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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

CATORZE DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSETE 

 

Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, edifício dos 

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

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.º José Augusto Sobral Pires 

   Dr.ª Luísa Maria Correia de Oliveira 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar 

Dr.ª Maria da Trindade Morgado do Vale 

Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo 

Dr.ª Ana Isabel Loureiro Pereira 

Senhor Adriano Soares Ribeiro 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram onze horas. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 14.09.2017 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Intervenção dos Membros da Câmara; 

 

Resumo diário de tesouraria. 

 

Contratos prestação de serviços. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – Diversos 

 

1.1 - Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 14.06.2017, 22.06.2017, 29.06.2017, 

06.07.2017, 13.07.2017, 20.07.2017, 27.07.2017, 03.08.2017 e 07.09.2017. 

 

2 – DFRH – Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

2.1 - 10.ª Alteração do Orçamento e 10.ª Alteração das Grandes Opções do Plano do ano 2017. 

 

3 – DEASD – Divisão de Educação, Ação Social e Desporto 

 

3.1 - Atividades de Animação e de Apoio à Família - Acerto à transferência de verbas para os anos letivos 

2014-2015 e 2016-2017; 

 

3.2 - Atribuição de verbas para o pagamento das assinaturas dos telefones e chamadas das Escolas 

Básicas e Jardins de Infância do concelho; 

 

3.3 - Clube de Propaganda da Natação/Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo – 1.º Torneio Valongo – 

Capital do Basquetebol – 16, 17, 23 e 24 de setembro; 

 

3.4 - Proposta de celebração do Contrato Programa do desenvolvimento da Natação e outras atividades 

Aquáticas com o Clube de Propaganda de Natação - CPN – ano letivo 2017/2018; 

 

3.5 - Clube Desportivo de Sobrado – Torneio de Futebol 7 – Atribuição de subsídio pontual; 

 

3.6 - Futebol Clube Estrelas Susanenses – XV Torneio de Taekwondo – 11 de novembro; 

 

3.7 - Clube de Canários de Postura de Valongo – CCPV – “Postura Show – One Day Show” – 21 de 

outubro; 

 

3.8 - Grupo Dramático e Recreativo da Retorta – Torneio de Futsal Jovem “Vila de Campo” – 2 de setembro. 
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3.9 - Associação Desportiva e Cultural dos Canários de Balselhas - Pedido de Apoio. 

 

4 – DPOM – Divisão de Projetos e Obra Municipais  

 

4.1 - Proposta de colocação de sinal de STOP na Rua dos Lavadouros na interseção com a Rua da 

Saudade, em Alfena; 

 

4.2 - Proposta de colocação de sinalização vertical na Rua D. Sancho I, na Freguesia de Alfena; 

 

4.3 - Proposta de alteração da sinalização vertical e horizontal para as Ruas Alexandre Herculano e 

Rodrigues de Freitas, em Ermesinde; 

 

4.4 - Proposta de instalação de passadeira para peões na Rua das Lousas, em Valongo; 

 

4.5 - Criação de um lugar de estacionamento privativo reservado a pessoa com mobilidade condicionada, 

na Praceta Portocarreiro, em Ermesinde; 

 

4.6 - Instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde - Autorização de apoio 

para elaboração do projeto de remodelação interior; 

 

4.7 - Acordo de Cooperação a estabelecer entre a Área Metropolitana do Porto, os Municípios de 

Matosinhos, Maia, Santo Tirso e o Município de Valongo para a elaboração do "Estudo prévio para 

qualificação e valorização do corredor do rio Leça”; 

 

4.8 - Campo de Sonhos – Ermesinde – Arrelvamento do Campo 

→  Aprovação de trabalhos a mais e de suprimento de erros do projeto 

→  Aprovação de minuta de contrato adicional; 

 

4.9 - Parque de Estacionamento da Azenha – 2.ª fase – Campo 

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

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

 

4.10 - Centro de Serviços do Parque das Serras do Porto - Proposta de revogação da decisão de contratar; 

 

4.11 - Centro de Serviços do Parque das Serras do Porto - Aprovação do projeto de execução, das peças 

procedimentais e do projeto de decisão de contratar por concurso público - Designação dos membros do júri 

do procedimento e delegação de competências. 

 

5 – DCTJ – Divisão de Cultura, Turismo e Juventude 

 

5.1 - Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo – Proposta para Confrade Benemérito; 

 

5.2 - Proposta de atribuição de subsídio à Associação Organizadora da Casa do Bugio e das Festas de S. 

João de Sobrado. 
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6 – DAJAC – Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos 

 

 

6.1 - Proposta de atribuição de topónimo à rua que se inicia na rua da Fervença e termina na travessa da 

Fervença, na União das Freguesias de Campo e Sobrado. 

 

 

 

 

Valongo, 11 de setembro de 2017 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

______________________ 

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

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

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

reunião. 

Propôs a votação de um Voto de Pesar pelo falecimento do Bispo do Porto, D. António Francisco dos 

Santos, com o seguinte texto: 

 

Voto de Pesar 

 

“Foi com profundo pesar e mágoa que o Município de Valongo tomou conhecimento do falecimento de D. 

António Francisco dos Santos, Bispo do Porto. 

Nomeado Bispo do Porto em fevereiro de 2014, sucedendo a D. Manuel Clemente, D. António Francisco 

dos Santos havia sido Bispo de Aveiro e Bispo auxiliar de Braga. 

Nascido a 29 de agosto de 1948, na freguesia de Tendais, no concelho de Cinfães, foi ordenado sacerdote 

em dezembro de 1972. 

Após os estudos no seminário da sua diocese, licenciou-se em Filosofia em 1977, na ‘École Pratique de 

Hautes Études Sociales’, com mestrado no Instituto Católico de Paris, onde obteve ainda o diploma de 

Sociologia Religiosa. 

Durante os estudos em Paris, foi responsável pastoral de uma comunidade de emigrantes, na paróquia de 

S. João Baptista de Neuilly-Sur-Reine. 

João Paulo II nomeou-o Bispo auxiliar de Braga, a 21 de dezembro de 2004, de onde transitou para Aveiro, 

tendo sido nomeado por Bento XVI, Bispo da Diocese de Aveiro em setembro de 2006, e tomou posse a 8 

de dezembro do mesmo ano. 

Assumiu a liderança da Diocese do Porto, alertando que “os pobres não podem esperar.” 

Na Conferência Episcopal Portuguesa ocupava o cargo de Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral 

Social e Mobilidade Humana e era vogal da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé. 

D. António Francisco dos Santos honrou-nos frequentemente com a sua presença, demonstrando grande 

afetividade, generosidade e dedicação à comunidade, não só nas diversas festividades religiosas que têm 

lugar ao longo do ano no concelho, mas também na celebração de protocolos que se traduzem em 

importantes obras para o concelho de Valongo, como a Alameda de Campo ou o Cineteatro de Alfena. 

Será sempre recordado por todos os valonguenses que tiveram a honra de conviver com ele nas diversas 

deslocações que fez a este concelho, como um exemplo de nobreza de caráter, de proximidade, de 

abnegação e de simplicidade, uma referência profundamente inspiradora que não deixava ninguém 

indiferente, quer enquanto religioso, quer enquanto filósofo, quer enquanto homem. 

A Câmara Municipal de Valongo delibera aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento do Bispo do Porto, D. 

António Francisco dos Santos.” 

Valongo, 14 de setembro de 2017 
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O Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade. 

 

O senhor Presidente da Câmara solicitou aos senhores Vereadores que fossem incluídos na Agenda de 

Trabalhos os pontos 4.12, 4.13 e 4.14, o que foi aceite por unanimidade. 

Seguidamente, deu a palavra aos senhores Vereadores que pretendessem usar da mesma, aproveitando 

para referir que o senhor Presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal Vallis Habita 

estaria presente na reunião, de acordo com o solicitado pelos senhores Vereadores eleitos pelo PSD/PPM. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, cumprimentando os presentes. 

Iniciou a sua intervenção, dizendo que o mandato estava quase finalizado, provavelmente essa seria a 

última reunião do Executivo Camarário, e registou, com satisfação, o convívio havido e o trabalho 

desenvolvido ao longo desses quatro anos, independentemente dos papéis em que cada um participou, 

realçando a importância da disponibilidade demonstrada por todos que teve como objetivo a prossecução 

do bem público. Exprimiu, ainda, a sua satisfação pessoal, pela noção inequívoca do dever cumprido. 

De seguida, dirigiu-se ao senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita, dizendo que o 

esclarecimento para o qual havia sido convocado era extemporâneo, pois apenas tinha sido pertinente na 

altura em que os eleitos pelo PSD/PPM o solicitaram, ou seja, antes da realização do evento. Referiu que, 

de acordo com a justificação do senhor Presidente da Câmara, a realização do “Passeio a Fátima” foi para 

comemorar o “Dia do Idoso”, questionando se essa afirmação correspondia à verdade. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, argumentando que tinha procedido à 

leitura de uma carta enviada pelo senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita, como 

resposta ao pedido de esclarecimento por parte dos eleitos pelo PSD/PPM. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que desconhecia o que foi transmitido ao 

senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita, mas que os eleitos pelo PSD/PPM 

haviam solicitado a presença deste, porque pretendiam perceber o motivo pelo qual a empresa municipal 

alargou agora o leque de oferta recreativa aos moradores nos Empreendimentos de Habitação Social, 

quando, em mandatos anteriores, aquele foi crítico relativamente a questões que diziam respeito à 

capacidade da empresa em ser proactiva na execução de mais obras. Acrescentou que discordava de tudo 

o que fosse dispersão de recursos. 

 

Interveio o senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita, Eng.º Diomar Santos, 

cumprimentando os presentes. 

Sobre a iniciativa do “Passeio a Fátima”, referiu que na ausência de programas habitacionais era importante 

dar alguma satisfação aos moradores mais pobres que habitavam nos Empreendimentos de Habitação 
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Social do concelho de Valongo. Disse que, em mandatos anteriores, foi entendido que se podiam fazer 

algumas iniciativas de ordem social, claramente expressas nos Estatutos da Empresa e, com base nesse 

pressuposto, foi dada continuidade à iniciativa o “Dia dos Vizinhos”, que era um dia internacional que se 

comemorava todos os anos, com o objetivo de dar coesão às famílias. 

Esclareceu que era complicado seguir aquele modelo, porque juntar os moradores na mesma área trazia 

vários problemas, tendo, por isso, sido feita a opção de substituir o evento “Dia dos Vizinhos” por um 

passeio, cujos custos eram irrisórios. Disse que os moradores tinham sugerido que houvesse um dia alusivo 

aos seniores, tendo isso sido contemplado no Plano de Atividades da empresa, pois havia condições para 

concretizar esse evento. Nesse sentido, e após algumas reuniões realizadas, foi entendido fazer um 

“Passeio a Fátima”, tendo sido agendado o dia 13 de setembro, porque em outubro haveria uma maior 

percentagem de peregrinação, salientando que esse agendamento foi apenas no sentido de satisfazer o 

desejo manifestado por uma população carente, não tendo qualquer pensamento maquiavélico eleitoral, 

pois não lhe ocorrera que no corrente ano teria lugar as Eleições Autárquicas. 

Referiu que a Vallis Habita não informou o senhor Presidente da Câmara acerca da iniciativa, porque este 

não tutelava a área da habitação, e portanto desconhecia-a. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que os eleitos pelo PSD/PPM solicitaram a 

presença do Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita para prestar esclarecimentos acerca 

da data agendada para o “Passeio a Fátima”, havia cerca de um mês e meio. Salientou que o Conselho de 

Administração não se esgotava na figura do seu Presidente, e se este estivesse indisponível teria que haver 

um substituto. Acrescentou que não considerava correto o facto de a Vallis Habita não se ter feito 

representar aquando da solicitação do senhor Presidente, que, na sua opinião, não representou 

condignamente a Câmara, sendo que esta tutelava a empresa municipal. 

Referiu, no que concerne à afirmação do senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita 

de que o senhor Presidente desconhecia a iniciativa, que esse facto não dependia dele. 

 

Interveio o senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita, Eng.º Diomar Santos, 

argumentando que não informou o senhor Presidente da Câmara relativamente à iniciativa de realizar o 

“Passeio a Fátima”, porque não discutia com este a gestão da empresa. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que a questão institucional da 

representação deveria ter sido acautelada, pois deveriam ter sido esclarecidos em tempo útil. 

No que concerne à questão do “Passeio”, disse que a iniciativa o “Dia dos Vizinhos”, no último ano do 

mandato anterior, tinha sido realizada na Escola Básica de Cabeda, portanto não foi em nenhum 

empreendimento social, foi num espaço municipal em que houve uma logística à disposição para que as 

pessoas pudessem conviver. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, cumprimentando os presentes. 
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Disse que a presença do senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita para 

esclarecimento da citada questão não foi solicitada pelo interveniente, pois fazia a interpretação da gestão 

da empresa à sua maneira e era pública a posição de discordância da CDU relativamente a essa matéria. 

Contudo, a presença daquele foi útil, porque ao longo do mandato, essa força político-partidária debateu o 

problema da habitação social quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, e quando colocava questões 

graves que se verificavam nos empreendimentos de habitação social, o Partido Socialista normalmente 

negava a existência dessas situações. 

Referiu que o senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita deveria ter tido a noção de 

que 2017 era um ano de eleições, não estava em causa qualquer ilegalidade, mas uma opção política. E, na 

sua perspetiva, era uma surpresa desagradável as opções seguidas por este. 

 

Interveio o senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita, Eng.º Diomar Santos, 

dizendo, em defesa da honra, que não admitia que o insultassem, porque sempre tratou as pessoas de 

forma correta, inclusivamente o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, que não teve uma atitude de correção ao 

mencioná-lo num artigo que publicou. Disse ter elaborado o relatório da comissão da Assembleia Municipal 

que esteve nos Empreendimentos de Habitação Social, havia vários anos, no qual foi feita uma explanação 

dos problemas existentes, nomeadamente de má construção e a nível do interior das habitações, em que se 

verificou humidades de condensação e também por entrada de água, o que demonstrava que não houve 

sonegação de factos. Acrescentou que no corrente ano foram feitas 1.500 pequenas intervenções corretivas 

e 600 das contempladas no Plano de Atividades, e até ao final do ano a empresa podia entregar 100 

habitações que tinham ficado devolutas, lembrando que havia apenas 5 funcionários, mas era apresentado 

trabalho. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que o senhor Presidente do Conselho de 

Administração da Vallis Habita continuava a merecer-lhe, pessoalmente, a melhor estima. No entanto, o 

tema em discussão era respeitante a uma apreciação política sobre a gestão da empresa que, na sua 

opinião e na da CDU, era francamente negativa. Referiu não ter afirmado que não era feita obra, 

exemplificando que tinha classificado como vergonhoso o Empreendimento Social de Balselhas, para quem 

exercia um cargo autárquico no concelho de Valongo, mas isso não significava que não foi feito trabalho 

noutros empreendimentos. 

