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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

TRINTA DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZANOVE 

 

Aos trinta 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: 

 

Vice-Presidente  Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues 

Vereadores  Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho 

Sr. José António Ferreira da Silva 

Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pela senhora Vice-Presidente da Câmara, quando eram dezassete horas. 

 

O senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, faltou e não se fez substituir. 

 

O senhor Vereador, Dr. Alberto Fernando Correia Neto, faltou e fez-se substituir pelo senhor Vereador, 

Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira. 
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Reunião Ordinária de 30.10.2019 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos Membros da Câmara; 
 

Resumo diário de tesouraria. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1 – DFA – Divisão Financeira e Aprovisionamento 
 

1.1 - Orçamento e Grandes Opções do Plano/2020 - Mapa de Pessoal/2020 - Plano de Atividades e 

Orçamento da Vallis Habita/2020. 
 

 

 

Valongo, 22 de outubro de 2019 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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Reunião Ordinária de 30.10.2019 

 

Adenda à Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1 – DFA – Divisão Financeira e Aprovisionamento 
 

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

2 – DOT – Divisão de Ordenamento do Território 
 

2.1 - Processo n.º 78-OC/2016, em nome de VODAFONE PORTUGAL, SA 

Local: Rua das Agras Novas – Ermesinde 

Reposição da Legalidade Urbanística – Legalização Oficiosa; 
 

2.2 - Processo n.º 41-OC/2015, em nome de António Miranda Rodrigues 

Local: Rua da Ventura, 71 – Alfena 

Declaração de caducidade; 
 

2.3 - Processo n.º 84-OC/2016, em nome de Maria Luísa Moreira Silva Mendes 

Local: Rua de Calfaioma, 261 – Valongo 

Declaração de caducidade. 
 

3 – DD – Divisão de Desporto 
 

3.1 - Associação Centro Social Figure Skating - Ibéria Roller Cup – 8 a 10 de novembro; 
 

3.2 - Candibyke – Associação de Ciclismo – Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização do 4.º 

Trail Quinta das Arcas. 
 

4 – DPOM – Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade 
 

4.1 - Refuncionalização do Mercado de Valongo (Nova Esquadra da PSP) 

- Aprovação do projeto de execução, das peças procedimentais e da decisão de contratar por concurso 

público; 

- Designação dos membros do júri do procedimento e delegação de competências; 
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4.2 - Reabilitação do Pavilhão da Bela - Ermesinde 

- Aprovação do projeto de execução, das peças procedimentais e da decisão de contratar por concurso 

público; 

- Designação dos membros do júri do procedimento e delegação de competências; 
 

4.3 - Alargamento da Rua de Vale Direito – União de Freguesias de Campo e Sobrado 

Aceitação de cedência das parcelas de terreno, designadas por 1 e 2 e aprovação das contrapartidas 

estabelecidas entre as partes; 
 

4.4 - Alargamento da Rua do Penido – União de Freguesias de Campo e Sobrado 

Aceitação de cedência das parcelas de terreno, designadas por 1, 2 e 3 e aprovação das contrapartidas 

estabelecidas entre as partes; 
 

4.5 - Alargamento da Rua da Devesa – União de Freguesias de Campo e Sobrado 

Aceitação de cedência de parcela de terreno e aprovação das contrapartidas estabelecidas entre as partes. 
 

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

5.1 - Proposta de Quota Extraordinária para a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis; 
 

5.2 - O Desporto Vai à Escola - Estabelecimento de Protocolo. 
 

6 – DJRH – Divisão Jurídica e Recursos Humanos 
 

6.1 - Proposta de realização de um estágio em formação prática em contexto de trabalho - Acordo de 

colaboração com o Instituto do Emprego e Formação Profissional; 
 

6.2 - Celebração de Protocolo com a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações. 
 

7 – DCJ – Divisão de Cidadania e Juventude 
 

7.1 - Orçamento Participativo Jovem de Valongo – 7.º OPJV. 
 

8 – Diversos 
 

8.1 - Autorização Prévia para lançamento de Fogo de Artificio - Festas em honra St.º André; 
 

8.2 - Aprovação da ata da reunião realizada no dia 04.10.2019. 

 

Valongo, 25 de outubro de 2019 
 

A Vice-Presidente da Câmara, 

 

________________________ 

(Eng.ª Ana Maria Rodrigues) 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A senhora Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, cumprimentou os presentes e deu início à 

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

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

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

Questionou se algum serviço técnico da Câmara era responsável por monitorizar o funcionamento dos 

postes de iluminação, pois havia postes que não funcionavam quase desde a sua instalação. Exemplificou 

que em frente à Escola do Lombelho estavam dois postes contínuos avariados, na via do Lombelho que 

ligava a Quinta da Lousa a Alfena havia poste sim poste não, e uma situação em que havia dois postes não. 

Salientou que essa situação já se arrastava há mais de um ano, e achava que esse descuido já inibia a 

Câmara de responsabilizar a empresa que fez a sua instalação, porque depois do equipamento instalado e 

decorrido mais de um ano da sua instalação não era agora que iam pedir a sua reposição. 

 

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

Referiu que na reunião de 17.01.2019 votaram o ponto relativo à desafetação do domínio público de parte 

do caminho público de ligação entre as Ruas Marquês de Pombal e Central da Ribeira das Freguesias de 

Campo e Sobrado, com a área de 860,00m2. No entanto, os Vereadores eleitos pelo PPD/PSD receberam a 

informação de que o referido caminho não foi reposto na sua totalidade pela empresa HUTCHINSON. 

Nesse sentido, questionou qual o ponto de situação do assunto. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Miguel Teixeira, cumprimentando os presentes. 

Disse que há uns meses os Vereadores eleitos pelo PPD/PSD questionaram o Executivo acerca do antigo 

cinema de Ermesinde, tendo sido informados que esse espaço era privado e não havia hipótese de intervir 

no mesmo. Referiu que na abertura da Expoval, o senhor Presidente anunciou que tinham planos para 

adquirir o antigo cinema e fazer um equipamento cultural. No entanto, o Centro Social de Ermesinde, 

proprietário do imóvel, manifestou a sua surpresa com o anúncio do senhor Presidente e avançou com uma 

avaliação do imóvel. Questionou quais eram os planos da Câmara no que respeitava ao objetivo para o 

antigo cinema de Ermesinde, e também quanto aos prazos e valores. 

 

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

No que concerne à questão do cineteatro de Ermesinde, disse que o senhor Presidente anunciou 

publicamente que era intenção da Câmara Municipal adquirir esse espaço porque entendia que era um 

espaço que poderia ser importante para a vida cultural da cidade, e também porque votaram a aquisição 

dos terrenos para ampliar o Parque Urbano de Ermesinde, e poderiam aproveitar para ter uma possível 

ligação a esse espaço através das traseiras do cineteatro. Disse que o senhor Presidente havia referido que 
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isso ia ser negociado com o Centro Social de Ermesinde e iam seguir os trâmites habituais como fizeram, 

por exemplo, para o antigo quartel dos bombeiros. Mais, disse, que iam solicitar uma avaliação do espaço 

para posteriormente negociar uma proposta que podia passar por um contrato de aquisição a um prazo 

mais dilatado, o que muitas vezes era positivo para as associações porque garantia uma verba mensal 

importante para a sua gestão corrente. Referiu que o senhor Presidente anunciou publicamente que esse 

edifício carecia de uma reabilitação, e que iam tentar que essa reabilitação pudesse ser feita através dos 

fundos comunitários. Acrescentou que o senhor Presidente já tinha manifestado interesse ao proprietário do 

imóvel antes de o fazer publicamente na Expoval, e que chegariam a um acordo, porque no final quem 

beneficiaria seria a cidade de Ermesinde. 

Relativamente à questão do caminho público, disse que estava identificado como um caminho de servidão. 

Sublinhou que este não era utilizado há muitos anos porque estava completamente tapado pela vegetação, 

e quando a empresa HUTCHINSON manifestou intenção de ampliar o seu armazém para ter mais uma área 

de produção e aumentar até o número de postos de trabalho, a Câmara informou que não estava contra a 

ampliação mas que a ocupação desse espaço iria obrigar a uma consulta pública e que haveria o risco de 

alguém se manifestar contra, e se assim fosse esse caminho teria que se manter apesar de não ser 

utilizado. Disse que isso se verificou, havendo pessoas que apesar de não utilizarem o caminho se 

manifestaram contra, e essa posição ficou a constar do projeto da empresa. Referiu que, na altura, a 

empresa não cumpriu exatamente com o que a Câmara determinou e, por isso, foi obrigada a demolir parte 

do que já estava feito para garantir essa passagem. Atualmente podiam garantir que era um caminho de 

servidão, porque se mantinha essa servidão e as pessoas já conseguiam passar atendendo a que foi 

suprimida a barreira da vegetação e também não tinha o inconveniente do revestimento, agora existia 

mesmo um caminho que podia ser utilizado. 

Sobre a questão da iluminação pública, disse estranhar o facto de estar há um ano sem reparação. Explicou 

que o Município de Valongo foi pioneiro no fator de trocar todas as armaduras tradicionais para armaduras 

LED, mas no final depararam com uma situação de pós obra à qual não estavam habituados. O 

procedimento usual era a EDP Energia a resolver os problemas através de um piquete muito eficiente, que 

se não atuasse de imediato era no dia seguinte, mas com o novo acordo e com a entrada de um parceiro, a 

EDP Comercial, deixou de ser possível ser feito através da mesma forma porque a propriedade de cada 

poste passava a ter dois intervenientes, ou seja, da ligação ao poste era a EDP Energia, daí para cima a 

EDP Comercial. Portanto, atualmente sempre que havia uma avaria era feita uma triagem para identificar de 

quem era a responsabilidade para que depois o que tivesse a responsabilidade atuasse. Complementou 

que quando havia uma avaria era a EDP Energia que lá ia, se fosse da sua responsabilidade resolvia de 

imediato, caso contrário reportava à EDP Comercial e depois a Câmara, através da Divisão de Projetos, 

Obras e Mobilidade, acompanhava o trabalho de manutenção da EDP Comercial. Disse que existiam 

relatórios mensais sobre essa atividade e reuniões quando algo não funcionava bem, mas a resposta não 

era tão célere como gostariam e como era antigamente com a EDP Energia. Disse, ainda, que houve um 

período de adaptação inicial onde se verificou um atraso muito grande nas reparações por parte da EDP 
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Comercial, mas isso estava sanado, e por esse motivo lhe causava estranheza as situações mencionadas 

pelo senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho. Contudo, ia questionar a EDP Comercial e daria uma resposta a 

esses casos. 

