleo. 

Para além das viaturas existentes, pode, eventualmente ao abrigo de candidaturas da Lipor, serem 

recebidas novas viaturas, pelo que se propõe que no presente procedimento os concorrentes apresentem 

um valor a descontar, por tipo de viatura na faturação mensal, para eventuais novas viaturas a ceder em 

regime de comodato. 

a. Viatura pesada 3 eixos com sistema ampliroll e grua; 

b. Viatura pesada 2 eixos para recolha de resíduos urbanos com caixa de 15 m3; 

c. Viatura pesada para recolha de resíduos urbanos com caixa de 7 m3; 

d. Viatura ligeira de mercadoria com plataforma. 

10 - Pareceres Prévios Lei do Orçamento de Estado 

Tendo em consideração as prestações objeto do contrato a celebrar, aquisição de serviço de recolha de 

resíduos urbanos, campanhas de sensibilização, limpeza de faixas de gestão combustível e transporte e 

tratamento de resíduos dos ecocentros do Município de Valongo, a aquisição não está sujeita à aplicação 

do disposto no n.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro (LOE para o ano de 2019), uma 

vez que estamos perante um contrato de serviço essencial, previsto na alínea f), do n.º 2, do artigo 1.º da 

Lei 23/96, de 26 de julho, na sua atual redação, por força da remissão da alínea a), do n.º 2 do mesmo 

normativo, para o n.º 6, do artigo 30.º da mesma Lei. 

11 – Gestor do Contrato 

Nos termos do artigo 290º -A, do CCP, é obrigatório a designação de um gestor de contrato, com função de 

acompanhar a sua execução, propondo-se: 

Chefe da Unidade Operacional e Logística, Eng.º Manuel Fernando Oliveira Neves. 

12 - Responsáveis pela condução do procedimento 

O procedimento deve ser conduzido por um júri, nos termos do artigo 67.º do CCP, propondo-se os 

seguintes elementos: 
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Nome 

Função 

Presidente 
Vogal 

Efetivo Suplente 

Delfim Manuel Sousa Cruz X   

Sónia Maria Martins Oliveira da Silva  X  

José Luís de Barros Pereira  X  

Sérgio Paulo Pereira Pinto   X 

Manuel Domingos Almendra de Carvalho   X 

 

13 – Proposta 

Em face do exposto propõe-se a aprovação, sob condição de aprovação na Assembleia Municipal da 

assunção do encargo plurianual: 

1.Da designação do gestor do contrato; 

2.Da decisão de contratar e inerente autorização da despesa no valor máximo de 32.370.000,00€ (cf. Artigo 

36º do CCP); 

3.Da escolha do procedimento (cf. Artigo 38ª do CCP); 

4.Da nomeação do júri (cf. Artigo 67º do CCP); 

5.Da aprovação das peças do procedimento em anexo, programa de concurso, caderno de encargos (cf. 

Artigo 40º, nº 2 do CCP); 

6.Da delegação no júri (cf. Artigo 109º, nº 1 do CCP), das competências para a decisão sobre a 

classificação de documentos da proposta e respetiva desclassificação, se no decurso do procedimento 

deixarem de se verificar os pressupostos que determinam a sua classificação (cf. Artigo 66º do CCP), bem 

como da proposta aos pedidos de esclarecimento (cf. Artigo 69º, nº 2 do CCP); 

7.Remissão à Assembleia Municipal para aprovação de assunção do encargo plurianual. 

Sugere-se finalmente que seja encaminhamento este processo para a DFA.ACGS para dar início ao 

respetivo procedimento. 

Explicação dos documentos em anexo: 

Anexos de fundamentação da informação: 

Anexo A – MAPAS DE QUANTIDADES / ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Anexo B – PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE RESIDUOS ATÉ FINAL DE 2030 E 

ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Anexo C – ESTIMATIVA DE CUSTOS OPERACIONAIS ANUAIS COM BASE NUMA OPTIMIZAÇÃO DE 

RECURSOS AO LONGO DOS 12 MESES (10 ANOS) 

Anexo D – ENCARGO PLURIANUAL 

Anexos das peças do procedimento (artigo 40º n.º2 do CCP): 

- Programa de Concurso; 

- Caderno de Encargos, com os seguintes anexos: 
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Anexo 1 – LISTA DOS ARRUAMENTOS ABRANGIDOS PELO PROJETO RECICLAR É DAR + 

Anexo 2 – LISTA DOS CONTENTORES DE SUPERFÍCIE, ENTERRADOS E SEMI-ENTERRADOS 

Anexo 3 – LISTA DOS ECOPONTOS 

Anexo 4 – MAPA DE QUANTIDADES 

Anexo 5 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSE 

Tem competência para decidir para autorização da despesa, a Câmara Municipal, nos termos da alínea f) 

do n.º 1 do art.º 33.º do Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-

Lei 197/99 de 8 de junho. À consideração superior.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Sr. Chefe da Unidade Operacional e Logística, Eng.º Manuel 

Neves, em 20/08/2019, que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Chefe da DL, Eng.º Delfim Cruz.” 

O Sr. Chefe da Divisão de Logística, Eng.º Delfim Cruz, em 20/09/2019, emitiu a seguinte informação que a 

seguir se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Vereador José Delgado, tendo em consideração que o concurso em vigor 

termina em maio de 2020 há necessidade de avançar com um novo concurso. Face aos objetivos definidos 

pela ERSAR até 2030, o facto de estarmos num processo evolutivo de crescimento do porta a porta até 

90% da população, que se prevê atingir em 2030, concordo com a proposta constante deste processo. 

O Senhor Vereador José Delgado emitiu, em 23.09.2019, o seguinte parecer: 

À consideração do Exmo. Sr. Presidente. Concordo. 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 12/09/2016, o seguinte despacho: 

“Concordo. Propõe-se a submissão do presente processo a reunião de Câmara, uma vez que a 

competência para decidir sobre este assunto é deste Órgão Municipal, pendente da autorização da 

assembleia Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 01/10/2019, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, informando que tinha solicitado a 

presença da equipa da Divisão de Logística para esclarecer as questões que os senhores Vereadores do 

PPD/PSD pudessem considerar pertinentes. 

 

O senhor Chefe da Divisão de Logística, Eng.º Delfim Cruz, fez uma explanação do processo e deu 

esclarecimentos às questões dos senhores Vereadores do PPD/PSD. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, nos termos do disposto nas alíneas f) e dd) do 

n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicado por força do estatuído na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do 
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Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro juntamente com o mencionado no art.º 36.º do Código dos 

Contratos Públicos, com base na informação prestada: 

1) Autorizar a abertura de um concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, com o 

título em epígrafe, de acordo com o estabelecido na alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º, do Código dos Contratos 

Públicos aprovado pelo Dec. Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, e alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111-

B/2017, de 31 de agosto, com vista a prestação de serviços, pelo período de 120 meses, de recolha de 

resíduos sólidos urbanos no Município de Valongo, com o preço base de 32.370.000,00 € acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor; 

2) Aprovar as peças do referido procedimento nos termos da al. c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 40.º do 

Código dos Contratos Públicos; 

3) Nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, nomear o júri de acompanhamento 

do concurso, com a constituição supra indicada; 

4) Nos termos do artigo 290.º-A, do Código dos Contratos Públicos nomear o Gestor do Contrato proposto; 

5) Submeter o presente processo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal de acordo com o 

previsto nos números 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 08 de junho. 

 

Abstiveram-se os senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Neto, Sr. José António Silva e Dr. 

Tiago Meirinhos. 

 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

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

Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, do Município de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/IFaria 