 

Interveio o senhor Presidente do Conselho de Administração da Vallis Habita, Eng.º Diomar Santos, lendo 

o seguinte documento: “O Conselho de Administração da Vallis Habita gostaria que ficasse registado o seu 

agradecimento às técnicas e responsáveis dos Serviços Sociais da Câmara, bem como ao Diretor e demais 

trabalhadores da Vallis Habita, pelo seu empenho, competência e dedicação na organização e 

acompanhamento das diversas atividades sociais realizadas com os moradores dos Empreendimentos 

Habitacionais, durante estes últimos quatro anos: Dr.ª Daniela Carmona, Dr.ª Fernanda Jantarada, Dr.ª 
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Paula Silva, Dr.ª Sónia Macedo, Dr.ª Soraia Branco, Dr.ª Susana Henriques, Dr.ª Fernanda Afonso, Dr. 

Torcato Ferreira, Dr. Alexandre Garcês, Eng.º Simão Moreira, Adriano Mota, Leonilde Taborda e Paulo 

Gonçalves.” 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que, na qualidade de Vereador da Câmara 

Municipal e também na de cidadão, e na sequência de uma reunião havida, pretendia alertar para uma 

questão pertinente que era o facto de a Câmara Municipal de Valongo colocar a possibilidade de autorizar o 

licenciamento de uma unidade logística numa zona habitacional, de deficiente qualidade, porque, na altura, 

não foram criadas as condições adequadas para o número de fogos construídos, e cujo impacto se faria 

sentir sob todos os pontos de vista. Complementou que essa zona carecia de uma melhoria de qualidade 

para se situar no nível médio pretendido para que os cidadãos do concelho de Valongo acedessem, mas, 

com essa autorização, iria ter um ónus que a afundava ainda mais. Referiu que o senhor Vice-Presidente 

afirmara que a citada obra era legal, mas as decisões que tomavam eram, muitas vezes, alicerçadas em 

pareceres, e a lei que regia sob o ponto de vista jurídico e urbanístico possuía elasticidade, permitindo 

assim aos políticos exercer alguma discricionariedade. 

Disse, ainda, que a figura utilizada para permitir a construção obrigava a que fosse colmatada com uma 

área residencial, mas a Câmara permitiu um faseamento que dava prioridade a que avançasse a parte 

logística em detrimento da parte que legitimava a autorização da licença. Realçou que a razão política pela 

qual a Câmara autorizava a que num espaço com determinadas caraterísticas pudesse haver outros 

serviços que não fosse habitação, era se no projeto contemplasse essas duas vertentes, mas, na sua 

opinião, tratando-se de uma zona residencial deviam ser serviços de apoio aos cidadãos e não uma 

unidade logística. 

Mais, disse, que o debate havido sobre o planeamento subvertia o programa eleitoral de todos os Partidos 

Políticos candidatos às Eleições Autárquicas, porque, por exemplo, a Zona Industrial de Campo comportava 

a instalação de uma unidade logística, no entanto, essa oportunidade surgiu e foi autorizada a sua 

construção numa zona residencial. Referiu que o senhor Vice-Presidente tinha consciência do procedimento 

e, por isso, tinha um ónus diferente, acrescentando que não se escudava nas questões técnicas, pois 

considerava que os pareceres dos técnicos serviam para defender as convicções dos políticos, contudo, os 

políticos não podiam vender as suas convicções aos pareceres dos técnicos. Salientou que havia técnicos 

reputados do Município de Valongo que se sentiam envergonhados com essa decisão, e que a Câmara 

estava a abrir um precedente perigosíssimo. Sugeriu que fosse efetuada uma visita ao local para verificar a 

exiguidade dos espaços e a densidade de habitantes por metro quadrado que lá existia, referindo, ainda, 

que a urbanização que existia nos Lagueirões, em que foi reconhecido que a interpretação que a Câmara 

dava às regras urbanísticas não era correta no que concerne à questão das cérceas, problema que estava a 

ser corrigido no âmbito da revisão do PDM. Porém, ignorando isso, a Câmara agora iria criar novos 

problemas com a autorização da construção de uma unidade logística. Argumentou que o PDM lhes dava 

uma determinada latitude, mas era para a usarem para o bem da população. 
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Disse, ainda, que a empresa requerente já estava no concelho de Valongo, portanto nem a questão da 

agressividade do marketing territorial nem qualquer outra justificava a autorização do licenciamento, porque 

o dano era muito grande, salientando o facto de que todos estavam cientes disso. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que, na última reunião, foi abordada a questão da 

casa de proteção às vítimas de violência doméstica, tendo-lhe sido dito que foram executadas obras. No 

entanto, após visita efetuada ao local, e dado ter constatado a existência de um plástico a fazer de teto falso 

para aparar as gotas de água, deduziu que o trabalho não foi executado convenientemente. Requereu um 

relatório da intervenção efetuada e da avaliação feita pela empresa responsável. 

Referiu, ainda, que o contador da água foi desligado, e solicitou informação sobre o assunto. 

Seguidamente, requereu o registo da sua intervenção e da do senhor Presidente do Conselho de 

Administração da Vallis Habita, no concernente às referências feitas um ao outro. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira, cumprimentando os presentes. 

Informou, relativamente à questão colocada pelo senhor Vereador, Adriano Ribeiro, que a correção foi feita 

na casa propriedade da Câmara, desconhecendo se já houve possibilidade de intervir na da pessoa que 

vivia no rés-do-chão, pois esta teria que permitir o acesso para serem executadas as obras necessárias, 

mas havia alguma dificuldade a esse nível. 

Quanto à questão do contador da água, disse que não ia fazer comentários atendendo a que não tinha 

provas sobre isso. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, cumprimentando os presentes. 

Iniciou a sua intervenção, questionando qual o ponto de situação do processo relacionado com a 

expropriação do Estádio de Sonhos, nomeadamente de oposição à última avaliação feita pelos 

representantes nomeados pelo Tribunal. 

Seguidamente, e atendendo a que essa era a última reunião de Câmara do mandato, pretendia referenciar 

alguns assuntos decorridos no mesmo, salientando, primeiramente, que foi com satisfação que 

desempenhou as suas funções de oposição aos membros com pelouros atribuídos, e a sua intervenção 

pessoal foi sempre no pressuposto de defender o território onde nasceu, vivia, trabalhava, e no qual 

pretendia desenvolver toda a sua atividade cívica. E nesse pressuposto, referiu que foi um erro estratégico 

para o concelho a falta de interesse que o Partido Socialista demonstrou na defesa da cidade de Valongo, 

de salvaguarda dos espaços centrais, sempre sustentado na necessidade de pagar indemnizações, quando 

por exemplo, para o Estádio de Sonhos a Câmara iria pagar uma indemnização. 

Disse considerar que já na altura da aprovação do PDM isso foi um erro e que o mandato ficava marcado, 

na fase final, por dois processos, referindo que lamentava a saída do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

mas, na sua opinião, e sendo este o responsável pelo urbanismo, saía com duas “nódoas” que eram dois 

processos cujo posicionamento relativamente aos mesmos foi lamentável. Foi o processo do PIP aprovado 
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para os terrenos entre a Escola Secundária de Valongo e a Escola Preparatória de Valongo, que do ponto 

de vista do desenvolvimento da cidade, a instalação de um hipermercado nesses terrenos não era correta 

nem defensável, embora que tecnicamente fosse viável, pois uma operação logística a ser realizada onde 

passavam dezenas de crianças numa rua que ainda não estava dotada de passeios, era lamentável. O 

outro processo era referente à unidade logística que foi viabilizada na zona dos Lagueirões, que também 

considerava um erro crasso, corrigindo que este não foi aprovado pela Câmara, pois havia delegação de 

competências. Referiu que, no tocante aos eleitos pelo PSD/PPM, esse processo só avançaria se não 

houvesse forma de o impedir, porque o que estava a ser realizado no local era uma aberração urbanística, 

que só era exequível porque a Câmara Municipal acarinhou o projeto e permitiu o seu faseamento. 

Referiu ter a perceção do aborrecimento manifestado pelo senhor Presidente quando se mencionava esse 

assunto mas este não residia em Valongo e, por isso, quando terminasse o mandato não teria que enfrentar 

os cidadãos pelas decisões tomadas durante esses quatro anos, que revelavam incoerência. Deu como 

exemplo o processo da Be Water, em que o senhor Presidente de Câmara afirmara ser contra as 

concessões, mas aproveitou as renegociações para amplificá-las, nomeadamente a ETAR de Campo. 

Mencionou, ainda, as festas promovidas pelo PS, dizendo que gostava de participar nessas comemorações 

públicas, contudo, isso não podia ser a única prioridade. Exemplificou, também, que teve conhecimento que 

havia colaboradores do Município de Valongo a colaborar com o ISCAP no âmbito da realização da 

Expoval, mas desconhecia o tipo de colaboração prestada, porque não foi submetida à Câmara. 

Referiu que, por determinadas afirmações do senhor Presidente, podia deduzir-se que este não sabia o que 

era o PAEL nem a Lei dos Compromissos das Autarquias Locais, e o mandato também foi marcado pelo 

facto de não haver reconhecimento do esforço feito pelo Município e pelos munícipes, no mandato anterior, 

para colocar as contas em ordem para haver a possibilidade de se fazer obra no atual mandato. Reiterou 

que exerceu as suas funções com satisfação, iria continuar como membro da Assembleia Municipal, mas 

gostaria que o Município de Valongo tivesse um Presidente de Câmara mais coerente. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, cumprimentando os presentes. 

Iniciou a sua intervenção, dirigindo uma saudação aos presentes, pois, provavelmente, essa seria a última 

reunião do Executivo Camarário. 

Fez uma introdução sobre o mandato, dizendo que o seu objetivo foi ser útil ao concelho de Valongo, 

esforçando-se para que a Câmara fosse bem gerida, e estabelecendo pontes de diálogo entre todas as 

partes de forma a tornar a ação mais produtiva, manifestando satisfação com a função exercida. 

Acrescentou que, provavelmente, não fez tudo corretamente, eventualmente teria cometido alguns erros, 

mas sempre na convicção de que eram as melhores soluções para os problemas que enfrentou nos 

diversos momentos. Referiu que houve aspetos positivos e negativos no relacionamento com as outras 

forças político-partidárias, destacando a excessiva agressividade entre as partes, pois tinha a noção de que 

a gestão da Câmara se poderia fazer com mais objetividade e consensualidade nas decisões, o que nem 

sempre se verificou. Disse, ainda, que todos deviam fazer um esforço, mantendo as posições ideológicas, 

no sentido de haver um diálogo construtivo para que as soluções fossem as melhores para o Município. 
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Desejou que, no próximo mandato, a Câmara prosseguisse no bom caminho e conseguisse importantes 

realizações para satisfação de todos os munícipes e também para o interveniente, que esperava ver 

resultados da próxima gestão. 

De seguida, de forma sucinta e de acordo com uma reunião já havida, explicou que havia abertura para 

facultar toda a informação sobre a questão da unidade logística na urbanização dos Lagueirões, para que 

fossem conhecidos os parâmetros que serviram de suporte à aprovação da citada unidade. Disse que não 

aprovava nada, sobretudo arquitetura, sem auscultar a opinião dos técnicos e sem ter a garantia de que a 

decisão era legal e se enquadrava no PDM e na legislação geral, acrescentando que partilhava de muitas 

das preocupações dos cidadãos, mas tinha que ser objetivo e tratar de todos com equidade. Portanto, de 

acordo com essa ponderação e do que foi apresentado pelos técnicos, não teve dúvidas de que a solução 

era discutível, mas, simultaneamente, uma solução legal, que provavelmente resolveria alguns problemas, 

nomeadamente a via de acesso, um problema estrutural de circulação no concelho que a Câmara não teria 

possibilidades de o realizar a curto prazo. Admitiu que poderia haver outras soluções, mas essa também 

tinha valoração, e a decisão foi tomada respeitando estritamente o sentido da legalidade e o interesse 

público, sobretudo o interesse do espaço público, que sempre deu prioridade relativamente a outras 

considerações. 

Concluiu, dizendo que sempre lutou com um grande problema, que foi a falta de tempo para uma análise 

mais pormenorizada à quantidade de projetos que tinha para analisar, mas aceitou isso como fazendo parte 

dos constrangimentos pelo facto de uma Câmara com a dimensão da de Valongo ter apenas quatro 

Vereadores Executivos. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dr.ª Maria da Trindade Vale, cumprimentando os presentes. 

Começou por saudar os seus colegas de Vereação, atendendo a que essa seria a última reunião de 

Câmara em que participava, pois não era candidata a esta. 

Disse que teve o privilégio de estar na Câmara, na qualidade de Vereadora com pelouros delegados, e 

também na oposição. Afirmou que sempre fez e continuaria a fazer tudo para que o concelho de Valongo 

progredisse de uma forma sustentável, pois era essa a sua forma de estar na vida, tentar resolver os 

problemas dos cidadãos. Complementou que foi com satisfação que exerceu as suas funções. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que o senhor Vice-Presidente deveria ter 

tido uma intervenção mais detalhada tendo em conta a qualidade e o impacto do assunto. Referiu não ter 

questionado a legalidade da decisão, pois, na sua opinião, esta estava inserida no âmbito das decisões 

políticas. Referiu ter ficado estupefacto com a afirmação de que a autorização de licenciamento permitiria 

resolver o problema de uma via de acesso que de outra forma a Câmara não poderia executar. Disse que, 

em frente ao local onde foi autorizada a construção da unidade logística, residiam pessoas, o que criaria 

constrangimentos a vários níveis, e apenas iria melhorar como elemento de localização. 
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Mais, disse, que quando tomavam decisões e definiam direções estavam a exercer o papel de políticos, do 

qual não abdicava, e que consistia em defender o interesse público, acrescentando que o senhor Vice-

Presidente, na decisão que tomou, não teve isso em consideração. 

Referiu que para o licenciamento de uma atividade daquela natureza, tinha que existir não só a parte da 

habitação como a de serviços. No entanto, foi autorizado com base na vertente que não o justificava. 

Declarou que era contra esse procedimento, e referiu que a Câmara não o aprovou, foi através de uma 

delegação de competências. Disse que não estava preparado para um modelo de atuação em que era 

colocada em causa a qualidade de vida de cidadãos que confiaram neles, e preferia esperar que a via de 

acesso, a ser prioritária, fosse contemplada no PPI. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, dizendo que cada força política podia fazer a 

análise que entendesse, e que não tinha conhecimento de quem fez os projetos nem conhecia o promotor. 