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva, questionando se a área de 860,00m2 referente ao 

caminho público foi reposta ou se ficou menos área. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, elucidando que a área do caminho que inicialmente 

estava assinalada na planta era incorreta, tendo entretanto a empresa apresentado documentos que 

comprovavam que a área que estava nesse momento era a correta. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois euros e trinta e cinco 

cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO/2020 - MAPA DE PESSOAL/2020 - PLANO DE 

ATIVIDADES E ORÇAMENTO DA VALLIS HABITA/2020 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta do Orçamento, 

Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Plano de Atividades e Orçamento da Vallis Habita, EM, para 

o ano 2020, instruído com a informação técnica n.º 15/DFA/2019, datada de 21/10/2019, subscrita pela 

Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, cujo teor se 

transcreve: 

“Nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, a 

elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano compete ao Órgão Executivo pelo que se 

procede à apresentação do referido documento. 

O n.º 1 do art.º 45.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, refere que a Câmara 

Municipal apresenta à Assembleia Municipal, até 31 de outubro de cada ano, a proposta do Orçamento 

Municipal para o ano seguinte. 

Conforme a alínea a) do n.º 2 do art.º 79.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Autarquia disponibiliza no 

seu sítio eletrónico a proposta de Orçamento apresentada ao órgão deliberativo. 

O art.º 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estipula que a aprovação dos documentos previsionais 

por parte da Assembleia Municipal ocorrerá na quinta sessão anual daquele órgão, a realizar em novembro 

ou dezembro. 
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Acresce referir que a proposta apresentada pela Câmara não pode ser alterada pela Assembleia Municipal, 

sem prejuízo do órgão executivo poder vir a acolher em nova proposta as recomendações ou sugestões 

feitas pelo órgão deliberativo, conforme consta do n.º 3 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

A entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC – 

AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, foi adiada para 1 de janeiro de 2020, para 

as entidades do subsetor da Administração Local, tendo a Comissão de Normalização Contabilística (CNC) 

emitido parecer reiterando “o entendimento de que o orçamento das entidades autárquicas para 2020, a 

elaborar em 2019, ainda será preparado de acordo com o modelo do POCAL, havendo depois, a partir de 

1/1/2020, um ajustamento em sede de execução, para os modelos de relato previstos no SNC-AP.” 

Assim sendo, na elaboração dos documentos previsionais foram cumpridas todas as disposições legais 

preconizadas no Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), com a redação dada pela Lei n.º 

162/99, pelos Decretos-Lei, 315/2000, 84-A/2002 e pela Lei n.º 60-A/2005, de 14 de setembro, 2 de 

dezembro, 5 de abril e 30 de dezembro, respetivamente. 

Conforme estipulado no art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a proposta do Orçamento inclui os 

seguintes elementos: relatório; mapa resumo das receitas e despesas; mapa das receitas e despesas, 

desagregado por classificação económica; articulado e mapas de carácter obrigatório e facultativo que 

auxiliam na compreensão dos documentos em apreço. 

O articulado contém as normas regulamentares para execução do Orçamento, as propostas de 

autorizações relativas à execução orçamental, como a autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia Municipal, a autorização genérica de assunção de despesa e autorização de 

pagamentos, a autorização para atribuição de despesas de representação, bem como o regulamento 

interno dos fundos de maneio. 

A proposta do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o ano de 2020 importa, tanto na despesa 

como na receita, o valor global de 59.300.000 € (cinquenta e nove milhões e trezentos mil euros). 

As Grandes Opções do Plano, de dotação global de 28.209.484 € (vinte e oito milhões, duzentos e nove mil, 

quatrocentos e oitenta e quatro euros) são compostas pelo Plano Plurianual de Investimentos, do montante 

de 18.950.800 € (dezoito milhões,  novecentos e cinquenta mil e oitocentos euros) e pelas Atividades Mais 

Relevantes do valor de 9.258.664 € (nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e sessenta 

e quatro euros). 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Pública (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

dispõe, no art.º 29.º, que os Serviços planeiam e preparam o Mapa de Pessoal, aquando da elaboração da 

proposta de Orçamento, pelo que o mesmo acompanha a presente proposta de Orçamento. O n.º 2 do 

referido artigo menciona que o Mapa de Pessoal deverá conter a indicação do número de postos de 

trabalho de que o Município carece para o desenvolvimento das suas atividades. 

Face à aceitação da transferência de competências para o Município de Valongo no domínio da educação, 

estatuí o n.º 1 do art.º 42.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que “Os mapas de pessoal das 

Câmaras Municipais preveem os postos de trabalho do pessoal não docente dos agrupamentos de escolas 
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e não agrupadas da rede escolar pública do Ministério da Educação localizadas nos respetivos territórios, 

necessários ao respetivo funcionamento”. 

Tal não é possível neste momento, porquanto ainda não foi publicada na 2.ª Série do Diário da República, a 

lista nominativa dos referidos trabalhadores, requisito exigido pelo n.º 7 do mesmo diploma. Logo que tal 

aconteça, os postos de trabalho necessários serão automaticamente aditados ao Mapa de Pessoal, nos 

termos do n.º 9 do já citado diploma legal. 

A aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano compete à Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mediante proposta da Câmara 

Municipal, conforme estipulado na alínea c) do n.º 1 do art.º 33º do mesmo diploma legal. 

Do mesmo modo, competirá também ao Órgão Deliberativo, mediante proposta da Câmara Municipal, 

aprovar o Mapa de Pessoal para o ano 2020, atendendo ao disposto no n.º 4 do art.º 29.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugada com a 

alínea a), do n.º 2, do art.º 3º do Decreto – Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. 

De acordo com a alínea b), do n.º 2, do art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o Orçamento 

municipal inclui como anexo o Plano de Atividades e Orçamento para 2020 da Vallis Habita, EM.” 

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara proferiu, em 22/10/2019, o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-

se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

 

Interveio a senhora Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, referindo, de forma sucinta, que esse era 

o maior orçamento desse ciclo e apostava claramente na estratégia nas áreas da Educação, Inovação 

Social, Regeneração Urbana e nas infraestruturas de Mobilidade Sustentável. Disse que o Município aceitou 

a transferência de competências no domínio da Educação, o que iria representar um forte desafio para os 

serviços municipais no sentido de garantir um serviço mais próximo e ajustado às necessidades da 

comunidade escolar do concelho de Valongo. Acrescentou que o Plano previa também a continuidade do 

processo de modernização administrativa através da continuação da desmaterialização dos processos e 

serviços e através da continuação da implementação da metodologia Kaizen, e fazia também uma clara 

aposta num concelho mais inclusivo no que respeitava às acessibilidades, promovendo a mobilidade suave 

e a eliminação das barreiras. 

Disse que nas Grandes Opções do Plano destacavam-se os projetos que também já haviam mencionado, 

como o novo edifício dos Paços do Concelho, a Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português e 

as obras de requalificação de equipamentos desportivos. Destacavam-se também as iniciativas já 

conhecidas ligadas às logomarcas, a Feira da Regueifa e do Biscoito, o MagicValongo, a Festa do 

Brinquedo, a Onomatopeia, o Manifesto, a Semana da Prestação de Contas, a Semana Europeia da 

Democracia Local e todas as atividades ligadas ao teatro. Ainda a destacar nas Grandes Opções do Plano 

os acordos de cooperação com as IPSS do concelho, o Fundo de Emergência Social, o projeto “O Meu 

Bairro Não Tem Paredes”, o novo projeto da “Casa do Xisto” e o “ASA”, e também os projetos educativos, o 

“MAISVAL” e o projeto das férias escolares “TOK’AMEXER”. Salientou que trabalhavam todos os dias para 

tornar o território de Valongo mais atrativo e mais reconhecido. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que da reunião de apresentação da proposta de 

orçamento, o senhor Presidente falou de 600 funcionários do Ministério da Educação que iriam integrar a 

estrutura municipal, mas a proposta de Quadro de Pessoal ainda não previa a sua integração. Questionou 

se era por alguma razão técnica específica. 

 

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

Explicou que os Auxiliares de Ação Educativa que vinham para a autarquia não eram 600, mas entre 300 e 

400, mas desses havia também funcionários que já estavam nas escolas e já pertenciam à autarquia, 

nomeadamente os do pré-escolar. Disse que a DGEstE enviou o Mapa do Pessoal a transitar para a 

autarquia, foi validado junto dos serviços e das escolas e remetido novamente à DGEstE para publicação no 

Diário da República, e só após este procedimento é que passaria a integrar o Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que, de acordo com a informação do senhor 

Presidente, não era só o pessoal auxiliar que transitaria para a Câmara, mas também todo o pessoal não 

docente, ou seja, o serviço de psicologia. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, esclarecendo que os técnicos superiores não 

estavam incluídos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que no concernente ao Mapa de Pessoal e porque 

as Grandes Opções do Plano espelhavam o que constava no Mapa de Pessoal atendendo a que era uma 

parte muito significativa do Orçamento, na sua perspetiva, pecava por defeito. Referiu que a Câmara, e 

muito bem, começou a fazer um caminho junto da Educação para acabar com os Contratos Emprego-

Inserção e a fazer uma forte aposta na redução da precariedade, que iria existir sempre, mas podiam fazer 

com que baixasse a níveis socialmente aceitáveis. Disse que a atividade da Câmara não se esgotava nas 

escolas nem na Educação, continuavam a alimentar uma precariedade e não via nesse Mapa de Pessoal 

uma vontade clara de resolver a situação, dando a título de exemplo que grande parte dos monitores de 

natação estavam a prestar um serviço ao abrigo de um protocolo que não era mais do que aquilo que 

acontecia nas AAAF e que iria continuar a acontecer até que a situação ficasse regularizada, e a alimentar 

um mercado de empresários em nome individual quando na prática eram prestadores de serviços que 

deviam ter um contrato de trabalho e um vínculo com o Município. Estava-se a falar de dezenas de 

monitores de natação, de nadadores-salvadores que não tinham o vínculo com a Câmara mas que 

prestavam o serviço aos utilizadores do equipamento municipal que ia para além do âmbito do protocolo 

estabelecido. Disse que o protocolo existia não na data atual, mas numa situação em que a Câmara estava 

em franca retoma, em que o seu orçamento crescia muito significativamente e havia uma aposta clara em 
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melhorar as condições do pessoal afeto ao Município. Referiu que, na sua opinião, tinha que começar a ser 

feito um caminho, porque não fazia sentido a obrigatoriedade de ter um nadador-salvador na piscina 

municipal, sendo esta um equipamento da Câmara Municipal. Nesse âmbito, deveria ser a Câmara 

Municipal a contratualizar e a ter um com vínculo e um contrato de trabalho com um nadador-salvador. 

Referiu que para acabarem com essas críticas e promiscuidade e a Câmara transferir um montante que 

depois ficava na dúvida se esse montante era integralmente gasto com os recursos humanos, e até verem 

uma margem de 10% para custos administrativos que não se verificava noutros protocolos. Considerava 

que estava na altura de tomar uma decisão, porque se não havia capacidade para os absorver a tempo 

inteiro poderiam ser feitos contratos de trabalho a meio tempo, pois não fazia sentido continuarem a 

alimentar essa situação. 