Disse, ainda, que o processo de análise do processo era automático, foi atribuído a uma arquiteta, que deu 

o parecer, o qual foi corroborado pelo respetivo Chefe de Divisão, tendo sido garantida a legalidade do 

proposto e também a confirmação de que o faseamento estava previsto na lei, portanto o procedimento foi 

um despacho normal baseado numa fundamentação credível. 

 

Interveio o senhor Vereador, Adriano Ribeiro, dizendo que no decurso do mandato, sentiu algumas 

dificuldades em relação a problemas apresentados devido não só ao seu grau académico, mas também ao 

apoio insuficiente por parte da Câmara. No entanto, considerava que a política era feita para todos e não 

podia haver exclusão, tendo também ele o direito de participar. Referiu ter contribuído para o 

engrandecimento e para o bem-estar da população no âmbito dos seus conhecimentos. Acrescentou que 

nem tudo lhe agradou, mas registava com satisfação o relacionamento tido com os restantes Vereadores, 

que conquistaram o seu respeito, pois aprendeu com todos, e que mereciam o seu agradecimento. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, referindo que pretendia conhecer a opinião do 

senhor Presidente da Câmara quanto à questão do licenciamento da unidade logística nos Lagueirões. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que a sua opinião foi 

transmitida “ipsis verbis” pela voz do senhor Vice-Presidente. Complementou que, de acordo com a 

informação transmitida, a Câmara pretendia salvaguardar determinadas questões sob o ponto de vista da 

qualidade urbanística, e ia fazê-lo. Sob o ponto de vista da circulação de trânsito e da obrigatoriedade do 

investidor, teria que ser feita a via da Avenida dos Descobrimentos numa determinada parte que seria 

complementada por outra parte e executada por outro promotor, ligando o Alto da Serra. Afirmou que 

pretendia o melhor para Valongo, e ia inteirar-se do processo de uma forma mais detalhada. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, solicitando o agendamento de uma reunião extraordinária 

para revogação da decisão tomada. Disse que, uma vez que a competência era delegada, existia a 
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possibilidade do órgão Câmara Municipal, não se rever na decisão. Considerava o assunto extremamente 

caro, e a sua solicitação era nesse sentido. Referiu que os Partidos Políticos com assento na Câmara 

Municipal podiam estudar os dossiers, os eleitos pelo PSD/PPM já tinham pedido informação, e podiam 

assim posicionar-se relativamente ao processo de licenciamento em causa. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a proposta apresentada 

pelo senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, ia ser analisada e dada resposta. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, realçando que deviam proceder ao agendamento 

imediato da reunião uma vez que o Executivo se encontrava reunido, pois era possível a Câmara Municipal 

solicitar a revogação de qualquer decisão tomada ao abrigo de uma delegação de competências. Salientou, 

ainda, que pretendia que os Partidos Políticos com assento na Câmara se posicionassem quanto ao 

assunto, uma vez que não se tratava de uma questão legal mas de cariz político. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, retorquindo que competia ao 

Presidente da Câmara agendar as reuniões, respeitando os pedidos sobre as mesmas. Referiu que ia 

solicitar uma análise do assunto aos serviços jurídicos atendendo a que estava em causa uma delegação 

de competências, e inclusivamente já havia uma decisão que foi transmitida ao promotor. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, lembrando que o senhor Presidente tinha duas 

decisões para tomar, uma para agendar uma reunião, e a outra para discutir o assunto munido dos 

pareceres que entendesse necessários para o efeito. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, sugerindo que a reunião fosse privada, tendo como 

motivo o período eleitoral, e também porque o assunto não se destinava a fazer campanha eleitoral, pois 

era caro e valia por isso mesmo. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de sete milhões, trezentos e noventa e um mil, quinhentos e noventa e oito euros e sessenta e três 

cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 14.06.2017, 22.06.2017, 

29.06.2017, 06.07.2017, 13.07.2017, 20.07.2017, 27.07.2017, 03.08.2017 E 07.09.2017 



16 
 

 

Aprovadas por unanimidade. 

Não participou na votação da ata da reunião de 14.06.2017, o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, 

por não ter estado presente na reunião. 

Não participou na votação das atas das reuniões de 22.06.2017, 06.07.2017, 13.07.2017 e 03.08.2017, a 

senhora Vereadora eleita pelo PS, Dr.ª Luísa Oliveira, por não ter estado presente nas reuniões. 

Não participou na votação da ata da reunião de 29.06.2017, o senhor Vereador eleito pelo PS, Dr. Orlando 

Rodrigues, por não ter estado presente na reunião. 

Não participou na votação das atas das reuniões de 06.07.2017, 13.07.2017 e 27.07.2017, o senhor 

Vereador eleito pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Baltazar, por não ter estado presente nas reuniões. 

Não participou na votação das atas das reuniões de 14.06.2017, 13.07.2017, 20.07.2017, 03.08.2017 e 

07.09.2017, a senhora Vereadora eleita pelo PSD/PPM, Dr.ª Maria da Trindade Vale, por não ter estado 

presente nas reuniões. 

 

2.1 - 10.ª ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO E 10.ª ALTERAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

DO ANO 2017 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta da 10.ª Alteração 

do Orçamento e 10.ª Alteração das Grandes Opções do Plano, instruído com a informação técnica n.º 

24/DFRH/GF/2017, datada de 11/09/2017, subscrita por Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo teor se 

transcreve: 

“Sendo necessário efetuar o reforço de dotação de algumas rubricas do Orçamento e das Grandes Opções 

do Plano, procede-se à elaboração da presente Alteração nos termos seguintes. 

No orçamento da despesa, procede-se ao reforço das dotações das seguintes rubricas: 

-Transferências correntes – Outros: 23.050,00€; 

-Transferências correntes – Instituições sem fins lucrativos: 5.000,00€. 

É também necessário proceder-se ao reforço da dotação da rubrica das Atividades Mais Relevantes (AMR) 

‘Inspeções periódicas, reinspecções e inspeções extraordinárias do equipamento elevatório’, no montante 

de 6.000,00€. 

A contrapartida a estes reforços proveio da redução das dotações das seguintes rubricas das AMR, cujas 

dotações foram devidamente ajustadas à execução dos respetivos contratos: 

- Aluguer operacional de três viaturas ligeiras de mercadorias: 1.387,00€; 

- Plano de Emergência de Apoio Alimentar: 8.865,00€; 

- Serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos e outros serviços de higiene urbana (2017): 23.798,00€. 

No Plano Plurianual de Investimentos e por indicação da Divisão de Projetos e Obras Municipais procede-se 

ao reforço das dotações dos seguintes projetos: 

 - Reabilitação e manutenção de parques infantis existentes: 3.200,00€; 

- Requalificação da Rua de S. Vicente: 25.800,00€; 
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- Centro Cívico de Campo: 18.500,00€; 

- Requalificação de arruamentos e passeios no Lugar de Sonhos: 3.000,00€; 

- Requalificação da Rua Rodrigues de Freitas: 10.000,00€. 

As contrapartidas a estes reforços foram indicadas pela referida Divisão e são as seguintes: 

- Requalificação da Rua Central e Gandra do Paciência: 30.000,00€; 

- Retificação de calçadas: 5.000,00€; 

- Construção, conservação e reparação de redes de águas pluviais: 17.000,00€; 

- Mobiliário urbano e elementos de acalmia de tráfego: 8.500,00€. 

A competência para aprovação da presente Alteração cabe à Câmara Municipal, nos termos da alínea d) do 

n.º 1 do art.º 33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

Em 11/09/2017, a Chefe da Divisão de Finanças e Recursos Humanos, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, 

emitiu a seguinte informação: “Exmo. Senhor Presidente. Concordo com a elaboração da presente 

Alteração, pelo que se propõe que a mesma seja remetida à aprovação da Câmara Municipal.” 

Na mesma data, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que a alteração proposta 

estava relacionada com a necessidade de inserção dos trabalhos a mais na Rua de S. Vicente, no Lugar de 

Sonhos e Rua Rodrigues de Freitas. Quanto à rubrica referente ao corredor do Rio Leça, disse que foi 

apresentada uma candidatura, mas foi rejeitada, e as autarquias envolvidas decidiram avançar arcando com 

os custos com o estudo prévio. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, solicitando esclarecimento quanto ao facto de não 

se encontrar reforçada a rubrica para o Complexo Desportivo dos Montes da Costa, bem como a previsão 

da data para início da intervenção. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, respondendo que tinha sido iniciada uma parte da 

obra respeitante ao Complexo Desportivo dos Montes da Costa, que foi o circuito de manutenção. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que na anterior alteração do Orçamento, os 

eleitos pelo PSD/PPM fizeram uma chamada de atenção de que havia um valor que foi inscrito que se 

destinava ao campo dos Montes da Costa, e que fez parte da negociação para aprovação do Orçamento, e 

o facto de não ser correto por parte do PS retirar a verba sem qualquer explicação. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, explicando que vinha uma alteração para fazer a 

reposição, e a parte que avançou foi o que acumulou uma fase, que era a do circuito de manutenção. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, questionando como avançou essa fase se a dotação 

foi toda retirada. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, respondendo que a verba destinada a isso já tinha 

sido cabimentada, e a obra estava a ser executada. 

 

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, aprovar a proposta da 10.ª Alteração do Orçamento e 10.ª 

Alteração das Grandes Opções do Plano de 2017, com base na informação técnica prestada. 

 

Abstiveram-se os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Baltazar, Dr.ª 

Maria da Trindade Vale, Eng.º Hélio Rebelo e Dr.ª Ana Isabel Pereira. 

Absteve-se o senhor Vereador eleito pela CDU, Adriano Ribeiro. 

 

3.1 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA - ACERTO À TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA OS ANOS LETIVOS 2014-2015 E 2016-2017 

 

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

de Apoio à Família - Acerto à transferência de verbas para os anos letivos 2014-2015 e 2016-2017, 

instruído com a informação técnica n.º 9888/2017, datada de 08/09/2017, subscrita por Torcato Fernando 

Carvalho Ferreira, Chefe da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto cujo teor se transcreve: 

“No seguimento do processo “Atividades de Animação e de Apoio à Família: transferência de verbas para 

as Freguesias e IPSS no ano letivo 2014-2015 – alteração ao modelo de financiamento, presente à Câmara 

Municipal na reunião de 26.03.2015, foi deliberado um acerto à transferência de verbas com efeito a janeiro 

de 2015. 

Considerando que este acerto teve por base a frequência do início do ano letivo, é necessário atender à 

variação que se registou ao longo do ano. Ora, analisada a frequência em todos os Polos em 

funcionamento à data, foram identificados 2 – Polo Nova Valongo do Agrupamento de Escolas de Vallis 

Longus e Polo do Outeiro do Agrupamento de Escolas de Campo – para os quais deve o Município realizar 

o devido acerto no cumprimento do deliberado. 

 Polo da Nova Valongo Polo do Outeiro 

janeiro 2015 32 30 

fevereiro 2015 31 32 

março 2015 32 33 

abril 2015 32 33 

maio 2015 32 33 

junho 2015 32 33 
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julho 2015 17 34 

Deste modo, deve o Município transferir 4.237,26€ (6 meses x 706,21€) para a Junta da Freguesia de 

Valongo e 4.943,47€ (7 meses x 706,21€) para a Junta da Freguesia de Campo e Sobrado, o que perfaz 

9.180,73€ a título de acerto final no que concerne ao ano letivo 2014-2015. 

Relativamente ao ano letivo 2016-2017, atenta à variação da frequência, foi identificado o Polo da Azenha 

que a partir de abril de 2017 atingiu as 30 crianças e atualmente presta o serviço a 34. Assim, é necessário 

proceder à transferência de 4.237,26€ (6 meses x 706,21€) à Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas de Campo. 

Ainda no que diz respeito ao ano letivo 2016-2017, relativamente ao aumento do número de alunos nos 

vários Polos da freguesia de Ermesinde, verifica-se a necessidade de transferir o correspondente a uma 

sala, com 15 ou mais alunos, retirando-se o valor correspondente na proposta alusiva à transferência de 

verbas daquele ano, ou seja, 4.772,46€. Assim, o acerto será de 5.114,48€ (14 x 706,21€). 

Em resumo, o montante global a transferir é de 18.532,47€ conforme quadro infra: 

ENTIDADE VALOR 

Junta da Freguesia de Valongo 4.237,26€ 

Junta da Freguesia de Campo e Sobrado 4.943,47€ 

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Campo 4.237,26€ 

Junta da Freguesia de Ermesinde 5.114,48€ 

TOTAL 18.532,47€ 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas hh) e u) do n.º 1 

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

setembro.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 2017/09/11, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos das alíneas hh) e u) do n.º 1 do Artigo 33.º do 

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

unanimidade, autorizar o acerto à transferência de verbas para os anos letivos 2014-2015 e 2016-2017, 

com base na informação técnica prestada, com base na informação técnica prestada. 

 

3.2 - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA O PAGAMENTO DAS ASSINATURAS DOS TELEFONES E 

CHAMADAS DAS ESCOLAS BÁSICAS E JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à atribuição de verbas para 

o pagamento das assinaturas dos telefones e chamadas das Escolas Básicas e Jardins de Infância do 

concelho, instruído com a informação técnica n.º 7720/2017, datada de 07/07/2017, subscrita por Torcato 

Fernando Carvalho Ferreira, Chefe da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto cujo teor se 

transcreve: 

“Sendo competência da câmara assegurar os custos com as ligações telefónicas das EB1 e EPE do 

concelho, procedeu esta autarquia, em setembro de 2016, à respetiva instalação de novos equipamentos, 

em virtude de celebrado contrato com novo operador de telecomunicações, com condições contratuais 

muito mais favoráveis para o município. 

Após verificação de que todos os aparelhos se encontravam ativos e sem qualquer problema de ligação, 

procedeu-se ao cancelamento das contas anteriormente ativas, tendo-se verificado grandes 

constrangimentos e contratempos na efetivação do referido cancelamento, visto que alguns dos contratos 

antigos estavam em nome da escola com o número de contribuinte da câmara e vice-versa. 

Assim sendo e verificando-se atualmente o seu cancelamento efetivo, torna-se necessário e em face da 

informação abaixo descriminada dos Agrupamentos de Escolas, propor à consideração superior, ressarcir 

as Direções dos Agrupamentos dos custos assumidos indevidamente, entre setembro de 2016 e a presente 

data, no valor global de 5.027,84€. 

Agrupamento Valor Anual 

Agrupamento de Escolas de Alfena 1.126,37€ 

Agrupamento de Escolas de Campo 1.795,19€ 

Agrupamento de Escolas de Valongo 1.437,70€ 

Agrupamento de Escolas S. Lourenço 178,75€ 

Agrupamento de Escolas de Ermesinde, Valongo 489,83€ 

TOTAL 5.027,84€ 

 

Em anexo: 

Mapa custos discriminados por Agrupamento. 

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

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

A Consideração Superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 2017/09/11, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, ressarcir as Direções dos Agrupamentos dos custos 
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assumidos indevidamente, entre setembro de 2016 e a presente data, no valor global de 5.027,84€, com 

base na informação técnica prestada. 

 

3.3 - CLUBE DE PROPAGANDA DA NATAÇÃO/NÚCLEO CULTURAL E RECREATIVO DE VALONGO – 

1.º TORNEIO VALONGO – CAPITAL DO BASQUETEBOL – 16, 17, 23 E 24 DE SETEMBRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Clube de Propaganda da 

Natação e Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo - 1º Torneio Valongo – Capital do Basquetebol – 16, 17, 

23 e 24 de setembro, instruído com a informação técnica n.º 9913/2017, datada de 11/09/2017, subscrita 

por Hélder Filipe Silva Rocha e Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistentes Técnicos cujo teor se 

transcreve: 

“O Clube de Propaganda de Natação – CPN e o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo - NCRV, são 2 

clubes sediados nas cidades de Ermesinde e Valongo, respetivamente, que têm por fim promover, por todos 

os meios adequados e legais, a prática das modalidades desportivas, nomeadamente o Basquetebol e 

desenvolver ações no campo cultural e recreativo que contribuam para o convívio, promoção e bem-estar 

dos seus atletas e associados. 

Sendo o CPN e o NCRV clubes de referência no panorama Nacional na formação de atletas na modalidade 

de Basquetebol, pretendem organizar com o apoio Município de Valongo, da Associação de Basquetebol do 

Porto e da Federação Portuguesa de Basquetebol, o “1.º Torneio Valongo – Capital do Basquetebol”, nos 

fins-de-semana de 16/17 e 23/24 de setembro, nos Pavilhões Municipais de Ermesinde e Campo (n.º 1), de 

acordo com o projeto em anexo, envolvendo um orçamento de cerca de 10.000,00€. 

De referir que este torneio irá envolver mais de 800 atletas, é dirigido aos escalões de sub16 feminino e 

masculino, nos dias 16 e 17 de setembro e aos escalões de sub14, sub18 e sub19 femininos e masculinos, 

nos dias 23 e 24 de setembro, estando já convidadas a participar 48 equipas, envolvendo cerca de 840 

atletas, provenientes de várias zonas do país, incluindo a ilha da Madeira. 

Face ao exposto e após analisado o pedido do Clube de Propaganda de Natação e do Núcleo Cultural e 

Recreativo de Valongo para a realização desta iniciativa, propõe-se conceder o seguinte apoio: 

a) Instalações desportivas: 

✓ Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Ermesinde e do Pavilhão 

Municipal de Campo, com um custo associado de 729,30€ e autorizar a pernoita das equipas; 

✓ Isentar o pagamento da taxa de utilização do Parque da Cidade de Valongo, no dia 23 de setembro, 

com um custo associado de 738,00€; 

b) Solicitar a colaboração da DOTA na isenção da Licença Especial de Ruído, para a animação noturna a 

decorrer no dia 23 de setembro, no Parque da Cidade de Valongo, com um custo associado de 27,00€; 

c) Logística: 

✓ Disponibilizar 20 cadeiras, com um custo associado de 53,00€; 
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✓ Disponibilizar transporte para levantamento/devolução de 300 colchões a disponibilizar pela 

DEGEST, para pernoita dos atletas, com um custo associado de 390,00€; 

✓ Isentar o pagamento da taxa de cedência de 16 vasos ornamentais, com um custo associado de 

54,00€; 

✓ Ceder 700 mini-guides para oferecerem aos participantes, com um custo associado de 98,00€; 

✓ Oferecer 68 troféus em ardósia, ao abrigo do contrato anual existente, com um custo associado de 

136,65€; 

✓ Disponibilizar ao abrigo do contrato anual existente, um autocarro de 50 lugares (com capacidade 

legal para transportar crianças), para efetuar as viagens dos atletas entre jogos, a decorrerem nos 2 

Pavilhões, com um custo associado de 153,70€; 

✓ Imprimir 35 cartazes A3, a cores, para divulgação do evento, com um custo associado de 23,10€; 

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

com sede na Rua Sousa Paupério - 72, 4440-697- Valongo, no valor de 3.500,00€, de forma a minimizar as 

despesas inerentes à organização deste evento. 

Este apoio do Município envolve um custo global de 5.902,75€, de acordo com o seguinte quadro: 

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos indiretos 

Instalações 1.467.30€ 

Licença Especial de Ruído 27,00€ 

Logística 497,00€ 

Mini-guides 98,00€ 

Troféus  136,65€ 

Autocarro 153,70€ 

Divulgação  23,10€ 

Subtotal: 2.402.75€ 

Custo direto a) 

Apoio pontual ao NCRV 3.500,00€ 

Subtotal: 3.500,00€ 

Total: 5.902,75€ 

a) Valor a cabimentar. 

Considerando que: 

• A união dos 2 clubes é fundamental para a promoção do Concelho de Valongo - Capital do 

Basquetebol em 2020; 

• Este torneio irá contribuir para o desenvolvimento do Basquetebol, pela troca de experiências 

técnico-táticas entre clubes, bem como permitir momentos de convívio, cooperação, socialização, 

entre todos os participantes; 
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• O Município de Valongo deverá criar uma maior aproximação com as coletividades para um 

crescente desenvolvimento de sinergias, sendo o seu apoio fundamental para levar a efeito a 

realização do 1.º Torneio Valongo – Capital do Basquetebol. 

Coloca-se à consideração superior autorizar a nossa proposta de apoio aos clubes - NCRV/CPN, para a 

realização do “1.º Torneio Valongo – Capital do Basquetebol”, a decorrer nos dias 16, 17, 23 e 24 de 

setembro de 2017, nas instalações dos Pavilhões Municipais supracitados. 

Relativamente aos pedidos constantes nas alíneas a) e b), isenção do pagamento da taxa de utilização do 

Pavilhão Municipal de Ermesinde e do Pavilhão Municipal n.º 1 de Campo, do Parque da Cidade de 

Valongo, bem como da Licença Especial de Ruído, de acordo com o disposto no artigo 1.º, do n.º 1 do 

artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que 

Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público, conjugado com o artigo 12.º e alínea a) do n. º 3 do 

artigo 9.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, tem competência 

para decidir sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, nos termos da 

deliberação da Câmara Municipal datada de 9 de março de 2017. 

Quanto aos restantes pedidos a que se refere as alíneas c) e d), tem competência para decidir sobre o 

assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 artigo 7.º do Regulamento para a 

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

da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 

12.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no 

Município. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto, Susana Leão, em 

2017/09/11, que igualmente se transcreve: 

“No nosso município, a modalidade de basquetebol envolve muitos atletas, tem alcançado títulos de 

campeões nacionais e residem dois selecionadores nacionais, que em muito nos prestigiam, porquanto 

concordo com a proposta de apoio apresentada. 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. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 artigo 7.º do 

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

Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o artigo 12.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, em vigor no Município, por unanimidade, apoiar o Clube de Propaganda da Natação e o Núcleo 

Cultural e Recreativo de Valongo, na realização do 1.º Torneio Valongo – Capital do Basquetebol, a 

decorrer nos dias 16, 17, 23 e 24 de setembro, com base na informação técnica prestada. 

 

3.4 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DA 

NATAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES AQUÁTICAS COM O CLUBE DE PROPAGANDA DE NATAÇÃO - 

CPN – ANO LETIVO 2017/2018 

 

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

Contrato Programa do desenvolvimento da Natação e outras atividades Aquáticas com o Clube de 

Propaganda de Natação - CPN – ano letivo 2017/2018, instruído com a informação técnica n.º 9633/2017, 

datada de 31/08/2017, subscrita por António Manuel Monteiro Silva, Assistente Técnico cujo teor se 

transcreve: 

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

1 - Em 9 de setembro de 2011 foi celebrado um Contrato Programa do desenvolvimento da Natação e 

outras atividades Aquáticas com o Clube de Propaganda de Natação (CPN), aprovado previamente pelo 

Executivo Camarário, por Deliberação datada de 8 de setembro de 2011, tendo como principal objetivo criar 

sinergias com o movimento associativo que dinamiza a modalidade de natação no concelho. 

2 - Assim, considerando: 

- As atribuições dos Municípios nos domínios do desporto e tempos livres; 

- A competência dos órgãos municipais no apoio a atividades desportivas e recreativas de interesse 

municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; 

- Que o movimento associativo tem um papel preponderante na promoção e acesso ao desporto a todos os 

utentes das piscinas municipais, contribuindo desta forma, para o desenvolvimento desportivo do concelho; 

- O reconhecimento da importância do papel do desporto na sociedade moderna, como fator de saúde, 

bem-estar e sociabilidade; 

- Considerando que o Clube de Propaganda de Natação é uma Associação de índole desportiva, que foca a 

sua atividade na formação desportiva, na modalidade de natação; 

- Considerando a linha orientadora que o Município de Valongo tem tido nos últimos anos neste âmbito, 

nomeadamente o fomento da promoção do desporto, apoiando as associações/clubes desportivos que 

desenvolvam a sua atividade no concelho; 

- A relevância da continuidade destas parcerias, com vista ao fomento do número de praticantes da 

modalidade, bem como a continuidade do trabalho desenvolvido e dos objetivos das escolas municipais de 

natação; 
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Propõe-se, pois, a celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento da Natação e outras 

atividades Aquáticas com o Clube de Propaganda de Natação para o ano letivo 2017/2018, associado 

à atribuição de um apoio anual estimado de 137.500,00€, dividido em doze mensalidades (setembro 2017 a 

agosto 2018), em cumprimento do disposto nos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de 

Bases da Atividade Física e do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo desportivo 

e do regime dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, 

de 1 de outubro, de acordo com a minuta em anexo. 

Os encargos com estes contratos, associados à comparticipação pelas aulas lecionadas pelos técnicos de 

natação e pelos serviços dos nadadores salvadores, já se encontram previstos no Plano e Orçamento 

vigente. 

Competência 

Tem competência para autorizar a celebração dos Contratos-Programa, a Câmara Municipal, nos termos 

dos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, em conjugação com o disposto na alínea f), do n.º 2 do artigo 23.º 

e na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto, Susana Leão, em 

2017/09/08, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a atual proposta de celebração do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo da 

Natação e outras Modalidades Aquáticas, com o CPN, para o ano letivo 2017/2018, em prol do bom 

funcionamento das Piscinas Municipais. 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. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/09/08, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos dos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, em 

conjugação com o disposto na alínea f), do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a celebração do Contrato 

Programa do desenvolvimento da Natação e outras atividades Aquáticas com o Clube de Propaganda de 

Natação - CPN – ano letivo 2017/2018, cuja minuta se anexa, com base na informação técnica prestada, 

com base na informação técnica prestada. 

 



26 
 

3.5 - CLUBE DESPORTIVO DE SOBRADO - TORNEIO DE FUTEBOL 7 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO 

PONTUAL 

 

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

Sobrado - Torneio de Futebol 7 - Atribuição de Subsidio Pontual, instruído com a informação técnica n.º 

9892/2017, datada de 08/09/2017, subscrita por Susana Ceu Sousa Moreira Leão, Chefe da Unidade 

Orgânica do Desporto cujo teor se transcreve: 

O Clube Desportivo de Sobrado - CDS, fundado em 1969, tem relevado uma forte intervenção desportiva e 

social, na Freguesia de Sobrado, nomeadamente ao nível do desenvolvimento do futebol junto das 

camadas jovens. 

Atualmente, o CDS envolve cerca de 300 atletas, sendo o clube com maior representatividade em Sobrado, 

que ao longo de 48 anos, manifestou sempre muito empenho e motivação para manter os atletas em 

atividade, participando nos campeonatos, torneios e outras ações de interesse desportivo. 

Este clube também realiza internamente, atividades/torneios, envolvendo os seus atletas e associados, bem 

como clubes convidados, de salientar: 

- Torneio de Futebol 7 

- Torneio – Academia de Futebol Freguesia de Sobrado 

- Torneio Páscoa Sobrado Fut. Academia 

- Finais distritais da Associação de Futebol do Porto 

- Futebol de Rua (população carenciada) 

- Entre outros. 

Neste âmbito, o Clube Desportivo de Sobrado pretende levar a efeito a realização do Torneio de Futebol 7, 

nos próximos dias 7 e 8 de outubro, dirigido aos escalões mais jovens, até aos 12 anos, pelo que solicita ao 

Município um apoio pontual no valor de 500,00€, para fazer face às despesas com os lanches, águas, 

sumos entre outras necessidades em prol do êxito do evento. 

Considerando: 

- O papel relevante do Clube Desportivo no desenvolvimento da Cultura Desportiva Local; 

- As atividades promovidas pelo Clube Desportivo de Sobrado, que envolvem um orçamento elevado; 

- A competência da Câmara em apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse público. 

Coloca-se à consideração da Câmara Municipal a atribuição de um apoio pontual, no valor de 500,00€, ao 

Clube desportivo de Sobrado, com sede na Rua dos Desportos, s/n, 4440-308 – Sobrado, NIF 501334394, 

para a realização do Torneio de Futebol 7, nos dias 7 e 8 de outubro de 2017. 

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

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

Concelho Fins de Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à  Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

À consideração superior.” 
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Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto, 

Torcato Ferreira, em 2017/09/08, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

Mais se informa que a entidade reúne todos os requisitos legais e regulamentares para ser deferido o 

pedido. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/11, 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 1 do artigo 2.º e n.º 1 artigo 7.º do 

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

Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à  Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 

unanimidade, apoiar o Clube Desportivo de Sobrado, para a realização do Torneio de Futebol 7, nos dias 7 

e 8 de outubro de 2017, com base na informação técnica prestada. 

 

3.6 - FUTEBOL CLUBE ESTRELAS SUSANENSES - XV TORNEIO DE TAEKWONDO – 11 NOVEMBRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Futebol Clube Estrelas 

Susanenses - XV Torneio de Taekwondo – 11 novembro, instruído com a informação técnica n.º 9804/2017, 

datada de 06/09/2017, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente Técnica cujo teor se 

transcreve: 

A secção de Taekwondo do Futebol Clube Estrelas Susanenses - FCES, com sede no Susão/Valongo, é 

uma escola de formação de crianças e jovens que, por sua iniciativa, organiza anualmente um torneio muito 

esperado pelos atletas, onde exibem as suas técnicas. 