Disse que os Vereadores eleitos pelo PPD/PSD ficavam satisfeitos por verem que estava prevista a 

integração de mais 45 pessoas nas escolas, não iam ser suficientes, mas havia um caminho bastante 

positivo que foi feito, tinham que fazer esse caminho também nas outras áreas porque não adiantava dizer 

que acabaram com a precariedade na escola se depois tinham a precariedade nos outros serviços que 

prestavam. 

Mais, disse, que não tinha problema nenhum com os Contratos Emprego-Inserção, até porque os Contratos 

Emprego-Inserção em muitas das situações tratava-se de pessoas que não tinham competências 

desenvolvidas para poderem ser trabalhadores com um contrato de trabalho. Havia um percurso que devia 

ser feito a par, e os Contratos Emprego-Inserção, na sua opinião, serviam precisamente para que essas 

competências que deviam ser desenvolvidas nessas pessoas fossem apoiadas e potenciadas. Considerava 

que não sustentando nem suportando os serviços nos Contratos Emprego-Inserção, e esse era o caminho 

que estava a deixar de ser feito, porque se verificava que não havia desempregados, e não os havia não 

porque não houvesse taxa de desemprego, baixava o número de inscritos no Centro de Emprego, 

aumentava o mercado paralelo e estavam todos integrados em formação, e como a formação tinha 

prioridade sobre os Contratos Emprego-Inserção, quer as câmaras, quer as Juntas de Freguesia, quer as 

IPSS tinham dificuldades em fazer integração de Contratos Emprego-Inserção. Contudo, achava que devia 

continuar a ser uma aposta sem ser o garante do funcionamento dos serviços. 

 

Interveio a senhora Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, salientando que era esse o caminho que 

a Câmara tinha intenção de tomar, iam diminuir o número de Contratos Emprego-Inserção já para as 

escolas, e pretendiam acabar com os Contratos Emprego-Inserção no Município. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que era um trabalho social que também deviam 

desempenhar até para criar hábitos de trabalho. 

 

Interveio a senhora Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, referindo que eram para projetos de 

curta duração, não para ocupar necessidades de postos de trabalho. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, explicando que o senhor Presidente quando 

mencionou 600 pessoas referia-se aos funcionários da Câmara, acrescendo quase 400 das escolas. 

Relativamente à questão dos técnicos superiores, referiu que numa primeira versão da lei estavam incluídos 

os técnicos superiores, mas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, esses foram retirados do pessoal 

a transferir para a Câmara, nomeadamente psicólogos e terapeutas que eventualmente as escolas 

tivessem. Acrescentou que constava ainda pessoal licenciado mas que na escola estava na categoria de 

Assistentes Técnicos. 

No respeitante à questão do pessoal que a Câmara ia admitir, disse que era um fator importante e foi 

sempre uma necessidade, o concurso terminava no final do ano e o objetivo era fazer já algumas 

contratações de forma a cumprir o rácio e ir um bocadinho mais além nalgumas situações, mas a finalidade 

era, ao longo do tempo, acabar com o trabalho precário. 

Relativamente aos Contratos Emprego-Inserção, disse que também era uma promessa acabar com estes, 

mas havia situações pontuais onde fazia sentido, não para trabalho generalizado ou indiferenciado, mas 

para trabalho específico. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que podia ser para um trabalho indiferenciado, 

não ser o garante, ou seja, não entregar, por exemplo, o funcionamento do Museu ou do Fórum a Contratos 

Emprego-Inserção, mas que fossem um elemento que podia apoiar e a par disso ser feito o trabalho de 

integração no mercado de trabalho. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, sublinhando que foi sempre uma aposta do PS 

substituir o pessoal com situações precárias por pessoal do quadro. Não foi possível até agora na 

totalidade, mas mesmo assim foi feito um esforço no concurso anterior de contratar 31 pessoas, agora mais 

45. Ou seja, nos dois mandatos era quase 80 pessoas a contratar para o quadro da Câmara, o que 

representava um esforço significativo e uma aposta grande para manter as pessoas qualificadas no sistema 

de ensino. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, apresentando um requerimento para que, no âmbito dos 

protocolos quer desportivos quer na área da Educação, fosse requerido às entidades o número de 

trabalhadores afetos aos protocolos e o vínculo correspondente. 

 

Analisados devidamente os documentos apresentados, foi deliberado por maioria, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal: 

1 - A proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2020, nos termos conjugados da alínea c) 

do n.º 1 do art.º 33.º com a alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
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2 - O Mapa de Pessoal para 2020, nos termos n.º 4 do art.º 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugada com a alínea a), do n.º 2, do 

art.º 3.º do Decreto – Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro; 

3 - O Plano de Atividades e Orçamento para 2020 da Vallis Habita EM, nos termos da alínea b) do n.º 2, do 

art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

 

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

Eng.º Miguel Teixeira. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo, a título de Declaração de Voto, que olhando para 

o Plano e Orçamento, os Vereadores eleitos pelo PPD/PSD viam alguns aspetos positivos, mas viam outros 

que era o “ir com a corrente”. Se analisassem o Plano de Investimentos, o que a senhora Vice-Presidente 

anunciou na sua intervenção como uma forte aposta na mobilidade suave era uma forte aposta do 

Município de Valongo e de todos os municípios da Área Metropolitana do Porto, porque iam a reboque de 

fundos comunitários. Os fundos comunitários quando surgiam era como um suporte às intenções de 

investimento, e o que viam hoje era que os fundos comunitários eram a linha orientadora dos Planos de 

Investimento municipais não só das Áreas Metropolitanas mas como das comunidades intermunicipais. 

Referiu que tirando o valor da comparticipação nacional, muito pouco ficava em termos de investimento, só 

existia investimento, e alguns têm sido “chutados” de ano para ano sucessivamente, porque não tinham 

ainda enquadramento comunitário. O que os Vereadores eleitos pelo PPD/PSD viam era que o crescimento 

da receita apenas servia para engrossar a despesa corrente municipal. 

Disse também que sustentavam o seu voto contra por uma questão de coerência, pois se não concordavam 

com a Polícia Municipal e o manifestaram desde o início, se não concordavam e votaram contra a taxa 

estabelecida para o IMI, se não concordavam com a cobrança do valor de água vendida a título da renda 

municipal porque eram os munícipes que pagavam, se não concordavam com a política fiscal municipal do 

Executivo PS, naturalmente que não podiam concordar com um Orçamento que, na sua perspetiva, não 

espelhava o esforço que era pedido aos munícipes na devida proporção. 

Deu nota positiva do reforço na área da Educação, mas disse que, tendencialmente, os pagamentos de 

serviços suplementares a prestadores de serviços, nomeadamente a empresa de fornecimento de refeições 

que no seu Caderno de Encargos tinha a supressão ou o fornecimento de pessoal para vigilância de 

crianças que não era o objeto da sua atividade, e esses protocolos que assentavam única e exclusivamente 

numa prestação de um serviço de contratação de pessoal que mascarava o que devia ser um vínculo 

promovido pelo Município, e os Vereadores eleitos pelo PPD/PSD não podiam concordar com essa política. 

Achava que não pode servir de desculpa que dessa forma ajudassem os clubes, se queriam ajudar os 

clubes tinham que o assumir e atribuir subsídios para o funcionamento das atividades no âmbito da sua 

ação. Não iam por os clubes nem as associações a fornecer os recursos humanos em troca de um apoio 

financeiro. 
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2.1 - PROCESSO N.º 78-OC/2016, EM NOME DE VODAFONE PORTUGAL, SA 

LOCAL: RUA DAS AGRAS NOVAS – ERMESINDE 

REPOSIÇÃO DA LEGALIDADE URBANÍSTICA – LEGALIZAÇÃO OFICIOSA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Vodafone Portugal, SA, 

respeitante à reposição da legalidade urbanística – legalização oficiosa, instruída com a informação n.º 

1206/DOT.EAT/2019, datada de 04/09/2019, cujo teor se transcreve, subscrita pelo técnico superior, 

Morgado de Sousa: 

«Em 27.11.2018 foi comunicado à Vodafone pelo ofício ref.ª 10655/DOT que, por despacho exarado em 

9.11.2018 à margem na informação 822/DOTA.EAT/2018 era intenção da Câmara Municipal repor a 

legalidade urbanística, procedendo à legalização oficiosa imputando aquela empresa a taxa prevista no 

Regulamento e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais. 

Tendo-se solicitado à DOT.EU procedesse ao cálculo da Taxa em causa, em 30.08.2019 esse cálculo foi 

elaborado e foi anexado aos ficheiros do processo no valor de 20,90 €. 

De acordo com a Memória Descritiva e Justificativa as obras efetuadas dizem respeito à Rede de 

Telecomunicações da VODAFONE, relativo à ligação por meio de vala, entre Caixa de Visita do fornecedor 

de Serviços PORTUGAL TELECOM existente e a Caixa de Visita da Vodafone construída, e executada na 

Rua das Agras Novas, e de acordo com a localização e incluiu: 

Abertura de Vala e Construção de CVP: Rua das Agras Novas (Abertura de Vala) – 60 metros 

Dimensão e tipo de pavimento afetado: 

Faixa de Rodagem em Paralelos: 10,00m x 0,40m x 0,80m 

Passeio em Cimento: 50,00m x 0,40m x 0,80m. 

Em 04.01.2017 verificou-se que os trabalhos estavam concluídos. Cumpre ainda informar que os 

pavimentos, quer na faixa de rodagem quer no passeio foram devidamente repostos, tendo sido cumpridas 

as normas descritas no Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação em vigor no Município de 

Valongo (RMUEMV) nomeadamente, as descritas no n.º 24 e seguintes do anexo I. 

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

meio de vala de caixas de visita com implantação na via pública de tubagem para instalação de cabos na 

rua das Agras Novas em Ermesinde numa extensão de cerca de 60,0 m cumpre com as disposições fixadas 

no Plano Diretor Municipal e no Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação em vigor no 

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

calculo se encontra anexada ao processo. 

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

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

10/09/2019, que igualmente se transcreve: 

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

urbanização efetuadas mediante declaração a atestar que as obras em causa cumprem com a legislação e 
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as normas regulamentares em vigor. Mais se propõe que seja determinado o pagamento da taxa urbanística 

devida, devendo ser concedido ao infrator o prazo de 30 dias para esse efeito. Tem competência para 

decidir sobre o assunto a câmara municipal.» 