Neste sentido e à semelhança dos anos anteriores, o FCES pretende levar a efeito o XV Torneio de 

Taekwondo, para promover e divulgar a modalidade na Cidade de Valongo, assim como o trabalho que a 

secção desenvolve, no dia 11 novembro, das 08h00 às 20h00 nas instalações do Pavilhão Municipal de 

Valongo, estando prevista a participação de 15 equipas e cerca de 150 atletas, de acordo com o seguinte 

programa: 

- Combates – 09h00/18h00; 

- Entrega de prémios – 18h30. 

Para a presente edição o FCES solicita o apoio do município, com vista à realização de uma prova com 

maior qualidade e mediatismo. No sentido de minimizar os custos do evento para o FCES, propõe-se: 

a) Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Valongo, no dia 11 de novembro, 

com um custo associado de 112,20€; 
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b) Logística: 

- Isentar o pagamento da taxa de cedência de 12 vasos, com um custo associado de 22,50€; 

- Oferecer 150 placas em ardósia aos atletas, ao abrigo do concurso anual existente, com um custo 

associado de 240,00€; 

- Oferecer 5 troféus em ardósia para as 5 melhores equipas, ao abrigo do concurso anual existente, com um 

custo associado de 12,86€; 

- Oferecer 15 mini-guides, 15 ardósias escolares com pena e 15 sacos pequenos do turismo, para dar uma 

lembrança às equipas, com um custo associado de 18,30€; 

- Disponibilizar 36 cadeiras e 12 mesas, com um custo associado de 57,00€; 

- Disponibilizar a coluna de som afeto ao Desporto; 

- Disponibilizar uma bandeira do município. 

Assim, coloca-se à consideração superior autorizar o apoio solicitado pelo Futebol Clube Estrelas 

Susanenses, para a realização do XV Torneio de Taekwondo, a decorrer no dia 11 novembro de 2017, nas 

instalações do Pavilhão Municipal de Valongo. 

Relativamente ao pedido constante na alínea a), isenção do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão 

Municipal de Valongo e de acordo com o disposto no artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

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

Interesse Público, conjugado com o artigo 12.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, tem competência para decidir sobre o assunto o Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, nos termos da deliberação da Câmara Municipal datada 

de 9 de março de 2017. 

Quanto ao pedido a que se refere a alínea b), tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara 

Municipal, ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às 

Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do 

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

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto, Susana Leão, em 

2017/09/07, que igualmente se transcreve: 

“Subscrevo a proposta do colaborador, face ao interesse da competição que se enquadra com o eixo C2-

Atrair e tornar regular a realização de eventos desportivos, fomentando o desenvolvimento das modalidades 

desportivas com potencial local do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo 2020. 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. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/09/07, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/11, 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 1 do artigo 2.º e n.º 1 artigo 7.º do 

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

Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 

unanimidade, apoiar o Futebol Clube Estrelas Susanenses, na realização do XV Torneio de Taekwondo, a 

decorrer no dia 11 novembro de 2017, com base na informação técnica prestada. 

 

3.7 - CLUBE DE CANÁRIOS DE POSTURA DE VALONGO – CCPV - “POSTURA SHOW – ONE DAY 

SHOW DE VALONGO” – 21 DE OUTUBRO 

 

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

Postura de Valongo – CCPV - “Postura Show – One Day Show de Valongo” – 21 de outubro, instruído com 

a informação técnica n.º 9806/2017, datada de 06/09/2017, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, 

Assistente Técnica cujo teor se transcreve: 

O Clube de Canários de Postura de Valongo é uma Associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Bairro 

das Pereiras, nº 55, na Freguesia e Concelho de Valongo, que há vários anos leva a efeito uma exposição 

de Canários de Postura, envolvendo mais de uma centena de aficionados vindos de todo o país e da vizinha 

Espanha. 

Este ano, a Associação pretende organizar a 12.ª edição do evento, intitulada “Postura Show – One Day 

Show de Valongo”, a decorrer no dia 21 de outubro, nas instalações do Pavilhão Municipal n.º 2 de Campo, 

onde elegem os melhores canários e melhores criadores, envolvendo cerca de 100 participantes, com o 

seguinte programa: 

- Exposição – das14h00 às 18h00 

- Entrega de prémios – 17h00 

No sentido de viabilizar o evento e à semelhança dos anos anteriores, o Clube de Canários de Postura de 

Valongo solicita o apoio do Município, respetivamente: 

a) Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal n.º 2 de Campo, com um custo 

associado de 3.618,45€, para montagens/desmontagens e no decorrer do evento, nos seguintes dias: 

• Dia 18/10 – das 21h00 às 24h00 

• Dia 19/10 – das 00h00 às 24h00 

• Dia 20/10 – das 00h00 às 24h00 

• Dia 21/10 – das 00h00 às 24h00 

• Dia 22/10 – das 00h00 às 24h00 

b) Logística: 



30 
 

- Isentar o pagamento da taxa de cedência de 20 vasos ornamentais, com um custo associado de 42,00€; 

- Oferecer 29 troféus em ardósia, ao abrigo do concurso anual existente, com um custo associado de 

125,11€; 

- Disponibilizar 4 caixotes de lixo de 100 Lt.; 

- Disponibilizar a coluna de som do Desporto. 

Assim, coloca-se à consideração superior autorizar o apoio elencado pelo Clube de Canários de Postura de 

Valongo, para a realização do evento “Postura Show – One Day Show de Valongo”, a decorrer no dia 21 de 

outubro de 2017, nas instalações do Pavilhão Municipal n.º 2 de Campo. 

Relativamente ao pedido constante na alínea a), isenção do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão 

Municipal de n.º 2 de Campo e de acordo com o disposto no artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º 

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

de Interesse Público, conjugado com o artigo 12.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor no Município, tem competência para decidir sobre o assunto 

o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, nos termos da deliberação da Câmara Municipal 

datada de 9 de março de 2017. 

Quanto ao pedido a que se refere a alínea b), tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara 

Municipal, ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às 

Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do 

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

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto, Susana Leão, em 

2017/09/07, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a proposta de apoio, para a realização da 12.ª edição do evento “Postura Show – One Day 

Show de Valongo. 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. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/09/07, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/11, 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 1 do artigo 2.º e n.º 1 artigo 7.º do 

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

Interesse Público e da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 

unanimidade, apoiar o Clube de Canários de Postura de Valongo – CCPV na realização do evento 

“Postura Show – One Day Show de Valongo” – 21 de outubro, com base na informação técnica prestada. 
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3.8 - GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO DA RETORTA – TORNEIO DE FUTSAL JOVEM “VILA DE 

CAMPO” – 2 DE SETEMBRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao Grupo Dramático e 

Recreativo de Retorta – GDRR - Torneio de Futsal Jovem “Vila de Campo” – 2 de setembro instruído com a 

informação técnica n.º 9853/2017, datada de 08/09/2017, subscrita por Helder Filipe Silva Rocha, Assistente 

Técnico cujo teor se transcreve: 

“O Grupo Dramático e Recreativo de Retorta – GDRR, é uma associação local de utilidade pública, fundada 

em 1942, com 75 anos de serviço ao nível da Cultura e Desporto, tendo vindo a realizar ações relevantes 

no sentido de integrar os seus atletas, associados e a comunidade em geral. 

O GDRR realiza inúmeros eventos culturais, recreativos e desportivos a nível local e regional destacando-

se, ao nível desportivo os “Trilhos do Paleozoico” e a “Meia Maratona da Regueifa”, levados a efeito em 

coorganização com o Município de Valongo, que decorreram com enorme sucesso. 

Neste âmbito, o Grupo Dramático e Recreativo de Retorta realizou no passado dia 2 de setembro, um 

torneio de futsal, denominado Torneio de Futsal Jovem “Vila de Campo, dirigido aos atletas mais jovens, 

que contou com a presença de 150 atletas, em representação de 10 equipas vindas de vários pontos do 

país. 

Para a realização desta iniciativa, a organização apresentou uma despesa de 8.900,00€, de acordo com o 

seguinte quadro: 

Previsão de Despesas 

Tipo de despesa Valor 

Equipamento do torneio 3.000,00€ 

Medalhas + Cunho 950,00€ 

Seguro 500,00€ 

Gravação de troféus 150,00€ 

Lanches e refeições 1.800,00€ 

Deslocações 1.500,00€ 

Árbitros 300,00€ 

Outros Custos operacionais 700,00€ 

Total  8.900,00 €  

No que respeita às receitas, o montante apurado foi de 3.000,00€, resultante das inscrições. O GDRR 

contou ainda, com o trabalho voluntário dos seus seccionistas e o patrocínio de algumas empresas locais. 

Assim, o Grupo Dramático e Recreativo de Retorta, solicita o apoio do Município de Valongo através da 

atribuição de um apoio financeiro no valor de 5.000,00€, para fazer face as despesas apresentadas, 

decorrentes da organização de referente evento. 
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Salienta-se ainda que o Município de Valongo tem apoiado todos os eventos que promovem e fomentam a 

prática desportiva nas camadas mais jovens ao nível concelhio, sendo uma mais-valia para uma sociedade 

melhor. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a atribuição do apoio financeiro no valor de 5.000,00€, 

ao Grupo Dramático e Recreativo de Retorta, pessoa coletiva n.º 502952717, com sede na Rua 1º de Maio, 

n.º 351, 4440 Campo – Valongo, para a realização do Torneio de Futsal Jovem “Vila de Campo”. 

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

artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que 

Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público, conjugado com o disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 

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

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto, Susana Leão, em 

2017/09/11, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com a presente proposta. 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. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º 

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

de Interesse Público, conjugado com o disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, por unanimidade, apoiar o Grupo Dramático e Recreativo de Retorta – GDRR - Torneio de 

Futsal Jovem “Vila de Campo”, com base na informação técnica prestada. 

 

3.9 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DOS CANÁRIOS DE BALSELHAS - PEDIDO DE 

APOIO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Associação Desportiva e 

Cultural dos Canários de Balselhas - Pedido de Apoio, instruído com a informação técnica n.º 9927/2017, 

datada de 11/09/2017, subscrita por Torcato Fernando Carvalho Ferreira, Chefe da Divisão de Educação, 

Ação Social e Desporto cujo teor se transcreve: 
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“A Associação Desportiva e Cultural dos Canários de Balselhas, é uma associação local de utilidade 

pública, fundada em 2002 e que tem vindo a realizar ações relevantes no âmbito do Desporto e da Cultura e 

na promoção do Concelho de Valongo. 

No âmbito das festas de Natal realizadas todos os anos pela EB1 de Balselhas, a Associação Desportiva e 

Cultural dos Canários de Balselhas, efetua várias atividades designadamente o enfeite das ruas de acesso 

à mesma (Rua da Escola Nova, Rua Pedro Homem de Melo e Rua Luís de Camões). 

No entanto, considerando que esta Associação está a confrontar-se com algumas dificuldades financeiras, 

vem solicitar o apoio deste Município, tendo em conta que para além da execução terá que adquirir o todo 

material necessário. 

Considerando que as atividades de Natal são importantes para as crianças e que o apoio às coletividades 

do Concelho têm sido um apanágio da Câmara Municipal, propõe-se que esta delibere atribuir um apoio 

monetário no valor de 700,00€. 

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

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º 

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

de Interesse Público. 

A Consideração Superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 2017/09/11, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/09/11, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea u), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do 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 Desportiva e Cultural dos Canários de Balselhas, 

com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - PROPOSTA DE COLOCAÇÃO DE SINAL DE STOP NA RUA DOS LAVADOUROS NA 

INTERSEÇÃO COM A RUA DA SAUDADE, EM ALFENA 

 

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

sinalização vertical na Rua dos Lavadouros na interseção com a Rua da Saudade, em Alfena, instruído com 

a informação n.º 9697/2017, datada de 4 do corrente mês, prestada na aplicação MGD Mydoc, subscrita 

pelo técnico superior Eng.º Miguel Vidal, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 
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«1. Através do ofício anexo, a Junta de Freguesia de Alfena, vem solicitar a colocação de sinalética vertical, 

B2 – Sinal de STOP, no entroncamento da Rua dos Lavadouros com a Rua da Saudade em Alfena. 

2. A Junta de Freguesia fundamenta a necessidade de colocar o sinal de STOP, pelos acidentes que têm 

ocorrido nesse local. 

3. Analisado o assunto no local, verifica-se que a situação exposta é pertinente em termos de segurança 

pelo que desenvolveu-se o estudo anexo com a proposta de implantação da sinalética vertical, mod. B2 – 

STOP – Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos, conforme planta anexa. 

4. Face ao exposto, prescinde-se da consulta habitual à Junta de Freguesia de Alfena, considerando que o 

pedido vem da própria e propõe-se a aprovação da presente proposta de sinalização vertical, conforme 

indicado na planta anexa. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 32.º do 

Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada desta Câmara Municipal, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 2 de agosto de 2007.» 

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.04, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.” 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.09.04 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.09.07, 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 no artigo 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 de 

agosto de 2007, conjugado com o n.º 2 do art.º 6.º do Dec-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua atual 

redação, por unanimidade: 

1 - Aprovar a proposta de sinalização vertical que contempla a colocação de sinal de STOP - mod. B2 

[paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos] no entroncamento da Rua dos Lavadouros com a Rua 

da Saudade em Alfena, nos termos propostos na supracitada informação e planta anexa. 

2 - Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação da sinalização de acordo 

com o proposto no ponto anterior. 

 

4.2 - PROPOSTA DE COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA D. SANCHO I, NA 

FREGUESIA DE ALFENA 

 

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

vertical elaborado para a Rua D. Sancho I, em Alfena, instruído com a informação n.º 9784/2017, datada de 
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06 do corrente mês, prestada na aplicação MGD Mydoc, subscrita pelo técnico superior Eng.º Miguel Vidal, 

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

«O Município de Valongo recebeu uma exposição proveniente de um munícipe, residente na Rua D. Sancho 

I, junto ao n.º 72 em Alfena, em que refere que face à largura exígua da via e de estacionarem em frente à 

sua entrada de garagem, tem muitas dificuldades em aceder e parquear viaturas dentro da sua propriedade. 

Em visita ao local confirmou-se a situação e verificou-se que existem situações análogas ao exposto, dos 

dois lados da via pelo que se propõe que a solução a adotar colmate esse problema de uma forma global. 

Verificou-se ainda que nesse troço da rua D. Sancho I, estamos na presença de uma via sem saída e 

meramente residencial pelo que o estacionamento abusivo é uma constante e traduz-se em quezílias entre 

os moradores, com envolvimento das autoridades policiais. 

Nesse sentido, realizou-se um estudo de sinalização que prevê que sejam colocados sinais de proibição de 

estacionamento C15, dos dois lados da via em causa, com placas adicionais a referir “em frente às 

garagens do lado oposto”, conforme planta anexa. 

Esta solução salvaguardará que todos os residentes possam entrar e sair das suas propriedades sem 

dificuldades. 

Foi realizada a consulta à Junta de Freguesia de Alfena, para que se pronunciasse sobre a proposta 

elaborada, tendo a mesma emitido parecer favorável. 