Em 09/10/2019, 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 22/10/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

conjugado com o n.º 8 do artigo 102.º-A, do Decreto-Lei nº 555/99 de 16/12, na sua atual redação, por 

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

 

2.2 - PROCESSO N.º 41-OC/2015, EM NOME DE ANTÓNIO MIRANDA RODRIGUES 

LOCAL: RUA DA VENTURA, 71 – ALFENA 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

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

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

informação n.º 1190/DOT.EAT/2019, datada de 03/09/2019, cujo teor se transcreve, subscrita pelo técnico 

superior, Pedro Pinto: 

«Em 31.03.2015 foi solicitada a concessão de uma licença para construção/legalização de um edifício de 

habitação unifamiliar no local supra identificado. 

Em 21.07.2016 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 21.06.2016. 

Em 11.10.2017 foi emitido o alvará de obras de construção n.º 86/2017, fixando o prazo para conclusão das 

obras em 15.04.2019. 

Em 05.07.2019 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito, encontrando-se em fase de acabamentos. 

Em 01.08.2019 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da licença nos 

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

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

para que, querendo, se pronunciasse. 

Nesta data, verifica-se que o requerente não se pronunciou sobre a intenção aludida no parágrafo anterior. 

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

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

A competência para decidir sobre o assunto foi delegada no Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, 

pelo despacho n.º 14/GAP/2018, de 28.03.2018.» 
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Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão da DOT, Arqt.º Eduardo Paupério, em 

09/09/2019, que igualmente se transcreve: 

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

artigo 71.º, n.º 5 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

por não conclusão das obras no prazo fixado para o efeito, em conformidade com o disposto no artigo 71.º, 

n.º 3, alínea d), do já citado Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. Tem competência para decidir 

sobre o assunto a Câmara Municipal em conformidade com o disposto no artigo 71.º, n.º 5 do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro.» 

Em 09/10/2019, 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 22/10/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16/12, na sua atual redação, por unanimidade, declarar a 

caducidade da licença administrativa, nos termos da informação prestada. 

 

2.3 - PROCESSO N.º 84-OC/2016, EM NOME DE MARIA LUISA MOREIRA SILVA MENDES 

LOCAL: RUA DE CALFAIOMA, 261 – VALONGO 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Maria Luísa Moreira Silva 

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

informação n.º 1187/DOT.EAT/2019, datada de 02/09/2019, cujo teor se transcreve, subscrita pelo técnico 

superior, Pedro Pinto: 

«Em 08.04.2016 foi solicitada a concessão de uma licença para ampliação e alteração de um edifício de 

habitação unifamiliar (legalização) no local supra identificado. 

Em 20.12.2017 a requerente foi notificada que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 19.12.2017. 

Em 01.02.2019 foi emitido o alvará de obras de construção n.º 9/2019, fixando o prazo para conclusão das 

obras em 04.03.2019. 

Em 24.05.2019 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito, encontrando-se em fase de acabamentos. 

Em 17.06.2019 foi comunicado à 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), 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação, tendo sido fixado prazo de 10 dias 

para que, querendo, se pronunciasse. 

Nesta data, verifica-se que o requerente não se pronunciou sobre a intenção aludida no parágrafo anterior. 

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

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

A competência para decidir sobre o assunto foi delegada no Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, 

pelo despacho n.º 14/GAP/2018, de 28.03.2018.» 

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

09/09/2019, que igualmente se transcreve: 

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

artigo 71.º, n.º 5 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

por não conclusão das obras no prazo fixado para o efeito, em conformidade com o disposto no artigo 71.º, 

n.º 3, alínea d), do já citado Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. Tem competência para decidir 

sobre o assunto a Câmara Municipal em conformidade com o disposto no artigo 71.º, n.º 5 do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro.» 

Em 09/10/2019, 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 23/10/2019, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16/12, na sua atual redação, por unanimidade, declarar a 

caducidade da licença administrativa, nos termos da informação prestada. 

 

3.1 - ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL FIGURE SKATING - IBÉRIA ROLLER CUP – 8 A 10 DE 

NOVEMBRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Associação Centro Social 

Figure Skating - Ibéria Roller Cup – 8 a 10 de novembro, instruído com a informação técnica n.º 

14196/2019, datada de 22/10/2019, subscrita por Hélder Filipe Silva Rocha, Assistente Técnico, cujo teor se 

transcreve: 

“A Associação Centro Social Figure Skating é uma Associação de direito privado, sem fins lucrativos, 

sediada na Cidade de Alfena, que tem como objetivos a prática, a formação técnica e aprendizagem da 

modalidade de Patinagem Artística, dirigida a crianças, jovens e adultos. 

Neste sentido, a Associação em articulação com a Federação Espanhola de Patinagem, vai levar a efeito 

um torneio Internacional designado de “Ibéria Roller Cup”, de 8 a 10 de novembro, no Pavilhão do CSPA – 
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Centro Social e Paroquial de Alfena, contando com a participação de apróximadamente 150 atletas, 

oriundos de vários pontos do País e de Espanha, que dará acesso à final a decorrer em Barcelona. 

Assim, para a realização do evento a Associação Centro Social Figure Skating solicita o apoio do Municipio 

para fazer face às despesas, no valor de 3.500,00€, como se segue: 

 

Tipo de Despesa 

 

Valor 

Prémios  

3.500,00€ Juízes 

Outras despesas 

 

Considerando que: 

- A Associação Centro Social Figure Skating tem vindo a desenvolver um trabálho notável ao nível da 

patinagem Artistica, com a conquista de títulos nacionais e internacionais; 

- A Associação: 

. Está constituída 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; 

- A Cidade de Alfena irá beneficiar com a realização do evento - “Ibéria Roller Cup”, durante 3 dias, 

nomeadamente ao nivel de alojamento, restauração e comércio local; 

- O evento irá permitir uma maior divulgação da modalidade de Patinagem Artística, bem como do Concelho 

a nivel Regional, Nacional e Internacional. 

Coloca-se à consideração da Câmara Municipal deliberar sobre a atribuição de um subsídio pontual no valor 

de 500,00€, à Associação Centro Social Figure Skating, para minimizar as despesas com a organização do 

torneio “Ibéria Roller Cup”, a decorrer de 8 a 10 de novembro. 

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. 

À consideração superior. 

Sobre o assunto foi prestada informação da Exma. Sra. Chefe de Divisão, Susana Leão, em 23/10/2019: 

“Concordo com o apoio proposto em prol do sucesso do evento, por forma a garantir a sua realização em 

2020, através da Associação Centro Social Figure Skating. Mais se informa que, o processo se encontra 
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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 23/10/2019, o seguinte despacho: 

“Concordo. Á consideração do Sr. Presidente levar a reunião de Câmara”. 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 25/10/2019, 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, por unanimidade, apoiar a Associação Centro Social Figure Skating na realização do torneio Ibéria 

Roller Cup, com base na informação técnica prestada. 

 

3.2 - CANDIBYKE – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO 

DE COORGANIZAÇÃO DO 4.º TRAIL QUINTA DAS ARCAS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Candibyke – Associação 

de Ciclismo - Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização do 4.º Trail Quinta das Arcas”, 

instruído com a informação técnica n.º 14192/2019, datada de 22/10/2019, subscrita por Mário Luís Santos 

Martins, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve: 

“As Serras que fazem parte do Património Natural do Município de Valongo constituem uma unidade 

paisagística de extrema significância para a Área Metropolitana do Porto, pelo extenso e diversificado 

conjunto de valores de ordem natural e cultural que as caracterizam, pelos serviços ecos sistémicos que 

asseguram e pela proximidade face a núcleos urbanos, vias de comunicação e circuitos turísticos. 

Nos últimos anos estas Serras têm atraído praticantes de várias modalidades do desporto outdoor, como o 

Trail Running, o BTT, a Espeleologia, a Orientação, Equitação e o Parapente, oferecendo condições únicas 

para a prática destas modalidades, nomeadamente do Trail. 

Neste âmbito e à semelhança de edições anteriores, a Candibyke – Associação de Ciclismo em 

coorganização com a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado e o Município, pretende levar a efeito a 

realização da 4.ª edição do evento “Trail Quinta das Arcas”, que decorrerá no próximo dia 24 de novembro, 

com partida e chegada no interior das instalações da Quinta das Arcas. 

Este Trail é pontuável para o “Circuito Trilhos de Valongo”, percorrendo trilhos e caminhos das Serras de 

Sobrado, Quinta Rei e Quinta das Arcas, de acordo com o mapa anexo, abrangendo cerca de 1500 atletas 

oriundos de todo o país, envolvendo 3 provas, respetivamente: 

- Inscrições: 

. Trail longo - 23 km – 12€, após dia 1 /11 - 14€, de 11/11 a 17/11 - 16€ 

. Trail curto - 12 km – 10€, após dia 1 /11 - 12€, de 11/11 a 17/11- 14€ 

. Caminhada - 12 km (sem fins competitivos) – 8€, após dia 1 /11 - 9€, de 11/11 a 17/11 - 10€ 
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- Programa 

. Dia 23 de novembro - Secretariado 

. Dia 24 - Evento 

. 7h30min – abertura do secretariado; 

. 9h30min – Controlo Zero 

. 10h00 – Partida 

. 13h00 – Entrega de Prémios 

. 14h00 – Encerramento. 

 

De acordo com o caderno de encargos da Candibyke – Associação de Ciclismo, apresenta um orçamento 

previsional de 20.300,00€, como se segue: 

Tipo de serviço Valor (€) 

Lembranças 4.000,00€ 

Medalhas 1.300,00€ 

Seguro  1.500,00€ 

Troféus 1.000,00€ 

Marcações de percurso  1.100,00€ 

Abastecimentos 2.100,00€ 

Cronometragem + Dorsais 2.250,00€ 

Wc’s Portáteis 800,00€ 

Limpeza de partes públicas do percurso 750,00€ 

GNR 500,00€ 

Bombeiros a) 

Vídeo 700,00€ 

Aluguer de grades 600,00€ 

Licenças 1.200,00€ 

Outros custos  2.500,00€ 

TOTAL       20.300,00€ 

 

a) Donativo a atribuir pela Candibyke – Associação de Ciclismo, de acordo com a receita das inscrições. 
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Receita – Valor das inscrições, bem como patrocínios que o clube venha a granjear. 

Face ao exposto, propõe-se a celebração de um protocolo de coorganização, em que caberá, entre outros: 

- Ao segundo e terceiro outorgantes (Candibyke e Junta de Freguesia de Campo e Sobrado), a realização 

do evento a nível técnico com base no regulamento; limpeza dos trilhos, contratação dos serviços de um 

vídeo promocional, policiamento e cronometragem; solicitar o apoio dos Bombeiros Voluntários de Valongo; 

assegurar os centros de abastecimento e oferecer brindes de presença a todos os participantes; 

- Ao Município de Valongo, aprovar os percursos, realizar o seguro da prova, prestar apoio logístico, 

oferecer os prémios de classificação, colaborar na divulgação e atribuir um subsídio pontual no valor de 

1.500,00€, à Candibyke – Associação de Ciclismo. Deverá ainda o município, numa lógica da promoção do 

Desporto sem Barreiras, convidar duas crianças com Necessidades Educativas Especiais, residentes no 

Concelho, para participarem no Trail. 

Estes encargos envolvem um custo para o Município no valor de 2.548,31€, e acordo com o seguinte 

quadro: 

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos diretos internos 

Logística  238,55€ 

Lembranças 210,00€ 

Divulgação  387,24€ 

Seguro  a) 

Subtotal: 835,79€ 

Custos diretos externos 

Trofeus 212,52€ 

a) Apoio pontual à Candibyke – Associação de Ciclismo 1.500,00€ 

Subtotal: 1.712,52€ 

Total: 2.548,31€ 
a) Ao abrigo do concurso anual existente. 

Por forma a viabilizar a realização da prova, aguarda-se a receção dos seguintes pareceres: 

- Associação de Trail Running de Portugal /Associação de Atletismo do Porto 

- Câmara Municipal de Paredes 

- Infraestruturas de Portugal 

- GNR 

- DPOM 

Assim, sendo objetivo do Município promover o Desporto Outdoor, aproveitando as condições naturais que 

o Concelho oferece, incluindo a realização de provas de Trail, que envolvem anualmente cerca de 8000 

atletas, coloca-se à consideração da Câmara Municipal deliberar sobre a proposta de Protocolo de 

Coorganização do 4.º Trail Quinta das Arcas, a decorrer no dia 24 de novembro, de acordo com a minuta 

em anexo. 

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

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



23 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

À consideração superior. 

Sobre o assunto foi prestada informação da Exma. Sra. Chefe de Divisão, Susana Leão, em 25/10/2019: 

“Concordo com o apoio proposto à semelhança das edições anteriores. 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 25/10/2019, o seguinte despacho: 

“Concordo. À consideração do Sr. Presidente levar a reunião de Câmara.” 

A Exma. Sra. Vice-Presidente da Câmara no uso do despacho nº 2/GAP/2017 de 12 de outubro, emitiu em 

25/10/2019, 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 u), n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo de coorganização do 4º 

Trail Quinta das Arcas em anexo, com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - REFUNCIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALONGO (NOVA ESQUADRA DA PSP) 

- APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO, DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS E DA DECISÃO DE 

CONTRATAR POR CONCURSO PÚBLICO; 

- DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO JÚRI DO PROCEDIMENTO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

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

projeto de execução e das peças procedimentais e abertura de procedimento por concurso público, para 

execução da empreitada versada em título, instruído com a informação técnica n.º 473/DPOM.OM/2019, de 

27.09, subscrita pelo Técnico Superior Eng.º Manuel Cunha, da Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade, 

cujo teor se transcreve: 

«1. Fundamentação da necessidade 

Entre o Município de Valongo, a Secretaria-Geral da Administração Interna e a Polícia de Segurança 

Pública, foi estabelecido um contrato de cooperação interadministrativo para reinstalação da esquadra da 

PSP de Valongo, competindo ao Município a realização das obras de adaptação do antigo Mercado 

Municipal de Valongo, para o dotar de condições funcionais e operacionais adequadas ao cumprimento da 

missão pública daquela Força de Segurança. 

Não foi efetuada a prévia revisão do projeto como estabelece o número 2 do Artigo 43.º do CCP, 

republicado pelo DL111-B/2017, uma vez que ainda não foi publicada a portaria referida na mesma norma, 

sendo que o Decreto-lei nº 149/2012 no seu artigo 5.º, n.º 3 expressamente refere que “3 - A alteração ao 

n.º 2 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos só produz efeitos a partir da entrada em vigor do 

diploma que estabeleça o regime aplicável à revisão do projeto de execução”, o que ainda não sucedeu. 
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Com estes fundamentos é entendimento da Secretaria do MAI, assim como desta autarquia, que a revisão 

de projetos ainda não é legalmente exigível. 

Procedeu-se em maio de 2019 a abertura de um concurso publico na sequência do acordo atrás descrito, 

tendo-se verificado que o procedimento ficou deserto, sendo necessário de acordo com os art.os 79.º e 80.º, 

do CCP, a tomada de decisão de não adjudicação e da revogação da decisão de contratar. 

Foram analisadas as razões de tal ocorrência tendo-se constatado que a estimativa apresentada foi baixa 

conforme razões apresentadas por vários concorrentes e consultado o mercado. 

Assim foi entendível estabelecer-se um acréscimo de aproximadamente 25% ao valor estimado, resultando 

num valor de 800.000 € +IVA e reabri novo processo concurso público de forma a permitir maior 

alargamento de novas propostas. 

2. Objetivo. 

O objetivo primordial é a reabilitação exterior e interior do edifício e transformar o espaço com novas 

funções aos objetivos protocolados, para uma esquadra da PSP. 

3. Perspetiva da intervenção 

A intervenção consiste na demolição e reabilitação do espaço interior do mercado de Valongo para as 

novas funções de espaço para a função de esquadra, tais como: demolição e remoção do existente, da 

colocação de sistema Etics e aplicação de AVAC’s que visa melhorar as suas condições térmicas; a 

reabilitação do interior do edifício, procurando adaptar e melhorar as condições funcionais do espaço com 

melhorias acústicas e de conforto; a reabilitação geral de revestimentos de paredes e tetos incluindo 

pinturas e alteração do revestimento dos pavimentos de todo o espaço, tendo em conta que se encontra 

adequada a atual função de mercado para a readaptação das novas funções, e da reformulação dos 

espaços sanitários e respetivas redes hidráulicas. 

4. Descrição e tipo de obra 

Trata-se de uma obra maioritariamente de reabilitação ligeira do edifício para a transformação das novas 

funções para esquadra de polícia. 

5. Escolha do procedimento 

Verificando-se que o preço base da empreitada importa em  800.000,00 €, sugere-se a escolha do 

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

Contratos Públicos, na sua atual redação, adiante designado por CCP. 

A elaboração do projeto foi diligenciada pela Secretaria-Geral da Administração Interna, tendo este sido 

remetido ao município para desenvolvimento da contratação para execução da empreitada. 

6. Peças do procedimento 

O presente processo de empreitada é composto pelas seguintes peças: 

- Anúncio 

- Programa do procedimento 

- Caderno de Encargos 

- Peças escritas e desenhadas dos projetos de execução 

- Orçamento 
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- Mapa de trabalhos e quantidades 

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

- Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto) 

7. Designação e competências do júri 

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

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

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

cumprimento do n.º 5 do referido artigo: 

Membros efetivos: 

Eng.º Manuel Cunha – Presidente 

Eng.º Júlio Pinto – substitui o Presidente, nas faltas e impedimentos 

Eng.ª Cláudia Rodrigues 

Membros suplentes: 

Eng.ª Helena Pereira 

Eng.º Fernando Gaspar 

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

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

do procedimento; 

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

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

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

seja anormalmente baixo, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 71.º do CCP. 

8. Prazo de execução da obra 

Considerando a dimensão da obra e o grau de complexidade dos trabalhos a realizar, propõe-se que seja 

fixado o prazo de 300 dias para a execução da obra. 

9. Prazo para entrega das propostas 

Propõe-se um prazo para a apresentação das propostas de 24 dias, nos termos do n.º 1 do art.º 135.º do 

CCP, até às 17:00 horas a contar da data de envio do anúncio para publicação no Diário da República. 

10. Critério de adjudicação 

Dada a complexidade técnica da obra a executar, propõe-se que o critério de adjudicação seja o da 

proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, na modalidade prevista na alínea b) 

do n.º 1 do art.º 74.º do CCP, na sua atual redação, avaliação do preço enquanto único aspeto da execução 

do contrato a celebrar. 

11. Condições especiais 

Não aplicável. 

12. Decisão de contratação por Lotes 
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A decisão de não contratação por lotes baseia-se no imperativo técnico de que a gestão de um único 

contrato revela-se mais eficiente para esta Edilidade, conforme dispõe a alínea b) do n.º 2 do art.º 46.º -A do 

CCP. 

13. Propostas 

Face ao exposto, propõe-se que seja(m): 

a) Aprovados o projeto de execução e as peças procedimentais, que compõem o presente processo 

da empreitada. 

b) Autorizada a contratação através do procedimento de concurso público, nos termos do disposto 

na alínea b) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos, nas seguintes condições: 

- Preço base: 800.000,00 € + IVA; 

- Prazo de execução da obra: 300 dias; 

- Prazo para apresentação das propostas: 24 dias; 

- Critério de adjudicação das propostas: a proposta economicamente mais vantajosa para a 

entidade adjudicante, na modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do CCP, na sua 

atual redação, avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar; 

a) Designados os membros do júri do procedimento e delegadas as competências nos termos 

propostos na presente informação; 

b) Enviada a presente informação à DFA. Contabilidade para conhecimento e providenciar o 

aprovisionamento da verba necessária no PPI de 2020, uma vez que, é expectável que a 

execução física e financeira da empreitada só ocorra no próximo ano, motivo pelo qual, a mesma 

se encontra inscrita no Plano Plurianual daquele ano. 

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

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

disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

111-B/2017, de 31.08.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2019.10.01, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vereador Eng.º Paulo Ferreira. 

Concordo com o proposto na presente informação.» 

Em 2019.10.03, o Sr. Vereador Eng.º Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro» 

Em 2019.10.11 o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, sugerindo que o ponto fosse votado em separado, porque 

entendiam que deveria ter sido dividido em dois pontos diferentes: um seria a aprovação do projeto de 
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execução atendendo a que era um documento técnico, e o outro seria objeto de uma deliberação para a 

designação dos membros do júri do procedimento e delegação de competências. 

 

Por solicitação da senhora Vice-Presidente, interveio o senhor Chefe da DJRH, Dr. José Paiva, dizendo 

que os itens não podiam ser votados separadamente, porque não foi assim introduzido na Agenda de 

Trabalhos. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que a posição dos Vereadores do PPD/PSD era 

diferente em cada um dos assuntos, uma coisa era o programa da obra com a proposta, e outra coisa era a 

designação dos membros do júri. Disse que podiam votar um só assunto sem votar o segundo. 

Exemplificando, disse que não tinham conhecimento técnico das competências e não conheciam todas as 

partes do processo. Em relação à nomeação do júri, disse que a sua posição seria a abstenção, e não 

tinham nenhum problema em relação à refuncionalização do espaço. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, esclarecendo que o projeto já tinha sido votado e 

voltava à Câmara porque o concurso tinha ficado deserto, e como era um contrato administrativo com o 

Ministério da Administração Interna tiveram que pedir para reforçar o valor que inicialmente estava previsto, 

mas o projeto era exatamente o mesmo. Disse que o que vinha agora para votação era uma nova abertura 

de concurso público para a empreitada, ou seja, estavam a repetir um ato administrativo com um novo valor 

base pelo facto de o concurso ter ficado deserto. Informou, ainda, que não podiam separar nem introduzir a 

meio da reunião a separação de um ponto. 