Face ao exposto, propõe-se a aprovação da presente proposta de sinalização vertical, conforme indicado na 

planta anexa. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 32.º do 

Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada desta Câmara Municipal, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 2 de agosto de 2007.» 

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.07, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.” 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.09.07 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.09.07, 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 no artigo 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 de 

agosto de 2007, conjugado com o n.º 2 do art.º 6.º do Dec-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua atual 

redação, por unanimidade: 



36 
 

1 - Aprovar a proposta de sinalização vertical que contempla a colocação de dois sinais de proibição de 

estacionamento mod. C15, com placa adicional a referir “em frente às garagens do lado oposto”, na Rua D. 

Sancho I, em Alfena, nos termos propostos na supracitada informação e planta anexa. 

2 - Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação da sinalização de acordo 

com o proposto no ponto anterior. 

 

4.3 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL PARA AS RUAS 

ALEXANDRE HERCULANO E RODRIGUES DE FREITAS, EM ERMESINDE 

 

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

vertical e horizontal elaborado para as Ruas Alexandre Herculano e Rodrigues de Freitas, em Ermesinde, 

instruído com a informação n.º 9681/2017, datada de 4 do corrente mês, prestada na aplicação MGD 

Mydoc, subscrita pela técnica superior Eng.ª Cláudia Rodrigues, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, 

cujo teor se transcreve: 

«1 - Tendo-se verificado que a Rua Rodrigues de Freitas, entre a Rua Elias Garcia e a Rua Professor 

Sebastião Pereira, tem passeios bastante exíguos, irregulares e em mau estado, e considerando que aí 

existe um colégio e um centro social e paroquial, que tem creche e centro de dia para idosos, entendeu-se 

ser necessário tornar mais segura a circulação pedonal, através do alargamento dos passeios, e regularizar 

o estacionamento desregrado que hoje em dia é praticado no local. 

2 - Considerando a área existente, elaborou-se um projeto que prevê a passagem da via a um só sentido, 

em quase toda a sua extensão, exceto entre as Ruas Alexandre Herculano e Júlio Dinis, onde se manterão 

os dois sentidos viários. 

3 - Prevê-se também a passagem da Rua Alexandre Herculano a sentido único, uma vez que só assim é 

possível autorizar o estacionamento no local. 

4 - Assim, elaborou-se a planta que se anexa, que corresponde a toda a área a requalificar e à Rua 

Alexandre Herculano, na qual é indicada a sinalética vertical e horizontal a implementar ao longo a Rua 

Rodrigues de Freitas e no extremo da Rua Alexandre Herculano. 

Face ao exposto, e em conformidade com a planta anexa, propõe-se: 

- A passagem da Rua Rodrigues de Freitas a um só sentido, em quase toda a sua extensão, exceto entre as 

Ruas Alexandre Herculano e Júlio Dinis, onde se manterão os dois sentidos viários. 

- Que a Rua Alexandre Herculano passe a ter apenas um sentido, Rua da Cancela - Rua Rodrigues de 

Freitas. 

5 - Foi realizada consulta à Junta de Freguesia de Ermesinde, para que se pronunciasse sobre as medidas 

propostas e através de email anexo, foi rececionado o parecer favorável à proposta apresentada. 

6 - Face ao exposto, propõe-se a aprovação da presente proposta de sinalização vertical e horizontal, 

conforme indicado na planta anexa. 
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Tem competência sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada desta Câmara Municipal, aprovado por deliberação da 

Câmara Municipal tomada em reunião de 2 de agosto de 2007.» 

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.04, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.” 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.09.04 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.09.07, 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 no artigo 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 de 

agosto de 2007, conjugado com o n.º 2 do art.º 6.º do Dec-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua atual 

redação, por unanimidade, aprovar o estudo de sinalização vertical e horizontal elaborado para as Ruas 

Alexandre Herculano e Rodrigues de Freitas, em Ermesinde, nos termos propostos na supracitada 

informação e planta anexa, a qual será implementada no âmbito da empreitada “Construções e 

Pavimentações – Ermesinde – Requalificação da Rua Rodrigues de Freitas (parte), em curso. 

 

4.4 - PROPOSTA DE INSTALAÇÃO DE PASSADEIRA PARA PEÕES NA RUA DAS LOUSAS, EM 

VALONGO 

 

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

passadeira na Rua das Lousas, em Valongo, instruído com a informação n.º 9786/2017, datada de 6 do 

corrente mês, prestada na aplicação MGD Mydoc, subscrita pelo técnico superior Eng.º Miguel Vidal, da 

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

«O Município de Valongo recebeu uma exposição proveniente de um munícipe, referindo que no início da 

Rua das Lousas com a Rua D. Pedro IV, em Valongo, não existe nenhuma passadeira pedonal de modo a 

permitir o atravessamento dos peões em segurança. 

Trata-se de uma via de cariz residencial em que existe algum fluxo de tráfego pedonal ao longo da Rua D. 

Pedro IV. 

Em visita ao local confirmou-se a situação e verificou-se que nesse entroncamento, existe de um dos lados 

da Rua das Lousas, passeio mas do outro lado é necessário prolongar o passeio existente de modo a 

garantir alguma segurança aos peões para efetuarem o atravessamento. 
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Nesse sentido propõe-se que seja pintada a passadeira com a respetiva sinalização vertical e que o 

processo seja enviado à DMOT para procederem ao prolongamento do passeio em conformidade com a 

planta anexa. 

Foi realizada a consulta à Junta de Freguesia de Valongo, para que se pronunciasse sobre a proposta 

elaborada, tendo a mesma emitido o seguinte parecer favorável, “Pelo presente e após análise do pedido 

efetuado, cumpre-me informar V. Exas que este executivo deliberou dar parecer favorável à v/ proposta de 

implementação da travessia pedonal no local mencionado em epígrafe.” 

Face ao exposto, propõe-se a aprovação da presente proposta de sinalização vertical, conforme indicado na 

planta anexa. 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 32.º do 

Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada desta Câmara Municipal, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 2 de agosto de 2007.» 

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.07, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.” 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.09.07 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.09.07, 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 no artigo 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2 de 

agosto de 2007, conjugado com o n.º 2 do art.º 6.º do Dec-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua atual 

redação, por unanimidade: 

1 - Aprovar a proposta de implementação de travessia pedonal na Rua das Lousas, em Valongo, a qual 

contempla a instalação da sinalização vertical respetiva, nos termos propostos na supracitada informação e 

planta anexa. 

2 - Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação da sinalização de acordo 

com o proposto no ponto anterior, bem como, a execução do prolongamento do passeio em conformidade 

com a referida peça desenhada. 

 

4.5 - CRIAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO RESERVADO A PESSOA COM 

MOBILIDADE CONDICIONADA, NA PRACETA PORTOCARREIRO, EM ERMESINDE 

 

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

lugar de estacionamento reservado a pessoa com mobilidade condicionada, instruído com a informação n.º 
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9789/2017, datada de 6 do corrente mês, subscrita pelo técnico superior Eng.º Miguel Vidal, da Divisão de 

Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«Através do requerimento registado em anexo, o munícipe, Ricardo Jorge Correia Pinto, solicita a 

concessão de um lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada, em seu nome, perto 

do n.º 43, da Praceta Portocarreiro, freguesia de Ermesinde, para parqueamento de um veículo, referente à 

licença n.º 41379. 

Analisado o pedido constata-se que o mesmo se enquadra no âmbito do Regulamento de Trânsito e de 

Estacionamento de Duração Limitada (RTEDUL) e se encontra instruído de acordo com o legalmente 

estabelecido. 

Face ao exposto e após visita ao local, confirma-se que estão reunidas as condições para o deferimento da 

atribuição do lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada, a Ricardo Jorge Correia 

Pinto, isento de pagamento de taxa, conforme o estatuído no art.º 26.º do supracitado regulamento 

municipal. 

Na localização proposta, teve-se em conta os constrangimentos existentes no local, tais como, sinalização 

existente, via com dois sentidos de trânsito de cariz residencial, minimização da distância à habitação do 

requerente. 

Deu-se ainda conhecimento ao Requerente de que o lugar embora tenha sido requerido a título particular, o 

uso do mesmo poderá ser efetuado por qualquer portador de deficiência e que seja detentor do cartão 

emitido pelo IMT, tendo-se-lhe dado o prazo de 10 dias úteis, para que se pronunciasse se mantinha 

interesse no requerido. 

O requerente transmitiu a sua anuência e confirmou que mantinha a sua pretensão inicial. 

Face ao exposto, propõe-se que seja aprovada a licença de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada de acordo com a planta anexa, sendo colocada uma placa de sinalização com a inscrição, 

“Requerente: Licença 41379”. 

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

do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.07, que igualmente se transcreve: 

“Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.” 

O Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.09.08 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.09.08, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o estatuído nos art.ºs 26.º e 27.º do RTEDUL – 

Regulamento de Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara 

Municipal tomada em reunião de 2 de agosto de 2007, por unanimidade: 

1) Aprovar a criação de um lugar de estacionamento reservado a pessoa com mobilidade condicionada, na 

Praceta Portocarreiro, próximo do n.º de polícia 43, em Ermesinde, nos termos propostos na supracitada 

informação e planta anexa. 

2) Ordenar aos serviços competentes da Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a respetiva 

sinalização do lugar, na qual deve constar a indicação Requerente: Licença 41379 do IMT. 

 

4.6 - INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ERMESINDE 

AUTORIZAÇÃO DE APOIO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REMODELAÇÃO INTERIOR 

 

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

para elaboração do projeto de remodelação interior das Instalações da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Ermesinde, pelos serviços técnicos desta edilidade, instruído com a informação 

técnica n.º 14/DPOM.PM/2017, datada de 31 do mês de agosto, subscrita pelo Técnico Superior, Arqt.º Luís 

Monteiro da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«Relativamente ao assunto versado em epígrafe, informo: 

1. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, solicitou parceria à Câmara 

Municipal para apoio na realização do Projeto de Remodelação Interior das suas instalações, 

localizado na Rua Comandante Capas Penedas em Ermesinde. 

A ampliação das instalações foi licenciada em 20.06.2000, referente ao processo de obras n.º 455-

OC/1998, e que agora se pretende requalificar as Camaratas, Balneários, Sala do Bombeiro por serem 

insuficientes estes espaços na atual dinâmica do Quartel dos Bombeiros de Ermesinde. 

2. Nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente com vista à execução de obras (...), pelo que se entende que a elaboração 

de estudos e projetos pela Divisão de Projetos e Obras Municipais (DPOM) se enquadra nesta 

disposição legal. 

3. Tendo em atenção a necessidade de previsão de custos possíveis para a elaboração do projeto 

considerou-se como base de orçamento a Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e a portaria de 7 de 

fevereiro de 1972, publicada no Diário de Governo, 2.ª série, n.º 35 (suplemento), de 11 de fevereiro de 

1972, referente a tabelas de cálculo de honorários de projetos de obras públicas, pela não existência 

de tabelas na portaria mais recente. 

4. Assim, e considerando que a obra a realizar se enquadra na categoria II, de acordo com o disposto na 

Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, e tem o custo estimado de €100.000.00 (400,00m2 x 
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€250,00m2/construção) o valor dos honorários relativos ao projeto é €7.200,00, considerando-se uma 

percentagem de 60% para projeto de arquitetura (com arredondamento) €4.300,00 e o valor da gestão 

processual e assistência à obra €2.900,00. 

5. Meios humanos a afetar para o projeto de arquitetura, projeto de execução e acompanhamento técnico: 

- Arquiteto Luís Monteiro 

- 1 Engenheiro Civil 

- 1 Desenhador 

6. Pelo exposto, propõe-se que seja autorizada a prestação de apoio solicitado pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea o), do 

n.º 1, do art.º 33.º 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 e Obras Municipais, Eng.ª Paula 

C. Pereira Marques, em 31.08.2017, que igualmente se transcreve: 
 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com a presente informação.» 

Sobre o assunto o Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 04.09.2017 o 

seguinte despacho: 

«Concordo. 

Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 04.09.2017, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

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

autorizar a elaboração do projeto de remodelação interior das instalações da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Ermesinde, gestão processual e acompanhamento técnico da obra, pelos 

serviços técnicos desta Autarquia, através da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo valor orça em 

7.200,00 €, conforme pretensão da Associação Humanitária, nos termos propostos na supracitada 

informação. 

 

4.7 - ACORDO DE COOPERAÇÃO A ESTABELECER ENTRE A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO, 

OS MUNICÍPIOS DE MATOSINHOS, MAIA, SANTO TIRSO E O MUNICÍPIO DE VALONGO PARA A 

ELABORAÇÃO DO "ESTUDO PRÉVIO PARA QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CORREDOR DO 

RIO LEÇA 

 

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

Acordo de Cooperação versado em epígrafe, instruído com a informação n.º 9893/2017, datada de 08 do 
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corrente mês de setembro, prestada na aplicação MGD Mydoc, subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª Carla 

Pardal, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«Por deliberação da Câmara Municipal de 06.10.2016, foi aprovado um acordo de cooperação, a 

estabelecer entre os municípios da bacia hidrográfica do rio Leça e a AMP – Área Metropolitana do Porto, 

cujo objeto era a formalização de candidatura ao Programa Norte 2020 - Investimentos de Proximidade, 

Aviso Norte 14-2016-1 Património Natural do Plano Intermunicipal para a Recuperação do Corredor do rio 

Leça, o que se concretizou com o processo referência NORTE-04-2114-FEDER-000383. Contudo, a 

candidatura apresentada não obteve o mérito necessário à obtenção do financiamento. 

Porém, no contexto do Grupo de Trabalho (GT Leça) constituído para o projeto, considerou-se que o 

consenso interinstitucional alcançado, ao fim de longos anos, para a concretização de um projeto integrado 

para a recuperação e valorização do Leça, não pode ser desperdiçado, pelo que, foi identificada uma 

oportunidade que consiste na elaboração do "Estudo prévio para qualificação e valorização do corredor do 

rio Leça", uma das componentes da candidatura apresentada. 

Para concretização do objeto será efetuado um procedimento de contratação pública da responsabilidade 

da Área Metropolitana do Porto, com o valor total máximo de 74.900 euros (setenta e quatro mil e 

novecentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

O orçamento estimado para este estudo será repartido em partes iguais pelos 4 municípios (Maia, 

Matosinhos, Santo Tirso e Valongo). Cada Município contribuirá com 18.725 € (dezoito mil setecentos e 

vinte e cinco euros) acrescidos de IVA. 

Atendendo ao exposto, apresenta-se uma proposta de Acordo de Cooperação a estabelecer entre a Área 

Metropolitana do Porto e os Municípios de Maia, Matosinhos, Santo Tirso e Valongo, nos termos da minuta 

anexa, propondo-se a sua aprovação e subscrição pelo Município. 