Quanto à questão dos membros do júri, disse que a capacidade técnica das pessoas que compunham o júri 

também já tinha sido votada. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não se opunham relativamente às pessoas 

que eram nomeadas para o júri, mas também não tinham capacidade de afirmar que seriam melhores ou 

piores que outras, porque não conheciam as competências técnicas de todos os elementos do serviço, e daí 

ter afirmado que, se fosse votado em separado, nesse item a sua posição de voto seria abstenção. 

 

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais e de acordo com a informação 

supra referida, por unanimidade: 

1. Aprovar a abertura de Concurso Público, nos termos da alínea b) do artigo 19.º e n.º 1 do artigo 36.º 

ambos do Código dos Contratos Públicos para execução da empreitada «Refuncionalização do 

Mercado de Valongo (Nova Esquadra da PSP)», com o preço base de 800.000,00 € + IVA e um prazo 

de execução de 300 dias; 
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2. Aprovar o projeto de execução e as peças procedimentais que integram o referido Concurso Público, 

nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do art.º 40.º do Código dos Contratos Públicos; 

3. Aprovar a constituição do júri e nele delegar as competências propostas na supracitada informação, 

nos termos do n.º 1 do art.º 67.º e do n.º 2 do art.º 69.º, ambos do referido Código dos Contratos 

Públicos. 

 

4.2 - REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO DA BELA - ERMESINDE 

- APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO, DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS E DA DECISÃO DE 

CONTRATAR POR CONCURSO PÚBLICO; 

- DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO JÚRI DO PROCEDIMENTO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

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

projeto de execução e das peças procedimentais e abertura de procedimento por concurso público, para 

execução da empreitada versada em título, instruído com a informação técnica n.º 514/DPOM.OM/2019, de 

24.10, subscrita pelo Técnico Superior Eng.º Manuel Cunha, da Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade, 

cujo teor se transcreve: 

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

1. Fundamentação da necessidade 

O Pavilhão da Bela tem tido ao longo do tempo uma utilização específica e permanente através da 

coletividade local a ela afeta, a qual tem tido uma evolução acentuada, nas suas atividades que 

representa. 

Este espaço foi sofrendo pequenas intervenções, ao longo dos anos, as quais não apresentam a 

funcionalidade e a adequação às novas legislações em vigor. 

A prática do espaço e suas instalações de apoio e a área afeta à utilização do público requer uma 

melhoria acentuada nas suas condições de utilização e funcionalidade que exigem uma beneficiação das 

suas estruturas físicas e adaptação dos espaços. 

2. Objetivo. 

De acordo com o projeto aprovado e elaborado por gabinete externo apresenta como seu objeto de uma 

reformulação global de todo o seu espaço. 

Esta revisão dos espaços e da sua estrutura requer uma intervenção desde a sua componente exterior, 

paredes e coberturas e da adequação organizativa e funcional dos espaços interiores, para os agentes 

desportivos e do público. 

3. Perspetiva da intervenção 

A intervenção é global correspondendo fundamentalmente à componente de arquitetura que faz 

rejuvenescer de um novo espaço com articulação funcional de acordo com a legislação em vigor e a 

complementação de todos os aspetos que obriga a executar nas infraestruturas da área de engenharia, 

estrutural, redes de águas e saneamento, AVAC, elétrica, segurança contra incêndios, acústica e 

térmica. 
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4. Descrição e tipo de obra 

Os trabalhos resumem-se fundamentalmente de trabalhos de construção civil, da preparação e 

adaptação dos espaços interiores e exteriores, quer em trabalhos gerais de revestimentos, divisórias, 

equipamentos sanitários e balneários e outros espaços a eles afetos, na substituição da cobertura e 

tratamento das fachadas, etc… 

5. Escolha do procedimento 

Verificando-se que o preço base da empreitada importa em 755.000,00 € + IVA, sugere-se a escolha 

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

Públicos, adiante designado por CCP. 

6. Peças do procedimento 

O presente processo de empreitada é composto pelas seguintes peças: 

- Anúncio 

- Programa do procedimento 

- Caderno de Encargos 

- Peças escritas e desenhadas dos projetos de execução 

- Mapa de trabalhos e quantidades 

- Estimativa Orçamental 

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

- Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto) 

7. Designação e competências do júri 

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

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

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

interesses para cumprimento do n.º 5 do referido artigo: 

Membros efetivos: 

Eng.º Manuel Cunha – Presidente 

Eng.º Júlio Pinto - substitui o Presidente, nas faltas e impedimentos 

Eng.ª Helena Pereira 

Membros suplentes: 

Eng.º Fernando Gaspar 

Arq.º António Lencastre 

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

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

peças do procedimento; 

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

disposto n.º 3 do artigo 64.º do CCP e para os efeitos previstos no n.º 4 do mesmo artigo; 
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- efetuar pedidos de esclarecimento relativos aos elementos constitutivos relevantes da proposta cujo 

preço seja anormalmente baixo, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 71.º do CCP. 

8. Prazo de execução da obra 

Considerando a dimensão da obra e o grau de complexidade dos trabalhos a realizar, propõe-se 

que seja fixado o prazo de 270 dias para a execução da obra. 

9. Prazo para entrega das propostas 

Propõe-se que seja fixado o prazo de 21 dias para a apresentação das propostas, até às 17:00 

horas, a contar da data de envio do anúncio para publicação no Diário da República. 

10. Critério de adjudicação 

Dada a reduzida complexidade técnica da obra a executar, propõe-se adotar o critério da proposta 

economicamente mais vantajosa, na modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do CCP 

na sua atual redação - avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do contrato a 

celebrar. 

11. Propostas 

Face ao exposto, propõe-se que seja(m): 

a) Aprovados, o projeto de execução e as peças procedimentais, que compõem o presente 

processo da empreitada. 

b) Autorizada a contratação através do procedimento de concurso público, nos termos do disposto 

na alínea b) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos, nas seguintes condições: 

- Preço base: 755.000,00 € + IVA; 

- Prazo de execução da obra: 270 dias; 

- Prazo para apresentação das propostas: 21 dias; 

- Critério de adjudicação das propostas: a proposta economicamente mais vantajosa para a 

entidade adjudicante, na modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do CCP, na 

sua atual redação, avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do contrato a 

celebrar; 

c) Designados os membros do júri do procedimento e delegadas as competências nos termos 

propostos na presente informação; 

d) Enviada a presente informação à DFA. Contabilidade para conhecimento e providenciar o 

aprovisionamento da verba necessária no PPI de 2020, uma vez que, é expectável que a 

execução física e financeira da empreitada só ocorra no próximo ano, motivo pelo qual, a mesma 

se encontra inscrita no Plano Plurianual daquele ano. 

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

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

disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

111-B/2017, de 31.08.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2019.10.24, que igualmente se transcreve: 
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«À Consideração do Ex.mo Sr. Vereador Eng.º Paulo Ferreira. 

Concordo.» 

Em 2019.10.25, o Sr. Vereador Eng.º Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 

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

Em 2019.10.25 a Sr.ª Vice-presidente da Câmara Municipal, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

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

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais e de acordo com a informação 

supra referida, por unanimidade: 

1. Aprovar a abertura de Concurso Público, nos termos da alínea b) do artigo 19.º e n.º 1 do artigo 36.º 

ambos do Código dos Contratos Públicos para execução da empreitada «Reabilitação do Pavilhão da 

Bela - Ermesinde», com o preço base de 755.000,00 € + IVA e um prazo de execução de 270 dias; 

3. Aprovar o projeto de execução e as peças procedimentais que integram o referido Concurso Público, 

nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do art.º 40.º do Código dos Contratos Públicos; 

3. Aprovar a constituição do júri e nele delegar as competências propostas na supracitada informação, 

nos termos do n.º 1 do art.º 67.º e do n.º 2 do art.º 69.º, ambos do referido Código dos Contratos 

Públicos. 

 

4.3 - ALARGAMENTO DA RUA DE VALE DIREITO – UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMPO E 

SOBRADO 

ACEITAÇÃO DE CEDÊNCIA DAS PARCELAS DE TERRENO, DESIGNADAS POR 1 E 2 E APROVAÇÃO 

DAS CONTRAPARTIDAS ESTABELECIDAS ENTRE AS PARTES 

 

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

cedência de 2 (duas) parcelas de terreno e aprovação das contrapartidas estabelecidas entre os 

proprietários, o Município de Valongo e a União das Freguesias de Campo e Sobrado, instruído com a 

informação técnica n.º 517/DPOM.OM/2019, datada de 24 do mês em curso, subscrita pela Técnica 

Superior, Eng.ª Jacinta Maria Riera Ascensão Moreira, da Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade, cujo teor 

se transcreve: 

«Pretende a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado em colaboração com a Câmara Municipal executar a 

obra de Alargamento da rua de Vale Direito - União de Freguesias de Campo e Sobrado. 

No intuito da disponibilização das parcelas de terreno, necessárias à execução do alargamento da rua de 

Vale Direito, foram contactados os proprietários dos terrenos com a colaboração da Junta de Freguesia de 

Campo e Sobrado, de algumas parcelas no sentido de se obter a sua concordância, para a 

cedência/doação das áreas de terreno necessárias à execução da obra. 
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As referidas parcelas de terreno, fazem parte dos prédios com as seguintes identificações, dos quais serão 

destacadas: 

 Parcela 1, com área de 25,00m2, pertencente a José Alexandre Almeida de Sousa, casado com Sofia 

Daniela Ferreira Nunes, sita na rua de Vale Direito, a destacar do prédio inscrito na matriz predial n.º 9364 

da União de Freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, 

Comercial e Automóveis de Valongo sob o número 4790/20170811, da União de Freguesias de Campo e 

Sobrado; 

 Parcela 2, com área de 36,00m2, pertencente a Elias Moreira Alves, casado com Rosa Maria Moreira 

Bento, sita na rua de Vale Direito, a destacar do prédio inscrito na matriz predial n.º 179 de União de 

Freguesias de Campo e Sobrado descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e 

Automóveis de Valongo sob o número 2690, da União de Freguesias de Campo e Sobrado. 

Obtida a concordância dos diversos proprietários envolvidos neste projeto de beneficiação, e das respetivas 

entidades, foram elaboradas as minutas das atas acordo anexas, das quais constam as contrapartidas 

exigidas pelos mesmos. 

Assim, propõe-se submeter à Câmara Municipal a apreciação do presente assunto para que esta delibere 

autorizar a cedência das áreas necessárias à concretização do “Alargamento da Rua de Vale Direito - União 

de Freguesias de Campo e Sobrado” conforme as atas acordo e respetivas peças desenhadas que se 

anexam. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias 

Locais.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2019.10.24, que igualmente se transcreve: 

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

Concordo com o proposto na presente informação.» 

O Ex.mo Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2019.10.25 o seguinte despacho: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Presidente Dr. José Manuel Ribeiro.» 

A Ex.ma Senhora Vice-Presidente da Câmara – Eng.ª Ana Maria Rodrigues, proferiu em 2019.10.25 o 

seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, por unanimidade: 

1. Aceitar a cedência/doação das seguintes parcelas de terreno, nos termos propostos na supracitada 

informação: 

Parcela 1, com área de 25,00m2, pertencente a José Alexandre Almeida de Sousa, casado com Sofia 

Daniela Ferreira Nunes. 
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Parcela 2, com área de 36,00m2, pertencente a Elias Moreira Alves, casado com Rosa Maria Moreira 

Bento. 

2. Aprovar as contrapartidas estabelecidas entre as partes e constantes da respetiva ata acordo, com 

vista à doação das referidas parcelas, que aqui se dá por inteiramente reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante da presente deliberação. 

  

4.4 - ALARGAMENTO DA RUA DO PENIDO – UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMPO E SOBRADO  

ACEITAÇÃO DE CEDÊNCIA DAS PARCELAS DE TERRENO, DESIGNADAS POR 1, 2 E 3 E 

APROVAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS ESTABELECIDAS ENTRE AS PARTES 

 

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

cedência de 3 (três) parcelas de terreno e aprovação das contrapartidas estabelecidas entre os 

proprietários, o Município de Valongo e a União de Freguesias de Campo e Sobrado, instruído com a 

informação técnica n.º 515/DPOM.OM/2019, datada de 2019.10.24, subscrita pela Técnica Superior Eng.ª 

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

«Pretende a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado em colaboração com a Câmara Municipal executar a 

obra de Alargamento da rua do Penido, em Sobrado. 

No intuito da disponibilização das parcelas de terreno, necessárias à execução do alargamento da rua do 

Penido, foram contactados os proprietários dos terrenos com a colaboração da Junta de Freguesia de 

Campo e Sobrado, de algumas parcelas no sentido de se obter a sua concordância, para a 

cedência/doação das áreas de terreno, necessárias à execução da referida obra. 

As referidas parcelas de terreno, fazem parte dos prédios com as seguintes identificações, dos quais serão 

destacadas: 

Parcela 1, com área de 269,00m2, pertencente a Domingos Carneiro Dias, casado com Maria de Fátima 

Pereira Ferreira, sita na rua do Penido, a destacar do prédio inscrito na matriz predial n.º 1618 da União de 

Freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e 

Automóveis de Valongo sob o número 627/19910708, da União de Freguesias de Campo e Sobrado; 

Parcela 2, com área de 52,00m2, pertencente a José Fernando Lobo Ferreira de Sousa, solteiro, sita na 

rua do Penido, a destacar do prédio inscrito na matriz predial n.º 10159 de União de Freguesias de Campo e 

Sobrado descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Valongo sob o 

número 4840/20180228, da União de Freguesias de Campo e Sobrado. 

Parcela 3, com área de 47,50m2, pertencente a Maria Manuela Lobo Ferreira de Sousa, casada com 

Joaquim Almeida da Silva, sita na rua do Penido, a destacar do prédio inscrito na matriz predial n.º 7797 

da União de Freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, 

Comercial e Automóveis de Valongo sob o número 859/19921216, da União de Freguesias de Campo e 

Sobrado. 
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Obtida a concordância dos diversos proprietários envolvidos neste projeto de beneficiação, e das respetivas 

entidades, foram elaboradas as minutas das atas acordo anexas, das quais constam as contrapartidas 

exigidas pelos mesmos. 

Assim, propõe-se submeter à Câmara Municipal a apreciação do presente assunto para que esta delibere 

autorizar a cedência das áreas necessárias à concretização do “Alargamento da Rua do Penido - Sobrado ” 

conforme as atas acordo e respetivas peças desenhadas que se anexam. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias 

Locais.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2019.10.24, que igualmente se transcreve: 

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

Concordo com o proposto na presente informação.» 

O Ex.mo Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2019.10.25 o seguinte despacho: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Presidente Dr. José Manuel Ribeiro.» 

A Ex.ma Sr.ª Vice-presidente da Câmara Municipal, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, emitiu em 2019.10.25, o 

seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, por unanimidade: 

1. Aceitar a cedência/doação das seguintes parcelas de terreno, nos termos propostos na supracitada 

informação: 

Parcela 1, com área de 269,00m2, pertencente a Domingos Carneiro Dias, casado com Maria de Fátima 

Pereira Ferreira. 

Parcela 2, com área de 52,00m2, pertencente a José Fernando Lobo Ferreira de Sousa. 

Parcela 3, com área de 47,50m2, pertencente a Maria Manuela Lobo Ferreira de Sousa, casada com  

Joaquim Almeida da Silva. 

2. Aprovar as contrapartidas exigidas pelos proprietários, constantes das respetivas atas acordo, 

com vista à doação das referidas parcelas, que aqui se dão por inteiramente reproduzidas e que ficam a 

fazer parte integrante da presente deliberação. 

 

4.5 - ALARGAMENTO DA RUA DA DEVESA – UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAMPO E SOBRADO 

ACEITAÇÃO DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO E APROVAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS 

ESTABELECIDAS ENTRE AS PARTES 

 

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

cedência de parcela de terreno e aprovação das contrapartidas estabelecidas entre os proprietários, o 
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Município de Valongo, e a União de Freguesias de Campo e Sobrado, instruído com a informação técnica 

n.º 516/DPOM.OM/2019, datada de 2019.10.24, subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª Jacinta Moreira da 

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

«Pretende a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado em colaboração com a Câmara Municipal executar a 

obra de Alargamento da rua da Devesa, em Sobrado, União de Freguesias de Campo e Sobrado. 

No intuito da disponibilização da parcela de terreno, necessária à execução do alargamento da rua da 

Devesa, foram contactados os proprietários do terreno com a colaboração da Junta de Freguesia de Campo 

e Sobrado, no sentido de se obter a sua concordância, para a cedência/doação da área de terreno 

necessária à execução da referida obra. 

A referida parcela de terreno, faz parte do prédio com as seguintes identificações, da qual será destacada: 

 Parcela 1, com área de 120,00m2, pertencente a Armando Lobo Ferreira de Sousa, casado com 

Lucinda Rosa Moreira dos Santos, sita na rua da Devesa, a destacar do prédio inscrito na matriz predial n.º 

301 da União de Freguesias de Campo e Sobrado e descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, 

Comercial e Automóveis de Valongo sob o número 1269/19950426, da União de Freguesias de Campo e 

Sobrado; 

Obtida a concordância dos proprietários envolvidos neste projeto de beneficiação, e das respetivas 

entidades, foi elaborada a minuta da ata acordo anexa, da qual consta a contrapartida exigida pelos 

mesmos. 

Assim, propõe-se submeter à Câmara Municipal a apreciação do presente assunto para que esta delibere 

autorizar a cedência da área necessária à concretização do “Alargamento da Rua da Devesa – União de 

Freguesias de Campo e Sobrado” conforme a ata acordo e respetiva peça desenhada que se anexa. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias 

Locais.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2019.10.24, que igualmente se transcreve: 
 

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

Concordo com o proposto na presente informação.» 

O Ex.mo Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2019.10.25 o seguinte despacho: 

«À Consideração do Ex.mo.Sr. Presidente Dr. José Manuel Ribeiro.» 

A Ex.ma Srª. Vice-presidente da Câmara – Eng.ª Ana Maria Rodrigues, emitiu em 2019.10.25, o seguinte 

despacho. 

«Concordo. 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, por unanimidade: 
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1. Aceitar a cedência/doação da parcela de terreno, designada por 1 com a área de 120,00m2, 

pertencente a Armando Lobo Ferreira de Sousa, casado com Lucinda Rosa Moreira dos Santos, nos 

termos propostos na supracitada informação. 

2. Aprovar as contrapartidas constantes da ata acordo, com vista a doação da referida parcela, que 

aqui se dá por inteiramente reproduzida e que fica a fazer parte integrante da presente deliberação. 

 

5.1 - PROPOSTA DE QUOTA EXTRAORDINÁRIA PARA A REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS 

SAUDÁVEIS 

 

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

Extraordinária para a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, instruído com a informação técnica n.º 

14100/2019, datada de 21/10/2019, subscrita por Helena Maria Alves Oliveira, Técnica Superior cujo teor se 

transcreve: 

“1. A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis é uma associação de municípios com a missão de apoiar a 

divulgação, implementação e desenvolvimento do Projeto Cidades Saudáveis junto dos municípios que 

pretendam assumir a promoção da saúde como uma prioridade. Em 12/12/2014 foi assumido o 

compromisso de desenvolver localmente o Projeto Cidades Saudáveis, consubstanciando-se na Declaração 

de Compromissa assinada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

2. A adesão a esta Rede de Municípios implica igualmente o pagamento de uma quota anual calculada em 

0,011% da participação dos municípios nos impostos do estado, traduzindo-se, em 2019, no valor de 

1.121,39€ (valor já transferido para esta associação). 

3. Na Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, realizada no passado mês 

de abril, foi aprovada a aquisição de serviços especializados à Universidade de Coimbra para a elaboração 

do Atlas de Saúde. Esta aquisição origina uma despesa extraordinária para a referida Rede, tende sido 

definido, em Conselho de Administração, que parte deste valor será suportado através de uma contribuição 

extraordinária de 50% do valor da quota anual do ano 2019 de cada um dos municípios membros, sendo a 

diferença assumida no quadro do orçamento da Rede, conforme formaliza o ofício. 

4. O Município de Valongo, na qualidade de município membro desta associação de municípios, terá de 

efetuar uma contribuição extraordinária no valor de 560,70€. 

5. Considerando: 

- que foram envolvidos neste processo o órgão deliberativo (o qual integra o/a presidente, ou vereador/a 

que o substitua, de todos os municípios associados) e o órgão executivo deste rede nacional, da qual 

Valongo faz parte; 

- que o Município de Valongo cumpre a Declaração de Compromisso assumida, aquando de adesão à 

Rede, assumido um papel ativo neste processo, nomeadamente, ao nível da criação de uma estratégia local 

para a saúde - “Valongo: Mais e Melhor Saúde - Plano Municipal de Saúde 2019/2025” - e pretende 

continuar a faze-lo; 
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- que o Atlas de Saúde será uma importante plataforma de conhecimento que servirá de base, entre outros, 

à atualização do perfil local de saúde e à criação da carta da saúde municipal. 