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

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

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.11, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal. A cabimentação da verba será efetuada após aprovação da alteração orçamental cuja proposta 

será presente à próxima reunião de Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 2017.09.11 o seguinte 

despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2019.09.11, 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 o) do n.º 1 do Art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperação a 

estabelecer entre a Área Metropolitana do Porto e os Municípios de Maia, Matosinhos, Santo Tirso e 
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Valongo, o qual se dá aqui por inteiramente reproduzido, ficando a fazer parte integrante da presente 

deliberação, cujo objetivo primordial é a elaboração do Estudo prévio para qualificação e valorização do 

corredor do rio Leça. 

 

4.8 - CAMPO DE SONHOS – ERMESINDE – ARRELVAMENTO DO CAMPO 

→  APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS E DE SUPRIMENTO DE ERROS DO PROJETO 

→  APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO ADICIONAL 

 

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

trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros do projeto na empreitada versada em título, instruído 

com a informação técnica n.º 122/DPOM.CP/2017, datada de 06 do corrente mês, subscrita pelo Técnico 

Superior, Eng.º Manuel Cunha da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

1. HISTORIAL 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 

(informação n.º 29/DPOM.CP/2017, de 01/03) 

- aprovação – deliberação da Câmara Municipal – 09.03.2017 

• proc. 23.DPOM.2017 

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

• publicitado no DR n.º 51 – II série, de 13.03.2017 

• preço base – 248.500,00 € + IVA 

• prazo de execução – 90 dias 

• prazo de garantia da obra – [vide cláusula 46.ª do CE] 

a)10 anos – cap. 9 – art.os 9.1; 9.4; 9.5 e 9.9 

b) 5 anos – todos os capítulos com exceção dos referidos para os 10 e 2 anos 

c) 2 anos – cap. 10 (totalidade) 

• CPV – 45236119 

- disponibilização na plataforma anoGov – 13.03.2017 

APRESENTAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES 

- Aprovação pelo júri do procedimento – Ata n.º 2 elaborada a 27.03.2017 – não ocorreu alteração ao preço 

base do procedimento 

ABERTURA DAS PROPOSTAS – 30.03.2017 

ADJUDICAÇÃO: 

(informação n.º 46/DPOM.CP/2017, de 01/03) 

• aprovação - deliberação da Câmara Municipal: 27.04.2017 

• adjudicatário: Global Stadium, Ld.ª 

- alvará de construção n.º 63201 – PUB 
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- NIF – 508398851 

• preço contratual: 238.919,16 €+ IVA 

• prazo de execução: 90 dias 

• notificação da adjudicação a todos os concorrentes: 04.05.2017 (plataforma AnoGov) 

CAUÇÃO: 

N.º do seguro-

caução 
Entidade seguradora 

Data de 

Emissão 

Valor 

(euros) 
Objeto 

Apólice 80.10.005234 
AGEAS Portugal – 

Companhia de Seguros, SA 
09.05.2017 11.945,96 

Garantia da obra 

(5%) 
 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

(informação n.º 21/DPOM.SAA/2017, de 17/05) 

- aprovação – deliberação de 25.05.2017 

CONTRATO ESCRITO: 

- celebrado em 30.05.2017 sob o n/n.º 551/2017 

- publicitado/submetido no basegov em 01.06.2017 - contrato n.º 3390060(r(relatório n.º 4491627) 

- isento de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas 

PSS – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

Nomeação da Dr.ª Alexandrina Passeira para apreciar e validar o PSS 

(informação n.º 75/DPOM.CP/2017, de 25/05) 

- despacho de aprovação do Presidente da Câmara – 26.05.2017 

Aprovação do PSS após validação 

(informação n.º 04/URH-SHST-CSO, de 29/05 

- despacho de aprovação do Presidente da Câmara – 29.05.2017 

CONSIGNAÇÃO TOTAL DA OBRA: 

(informação n.º 76/DPOM.CP/2017, de 31/05) 

- despacho de aprovação do Presidente da Câmara – 01.06.2017 

- notificação ao adjudicatário – 02.06.2017 

- data do auto de consignação (início de trabalhos + abertura do livro de obra) – 05.06.2017 

PAGAMENTO(S): 

Até à presente data foi autorizada a seguinte situação de pagamento à qual foi retido o respetivo valor (5%) 

para garantia da mesma: 

Auto(s) Ordem de Pagamento Valor para 

garantia (5%) 

(euros) 
Sit. Data 

Valor 

(sem IVA) (euros) 
N.º Data 

1.ª TC 06.07.2017 15.327,33 ---- ---- 766,37 

SUSPENSÃO DE OBRA: 

(informação n.º 103/DPOM.CP/2017, de 27/07) 
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- despacho de aprovação do Presidente da Câmara – 27.07.2017 

- suspensão - 27 dias (entre 12.07.2017 e 07.08.2017) 

2. SITUAÇÃO ATUAL 

2.1 – A presente empreitada teve início a 05.06.2017 tendo-se verificado, com os trabalhos de movimentos 

de terras e da movimentação de máquinas, um agravamento da degradação do muro a nascente, o qual 

rapidamente passou a evidenciar risco de derrocada eminente. 

Refira-se que este mesmo muro já havia sido identificado como em situação de risco já em fase de 

elaboração do projeto, encontrando-se, inclusive, vedado o acesso à bancada por aquele local. 

Nestas circunstâncias, o empreiteiro apresentou alguma apreensão perante as evidências, demonstrando 

uma clara preocupação com a segurança do referido muro, tendo-lhe sido solicitada a apresentação de 

proposta para execução de novo muro de suporte, o que veio a suceder, mas por valores considerados 

excessivamente altos. Após uma tentativa de negociação, e não se vislumbrando possibilidade de acordo, 

para não fazer retardar mais os trabalhos da empreitada, optou o município por solicitar proposta a outra 

empresa, adjudicatária da obra de requalificação da Rua contígua a este equipamento desportivo. A 

proposta apresentada por aquela revela-se mais vantajosa para o erário público e, por isso, foi decidida a 

suspensão da empreitada objeto até que fosse restabelecida a segurança na área de intervenção. 

Foi entretanto promovida uma empreitada para a demolição e construção de muro de suporte, de modo a 

salvaguardar a segurança na circulação pedonal naquele local da bancada que é simultaneamente o 

acesso do público ao edifício onde se situam o bar, os sanitários, etc. 

Durante o decurso da empreitada para a construção do muro, foi aprovada uma suspensão dos trabalhos 

da presente empreitada, alegando as razões atrás expostas, com início em 12.07.2017 e término a 

07.08.2017, tempo necessário e suficiente para a reposição da situação de estabilização do muro e início 

dos trabalhos. 

A 08.08.2017 a empresa retomou os trabalhos da empreitada tendo sido solicitada a reprogramação do 

plano de trabalhos. 

2.2 – Necessidade de trabalhos a mais 

Com o início da empreitada foram identificadas algumas deficiências de projeto bem como a necessidade 

de execução de novos trabalhos, cuja confirmação ocorreu apenas em fase de execução da obra, 

nomeadamente: 

2.2.1 – Trabalhos de suprimento de erros do projeto 

a) o sistema de rega foi projetado com um grupo de bombagem de potência cuja projeção poderá se alterar 

em períodos em que se faça sentir ventos de intensidade média /forte colocando em risco áreas do recinto 

de jogo que não serão abrangidas pela aspersão da água de rega, acarretando a degradação  da relva 

sintética nesses espaços. 

Das várias soluções propostas foi escolhida, por questões financeiras, a aplicação de um grupo de 

bombagem com um nível de potência acima do previsto em projeto. – Novo Preço 
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b) a alteração da bomba indicada na alínea anterior implica adequar o quadro elétrico para o reforço da 

potência aplicada da bomba agora projetada. – Novo Preço 

2.2.2. – Trabalhos a mais 

a) com as escavações para a instalação das infraestruturas de drenagem das águas das chuvas e da rega, 

constatou-se um nível freático elevado, na zona da linha de campo lado nascente, numa extensão de 50 m. 

De modo a dar continuidade à obra entende-se ser necessário instalar um coletor perfurado Ø 200 mm, 

envolto em brita e geotêxtil, em substituição da opção definida em projeto. – Novo Preço 

b) a tardoz da baliza a sul, existe uma área a ser pavimentada cujo local derivava das antigas construções 

abarracadas, entretanto demolidas. Foi prevista inicialmente a pavimentação dessa área, contudo 

atualmente constatou-se haver uma área de circulação adjacente (95 m2) que terá de ser rebaixada e 

nivelada à cota do terreno – Preços contratuais (10,10 € /unid. + 9.65 €/m2). 

c) com o alargamento perimetral da circulação pedonal, foi necessário eliminar degraus de bancadas 

implicando duas alturas nessa separação então criada. O risco de queda nesses locais é elevado, sendo 

necessária a aplicação de um corrimão tubular idêntico ao já previsto numa lateral da bancada. – Preço 

contratual (30 €/ml.) 

d) o campo de jogo prevê rede de proteção às bolas apenas na extensão de 20 m, em cada topo do campo. 

Em reunião de obra foi colocada pelo clube a necessidade de considerar a vedação na totalidade da largura 

do campo e em ambos os topos, de modo a evitar que as bolas ultrapassem os limites do recinto 

desportivo, evitando futuros conflitos com a vizinhança, sendo que na presente situação protege a rua do 

pinheiro e, na face oposta a Quinta dos Sonhos, onde os prejuízos seriam maiores, especialmente em dias 

de eventos. 

Pelo exposto, foi considerado pertinente executar mais 40 m de cada lado, de forma a alargar a amplitude 

de proteção. – Preço contratual (968 €/unid.) 

Após negociação dos valores para os trabalhos de natureza imprevista, vem o adjudicatário apresentar a 

sua última proposta, conforme documento anexo, a qual ainda apresenta preços acima dos praticados no 

mercado. Considerando que  o prejuízo causado no interesse público, com o retardar de todo o processo, 

e da entrada em funcionamento do Campo de Futebol, supera largamente o prejuízo pelo incremento de 

valores que a empresa teima em manter, é de propor a aprovação dos valores unitários apresentados, os 

quais representam, para os trabalhos em apreço, um acréscimo de 3,15%. 

CONCLUSÃO: 

Face ao exposto, propõe-se que seja: 

1. Autorizada a execução de trabalhos pelo adjudicatário da obra em questão, no valor global de 14.455,64€ 

+ IVA, sendo 

1.1.  trabalhos a mais de natureza imprevista e estritamente necessários à conclusão a obra, no valor de 

8.748,25 €, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 370.º do CCP; 

1.2.- trabalhos para suprimento de erros do projeto no valor de 5.707,39 € em conformidade com o art.º 

376.º do referido código; 



47 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

2. aprovada a minuta do respetivo contrato adicional, nos termos do estatuído no art.º 375.º do citado 

dipositivo legal. 

Tem competência para decidir o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea f), do n.º 1, do art.º 33º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o 

disposto nos art.os 370.º, 375.º e 376.º todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação.» 

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

C. Pereira Marques, em 08.09.2017, que igualmente se transcreve:  

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º Sobral Pires. 

Concordo com o proposto na presente informação.» 

Sobre o assunto o Sr. Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu em 08.09.2017 o 

seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 08.09.2017, o seguinte despacho: 

«Concordo. 

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

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

n.º 75/2013 de 12 de setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o disposto nos 

art.os 370.º, 376.º e 375.º todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, na sua atual redação, por unanimidade: 

1. Aprovar a execução de trabalhos no valor global de 14.455,64 € + IVA, sendo: 

1.1. trabalhos a mais de natureza imprevista e estritamente necessários à conclusão a obra, no valor de 

8.748,25 €+ IVA; 

1.2.- trabalhos para suprimento de erros do projeto no valor de 5.707,39 € +IVA; 

2. Aprovar a minuta de contrato adicional, que aqui se dá por inteiramente reproduzida e que fica a fazer 

parte integrante da presente deliberação. 

 

4.9 - PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA AZENHA – 2.ª FASE – CAMPO 

- APROVAÇÃO DAS PEÇAS DE PROCEDIMENTO E DO PROJETO DE 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 e das peças procedimentais e de abertura de procedimento por concurso público, para execução da 

empreitada versada em título, instruído com a informação técnica n.º 20/DPOM.PM/2017, datada de 07 do 

corrente mês, subscrita pelo Coordenador Técnico António Barbosa, da Divisão de Projetos e Obras 

Municipais, cujo teor se transcreve: 
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«1. Antecedentes 

No presente ano foi concluída a 1.ª fase, da requalificação e alargamento da rua de S. João em Campo, 

com preparação adequada para a execução do Parque de estacionamento. 

Em Plano Plurianual de Investimento encontra-se prevista a continuação destes trabalhos para este ano 

e seguinte. 

2. Perspetiva da intervenção 

A intervenção em causa pretende dotar o local de aparcamento para viaturas, 

ligeiras e de passageiros, para apoio aos visitantes das Serras do Porto, 

parque paleozoico e aldeia de Couce. 

A sua construção propiciará o estacionamento das viaturas de forma ordenada 

melhorando significativamente todo o espaço envolvente e de acesso aos 

locais supra indicados, assim como aos moradores. 

Encontram-se previstos 85 lugares de estacionamento dos quais 4 destinam-se 

a veículos pesados de passageiros e 5 de mobilidade condicionada. 

3. Descrição e tipo de obra 

A execução da obra contempla tarefas de terraplenagens, infraestruturas de águas pluviais, 

abastecimento de água, águas residuais domésticas, sistema de incêndios e eletricidade, construção 

civil, revestimento do pavimento a cubos e calcário, luminárias, sinalização horizontal e vertical, 

sanitários, equipamento de apoio a ciclistas e mobiliário urbano. 

4. Peças do Procedimento 

- Anúncio Público de Abertura do Procedimento 

- Programa do Procedimento 

- Caderno de Encargos 

- Mapa de Trabalhos e Quantidades 

- Projeto de Arquitetura e Especialidades 

- Plano de Segurança e Saúde 

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

- Peças desenhadas 

5. Designação dos membros do júri 

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

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

membros e ordem: 

Membros efetivos: 

 António Barbosa (coordenador técnico) 

Jacinta Moreira (técnica superior) 

Carla Pardal (técnica superior) 

Membros suplentes: 

Júlio Pinto (técnico superior) 
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Cláudia Rodrigues (técnica superior) 

Propõe-se que sejam delegadas no júri as competências de prestar aos interessados os esclarecimentos 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças de concurso, realizar a análise e decisão sobre 

os pedidos de erros e omissões, desde que estes não representem alteração ao preço base e da 

prorrogação do prazo de entrega das propostas, relativos aos artigos 61.º e 64.º do CCP, proceder à 

apreciação das propostas de acordo com o critério de adjudicação, elaborar o relatório preliminar, a 

audiência prévia dos concorrentes e a elaboração do relatório final. 