Propõe-se o pagamento desta quota extraordinária no valor de 560,70€ à Rede Portuguesa de Municípios 

Saudáveis. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea o) 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 do Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Dr. Torcato Ferreira em 

22/10/2019, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 23/10/2019, o seguinte despacho: 

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

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

de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota extraordinária à Rede Portuguesa 

de Municípios Saudáveis, com base na informação técnica prestada. 

 

5.2 - O DESPORTO VAI À ESCOLA - ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO 

 

Interveio a senhora Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, dizendo que o ponto ia ser retirado para 

clarificação do Protocolo de Colaboração. 

 

Processo retirado. 

 

6.1 - PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE UM ESTÁGIO EM FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 

TRABALHO - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

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

estágio de formação prática em contexto de trabalho /Acordo de colaboração com o Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, instruído com a informação técnica n.º 210/DJRH.UJ/2019, datada de 25/10/2019, 

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

“O Centro de Formação Profissional do Porto desenvolve ações de formação para adultos no Sistema 

de Educação e Formação de Adultos com o objetivo de atribuir competências profissionais e facilitar a 

inserção no mundo de trabalho. Neste sistema, a formação é feita numa primeira fase em local de formação 

teórico-prática e numa segunda fase em posto de trabalho (estágio). 
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Por email datado de 16 de setembro de 2019, é proposto que a câmara municipal acolha uma formanda, 

numa formação prática em contexto de trabalho, a qual reveste caráter não remunerado, pelo que a 

realização de estágio não remunerado, pelo que a câmara municipal não terá qualquer encargo. 

O estágio terá a duração de 210 horas, no período compreendido entre 30 de outubro e 11 de dezembro, 

sendo o horário a praticar das 08:00h às 15:00 horas. 

Nesse sentido, julgamos que este estágio se reveste de todo o interesse para o serviço, propondo-se, 

assim, o deferimento do pedido e consequente estabelecimento de Protocolo de Colaboração, o qual inclui 

as responsabilidades das partes envolvidas e cuja minuta se anexa à presente informação. 

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

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

À consideração superior.” 

A 25.10.2019 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. Ex.a. para, se assim o entender, submeter à aprovação da 

Câmara Municipal.” 

A Exma. Sra. Vice-Presidente da Câmara, Eng.ª Ana Mara Rodrigues, emitiu a 25/10/2019 o seguinte 

despacho: 

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

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado por unanimidade, nos termos da al. u) do n.º 1 

do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta de protocolo com base na informação 

técnica prestada. 

 

6.2 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE 

COMUNICAÇÕES 

 

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

com a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, instruído com a informação técnica n.º 

209/DJRH.UJ/2019, datada de 25/10/2019, subscrita pela Chefe da Unidade Jurídica, Inês Marinho Corte-

Real, cujo teor se transcreve: 

“A ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações remeteu ao município um protocolo de colaboração o 

qual pretende estabelecer as formas de colaboração entre a Câmara Municipal e a ANACOM tendo em 

vista a colaboração na divulgação de informação e no apoio à população sobre o processo de alteração da 

rede de TDT no contexto da libertação da faixa dos 700 MHz, que se anexa. 

Por via do referido protocolo, e nos termos da cláusula 2.ª, a Câmara Municipal colaborará com a ANACOM, 

através da disponibilização de instalações e dos meios adequados, na organização de sessões informativas 

sobre o processo de alteração da rede de TDT e a ressintonia dos equipamentos, convidando para o efeito 

as entidades tidas por convenientes, nomeadamente as que lidam de perto com as populações; 
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Por outro lado, a ANACOM, através dos seus colaboradores, e em colaboração com os municípios 

envolvidos, promoverá sessões informativas por grupos de municípios, sempre que confirme o respetivo 

interesse por parte das autarquias, dirigida aos autarcas e técnicos autárquicos, e outras entidades que as 

autarquias identifiquem como relevantes, em que se explicará o processo de mudança da TDT, 

designadamente como fazer a ressintonia, habilitando ao apoio aos munícipes nesse processo; 

Continuando, o município, recorrendo aos suportes entendidos por adequados (faturas de água, newsletter, 

sítio na Internet, videowalls, pontos de atendimento aos munícipes, meios municipais de transporte de 

passageiros, mupis/outdoors, etc.), disponibilizará na sua área de intervenção a informação e os suportes 

facultados pela ANACOM; 

Ainda, 

A ANACOM disponibilizará e enviará, a expensas suas, todo o material de sua propriedade, nos formatos 

disponíveis, com informação relevante para dar apoio aos consumidores na ressintonia dos seus 

televisores; 

A Câmara Municipal e a ANACOM poderão identificar e colaborar na realização de outras iniciativas 

consideradas apropriadas para a divulgação e disseminação da informação relativa à TDT. 

Considerando que a autarquia, está mais próxima das populações e tendo em vista evitar alguns dos 

constrangimentos ocorridos aquando da primeira fase da instalação da TDT em que muita gente ficou sem 

sinal e sem acesso à televisão, somos de opinião de que nada obsta a que este possa ser aprovado pelo 

município. 

Assim, proponho que o protocolo seja submetido à aprovação da câmara municipal, nos termos da al. o) do 

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

À consideração superior.” 

A 25.10.2019 o Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, Dr. José Paiva, proferiu o seguinte 

despacho: 

“Exma. Senhora Vice- Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, Concordo com os termos e fundamentos da 

presente Informação que coloco à consideração de V. Ex.a. para, se assim o entender, submeter à 

aprovação da Câmara Municipal.” 

A Exma. Senhora Vice- Presidente da Câmara, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, emitiu a 25/10/2019 o seguinte 

despacho: 

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

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado por unanimidade, nos termos da al. o) do n.º 1 

do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a celebração do protocolo com a ANACOM, nos 

termos da informação técnica prestada e da minuta anexa. 

 

7.1 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM DE VALONGO – 7º OPJV 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à quarta edição do OPJV, 

instruído com a informação técnica n.º 77/DCJ/2019, datada de 25-10-2019, subscrita por Gisela Barbosa, 

Chefe de Divisão, cujo teor se transcreve: 

“No sentido de envolver as cidadãs e os cidadãos de Valongo e levá-los a intervir de uma forma mais 

construtiva e participada nos atos de decisão e implementação de iniciativas de interesse público, o 

Município de Valongo tem vindo a introduzir ferramentas com esse propósito, das quais se destaca o 

Orçamento Participativo Jovem de Valongo – OPJV. 

Tendo em vista a implementação deste projeto, que conta já com seis edições realizadas, e estando agora 

a preparar o lançamento da 7ª edição, propomos que as Normas de Funcionamento se mantenham 

inalteradas, usando-se o modelo já aprovado em Reunião de Câmara na sexta edição ocorrida em 2018, 

assim como em sede de Conselho Municipal da Juventude. 

Para além disso, propomos que seja disponibilizada a verba de 150.000€ (cento e cinquenta mil euros) para 

a concretização dos projetos vencedores, cuja distribuição será do seguinte modo: 

- projetos escolares – 60.000€ (6 projetos de 10.000€ cada); 

- projetos extraescolares – 60.000€ (6 projetos de 10.000€ cada); 

- projetos “gerações” – 30.000€ (3 projetos de 10.000€ cada). 

Importa salientar que a verba referente a este procedimento está devidamente acautelada em Plano e 

Orçamento para o próximo ano. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal de Valongo ao abrigo da alínea u) do 

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

O Exmo. Senhor Vereador da Juventude, Dr. Orlando Rodrigues emitiu em 2019.10.25, o seguinte 

despacho: “Concordo. À Senhora Vice-Presidente para agendamento a reunião de Câmara.” 

A Exma. Sra. Vice-Presidente da Câmara emitiu em 2019-10-25, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, dando nota de que o Orçamento Participativo Jovem 

de Valongo para o corrente ano era igual ao do ano transato: era proposta a mesma verba de € 150.000,00 

para a concretização dos projetos vencedores, ou seja, 6 projetos escolares, 6 projetos extraescolares e 3 

projetos “gerações” de € 10.000,00 cada. 

 

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

75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a verba proposta no montante de 150.000€ (cento e 

cinquenta mil euros) e a sua distribuição pelas diversas categorias de projetos para a concretização da 7ª 

edição do OPJV, com base na informação técnica prestada. 

 

8.1 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFICIO - FESTAS EM HONRA 

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

11122/2019, datada de 21.10.2019, subscrita pelo Eng.º José Gonçalves, do Serviço Municipal de Proteção 

Civil e Proteção da Floresta, cujo teor se transcreve: 

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

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

honra de Stº. André. 

O local de lançamento do fogo é num terreno agrícola próximo do cemitério de Sobrado, Freguesia de 

Campo e Sobrado e terá lugar nos dias 23,24, e 25 de Novembro, entre as 09h00 e as 24h00. Logo 

ocorrerá fora do período crítico, pelo que apenas está sujeito a autorização prévia se á data do lançamento 

de fogo o índice de risco temporal de incendio apresentar níveis muito elevado ou máximo. 

Não obstante, considerando o definido no documento Técnico da PSP (Departamento de Armas e 

Explosivos), a distância a espaços florestais é mais que suficiente (superior a 200mts) para o calibre 

máximo dos artigos pirotécnicos a utilizar - 75mm – pelo que não se vê inconveniente no deferimento da 

autorização prévia, cuja competência é da Câmara, nos termos dos nºs 2 e 6 do art.º 29º do Decreto-Lei nº 

124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação. 

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

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

25,55 euros, para cuja isenção é competente o Senhor Presidente da Câmara, por deliberação da Exma. 

Câmara Municipal, na reunião de 26 de Outubro de 2017. 

Face ao exposto e caso o teor da presente informação tenha anuência superior, propõe-se: 

1.Solicitar à Câmara Municipal deliberar emitir a Autorização Prévia para Lançamento de Fogo, em anexo 

(APLF N.º 15/2019), nos termos do nº 2 do art.º 29º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual redação; 

2.Deferimento da Isenção de taxas, no valor de 25,55 euros, pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

José Manuel Pereira Ribeiro. À consideração superior.» 

Sobre o assunto foi prestada a informação em 22.10.2019, pelo Coordenador Municipal de Proteção Civil, 

Eng.º Delfim Cruz, que igualmente se transcreve: 

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

deliberação sobre a emissão de parecer prévio favorável ao lançamento de fogo e proponho ainda o 

deferimento da isenção do pagamento de taxas, que deverá ser autorizada por V. Exª. À consideração 

superior.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 23.10.2019, o 

seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 2 e 6 do Artigo 29º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho na sua atual redação, deliberar por unanimidade, emitir a Autorização Prévia 

para Lançamento de Fogo nos termos propostos na informação técnica. 
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8.2 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04.10.2019 

 

Aprovada por unanimidade. 

Não participaram na votação os senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Ramalho e Eng.º 

Miguel Teixeira, por não terem estado presentes na reunião. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram dezassete horas e cinquenta minutos. 

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

José Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, do Município de 

Valongo.______________________------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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