6. Prazo de execução da obra 

Considerando as características da obra e o período do ano em que a mesma irá decorrer, entende-se que 

seja fixado o prazo de 180 dias para a sua execução. 

7. Código do CPV 

O código do CPV a adotar será 45 232 451 – 8 (Obras de drenagem e pavimentação). 

8. Prazo para entrega das propostas 

Até às 17:00 horas do 24.º dia a contar da data de envio do anúncio para publicação no Diário da República. 

9. Critério de adjudicação 

O de mais baixo preço, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do CCP. 

10. Previsão de pagamentos 

Considerando o tempo necessário para elaboração do procedimento do concurso e execução de trabalho, 

estima-se que: 

No decorrer do presente ano seja efetuado o pagamento de 35 000.00€; 

No ano de 2018 se efetue o restante pagamento de contrato. 

11. Proposta 

Face ao exposto, propõe-se a: 

a) Aprovação das peças do procedimento, que compõem o presente processo da empreitada, e o projeto de 

decisão de contratar, através do procedimento por concurso público, nos termos do disposto na alínea 

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

- Designação do processo: Parque de Estacionamento da Azenha – 2.ª fase – Campo 

- Processo: 18.DPOM.2017 

- Preço base: 280.000,00 € + IVA 

- Prazo de execução da obra: 180 dias 

- Prazo para apresentação das propostas: 24 dias 

- Critério de adjudicação das propostas: Preço mais baixo 

b) Designação dos membros do júri do procedimento nos termos e com as competências propostas na 

presente informação; 

c) Submissão do processo ao órgão competente para decidir o assunto. 

Tem competência para decidir o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea f), do n.º 1, do art.º 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o 
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disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro.» 

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.08, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o proposto na presente informação.» 

Em 2017.09.11, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

Em 2017.09.11 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.» 

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com a informação supra referida, por unanimidade: 

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

ambos do Código dos Contratos Públicos, para execução da empreitada «Parque de Estacionamento da 

Azenha – 2.ª fase – Campo», com o preço base de 280.000,00 € e um prazo de execução de 180 dias; 

2. Aprovar o projeto e demais peças procedimentais do referido Concurso Público, nos termos da 

alínea b) 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. 

 

4.10 - CENTRO DE SERVIÇOS DO PARQUE DAS SERRAS DO PORTO - PROPOSTA DE REVOGAÇÃO 

DA DECISÃO DE CONTRATAR 

 

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

decisão de contratar, por concurso público, a execução da empreitada versada em título, instruído com a 

informação técnica n.º 123/DPOM.CP/2017, datada de 7 do corrente mês, subscrita pela técnica superior 

Eng.ª Filipa Ruão, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar: 

1 – Foi autorizada a abertura do presente concurso por deliberação da Câmara Municipal de 25/05/2017. 

2 – Em 20/06/2017, foi apresentada uma lista de erros e omissões por um interessado. A apresentação da 

referida lista, por qualquer interessado, suspende o prazo fixado para a apresentação das propostas desde 

o termo do quinto sexto daquele prazo até à publicitação da decisão do órgão competente para a decisão 

de contratar. 

3 – O prazo para apresentação das propostas foi suspenso no dia 21/06/2017. 
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4 – No decurso da análise dos erros e omissões pelo projetista, mais concretamente no dia 04/07/2017, deu 

entrada nesta autarquia o parecer vinculativo da Direção Regional de Cultura do Norte – DRCN, que se 

anexa, do qual se conclui que a aprovação do projeto estava condicionada ao esclarecimento das dúvidas 

relativamente à execução da estrutura, bem como, a alteração das caixilharias exteriores para madeira. A 

referida entidade sugeriu a realização de uma reunião para ultrapassar as condicionantes. 

5 – A reunião foi realizada no dia 24/07/2017, tendo-se concluído que haveria a necessidade de proceder à 

alteração da solução inicialmente prevista no processo de concurso, no que concerne ao material das 

caixilharias exteriores, bem como pormenorizar a solução estrutural de acordo com o solicitado pela DRCN. 

6 – A presente empreitada, faz parte do contrato do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

do Concelho de Valongo, contratado com o Programa Norte 2020, Aviso n.º Norte 16-2016-16, na medida PI 

6.5 - Reabilitação Urbana, tendo já sido submetida a sua candidatura, baseada no projeto de execução 

aprovado. 

7 – De acordo com a informação obtida junto do GMIME, a ser realizada a alteração da caixilharia de 

alumínio por madeira neste processo de concurso, torna esses trabalhos não elegíveis, esse facto implica a 

perda do financiamento para os mesmos, uma vez que o financiamento incide sobre o mapa de quantidades 

inicialmente aprovado e não o adjudicado. Nesta situação, e de acordo com a nova estimativa orçamental 

apresentada pelo projetista, anexa, o valor não financiado ascenderia a 22.977,00 € + IVA. 

8 – De acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 80.º conjugado com as alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 

79.º do Código dos Contratos Públicos, por circunstâncias imprevistas e supervenientes, que ocorram entre 

o início do procedimento e o termo do prazo de apresentação das propostas, a decisão de contratar pode 

ser revogada, sempre que se verifique a necessidade de alterar aspetos fundamentais das peças do 

procedimento e/ou sejam alterados os pressupostos da decisão de contratar, situações que se verificam 

nesta empreitada devido à obrigatoriedade de substituir o material da caixilharia exterior de alumínio para 

madeira, imposto pela DRCN, no parecer emitido em 22/06/2017, e a subsequente perda de financiamento. 

9 – Face ao exposto, propõe-se: 

• A revogação da decisão de contratar tomada por deliberação de Câmara Municipal, em 25/05/2017, 

nos termos do estabelecido no n.º 2 do artigo 80.º, conjugado com as alíneas c) e d) do n.º 1 do 

artigo 79.º ambos do Código dos Contratos Públicos, por circunstâncias imprevistas e superve-

nientes. 

• A descabimentação da verba retida na informação técnica n.º 67/DPOM.CP/2017, datada de 

18/05/2017, pela DFRH. 

• A publicitação da decisão no portal www.anogov.com, e a notificação a todos os interessados. 

Tem competência para decidir o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do art.º 33º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código 

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

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.08, que igualmente se transcreve: 

http://www.anogov.com/
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«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter à aprovação pela Câmara 

Municipal.” 

Em 2017.09.08, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

Em 2017.09.08, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

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

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e de acordo com a informação supra 

referida, por unanimidade, revogar a decisão de contratar, por procedimento de concurso público, a 

empreitada versada em título, tomada pela Câmara Municipal em reunião de 25 de maio do corrente ano, 

decorrente de circunstâncias imprevistas e supervenientes, de acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 

80.º, conjugado com as alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 79.º ambos do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

 

4.11 - CENTRO DE SERVIÇOS DO PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

→ APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO, DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS E DO PROJETO DE 

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

empreitada versada em título, instruído com a informação técnica n.º 124/DPOM.CP/2017, datada de 8 do 

corrente mês, subscrita pela técnica superior Eng.ª Filipa Ruão, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, 

cujo teor se transcreve:  

«1. Antecedentes 

Para prossecução do objetivo superiormente definido, a concretização do edifício da Sede do Centro de 

Serviços do Parque das Serras do Porto, foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal em 25/05/2017 

o projeto de execução, as peças procedimentais e a decisão de contratar, por concurso público, a execução 

do edifício. 

No decurso do processo de concurso, enquanto decorria a análise dos erros e omissões apresentados por 

um interessado, foi rececionado um parecer vinculativo emitido pela Direção Regional de Cultura do Norte – 

DRCN, que impunha a alteração das caixilharias exteriores de alumínio para madeira. 
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Assim, e nos termos do estabelecido no n.º 2 do artigo 80.º conjugado com as alíneas c) e d) do n.º 1 do 

artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, quando por circunstâncias imprevistas e supervenientes, que 

ocorram entre o início do procedimento e o termo do prazo de apresentação das propostas, a decisão de 

contratar pode ser revogada, sempre que se verifique a necessidade de alterar aspetos fundamentais das 

peças do procedimento e/ou sejam alterados os pressupostos da decisão de contratar, situações que se 

verificaram nesse procedimento, devido à obrigatoriedade de substituir o material da caixilharia exterior de 

alumínio para madeira, imposto pela DRCN, e a subsequente perda de financiamento para esses trabalhos. 

Tendo essas situações em consideração foi proposta a revogação da decisão de contratar, a qual é parte 

da ordem de trabalhos previamente à presente proposta, tendo-se no presente procedimento integrado 

todos os erros e omissões aceites pelo projetista, bem como a alteração da caixilharia. 

A presente empreitada, faz parte do contrato do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do 

Concelho de Valongo, contratado com o Programa Norte 2020, Aviso n.º Norte 16-2016-16, na medida PI. 

6.5 - Reabilitação Urbana, e será objeto de candidatura. 

2. Perspetiva da intervenção 

A intervenção pretende reabilitar a denominada "Casa dos Lima", integrada na lista dos Valores de 

Interesse Arquitetónico do PDM de Valongo, para Centro de Serviços do Parque das Serras do Porto, com o 

objetivo de fixar na área central, mais concretamente, no "Eixo Antigo" desta cidade, o espaço físico e 

institucional afeto à gestão, investigação, monitorização e divulgação dos estudos e ações relativos ao 

Parque das Serras do Porto, assim como estrutura de apoio ao empreendedorismo relacionado com a 

valorização do potencial económico deste parque. 

3. Descrição e tipo de obra 

A obra a realizar envolve todos os trabalhos necessários à reabilitação integral do edifício, composto por 

r/chão, 1.º e 2.º andar, designadamente revestimentos de paredes, pavimentos, coberturas, tetos, 

caixilharias, carpintarias, instalações sanitárias, abastecimento de água, saneamento e águas pluviais, 

instalações elétricas e de telecomunicações, aquecimento e ventilação, bem como dotar o edifício de 

acessibilidades para mobilidade condicionada. 

4. Peças do procedimento 

O presente processo de empreitada é composto pelas seguintes peças: 

- Anúncio 

- Programa do procedimento 

- Caderno de Encargos 

- Orçamento 

- Mapa de trabalhos e quantidades 

- Projeto de execução de Arquitetura e Especialidades 

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

- Plano de Segurança e Saúde 

5. Designação dos membros do júri 
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Uma vez que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 67.º, é da competência do órgão competente para 

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

membros e ordem: 

Membros efetivos: Eng.ª Filipa Ruão 

   Eng.º Júlio Pinto 

Eng.º Manuel Cunha 

Membros suplentes: Eng.ª Cláudia Rodrigues 

Eng.ª Helena Pereira 

Propõe-se que sejam delegadas no júri as competências de prestar aos interessados os esclarecimentos 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças de concurso, realizar a análise e decisão sobre 

os pedidos de erros e omissões, desde que os mesmos não representem alteração ao valor do preço base, 

e da prorrogação do prazo de entrega das propostas, relativos aos artigos 61.º e 64.º do CCP, proceder à 

apreciação das propostas de acordo com o critério de adjudicação, elaborar o relatório preliminar, a 

audiência prévia dos concorrentes e a elaboração do relatório final. 

6. Prazo de execução da obra 

Propõe-se que seja fixado o prazo de 180 dias para a execução da obra. 

7. Prazo para entrega das propostas 

Até às 17:00 horas do 24º dia a contar da data de envio do anúncio para publicação no Diário da República. 

8. Critério de adjudicação 

O preço mais baixo nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do CCP. 

9. Condições especiais 

9.1 – Reserva de resolução do contrato: 

Conforme referido no n.º 4 do art.º 30.º deste programa de procedimento, no caso de surgir algum 

impedimento à atribuição do financiamento no âmbito do PEDU – Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano do Concelho de Valongo, contratado com o Programa Norte 2020 e 

respetivo quadro de compromisso, à Câmara Municipal reserva-se o direito de resolver o contrato da 

presente empreitada, não conferindo tal ato o direito à indemnização por parte do adjudicatário. 

10. Propostas 

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

a) Aprovados os projetos de execução da arquitetura e especialidades; 

b) Aprovadas as peças procedimentais, que compõem o presente processo da empreitada, e o projeto de 

decisão de contratar, nas seguintes condições: 

- Preço base: € 539.000,00 + IVA 

- Prazo de execução da obra: 180 dias 

- Prazo para apresentação das propostas: 24 dias 

- Critério de Adjudicação das propostas: Preço mais baixo 

c) Designados os membros do júri do procedimento nos termos e com as competências propostas na 

presente informação; 
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d) O cabimento da verba será efetivado após decisão da Câmara Municipal sobre a proposta de revogação 

da decisão de contratar, a qual é parte da ordem de trabalhos previamente à decisão da aprovação da 

presente proposta, sendo que, será cabimentado o encargo de 50.000,00 € + IVA para o ano de 2017 e 

489.000,00 € + IVA para o ano de 2018. 

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 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado 

com o disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro.» 

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.08, que igualmente se transcreve: 

“À consideração do Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o proposto na presente informação.” 

Sobre o assunto em 2017.09.08, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, 

proferiu o seguinte despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.»  

Em 2017.09.08 o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

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

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

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

supra referida, por unanimidade: 

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

ambos do Código dos Contratos Públicos, para execução da empreitada versada em título, com o 

preço base de 539.000,00 € e um prazo de execução de 180 dias; 

2. Aprovar o projeto e demais peças procedimentais do referido Concurso Público, nos termos da 

alínea b) 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. 

 

4.12 - PEDU – PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO: REABILITAÇÃO DE 

HABITAÇÃO SOCIAL PER BALSELHAS 

- PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR 

 

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

decisão de contratar, por concurso público, a execução da empreitada versada em título, instruído com a 
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informação técnica n.º 128/DPOM.CP/2017, datada de 13 do corrente mês, subscrita pela técnica superior 

Eng.ª Filipa Ruão, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar: 

1 - Foi autorizada a abertura do presente concurso por deliberação da Câmara Municipal de 03.08.2017. 

2 - A 6 do corrente mês, procedeu-se à abertura das três propostas apresentadas ao procedimento referido 

em título. 

3 - Na mesma data, foi elaborado, pelo Júri do Procedimento, o respetivo relatório preliminar de análise das 

propostas presentes ao procedimento em causa, e do qual resulta que dois concorrentes - as empresas 

Reabilitarco, S.A. e Alfredo & Carvalhido, Ld.ª apresentaram uma declaração de “Não apresentação de 

Proposta” e o terceiro concorrente, a empresa Joaquim Coelho da Silva, S.A apresentou a proposta com 

preço superior ao preço base do referido procedimento. 

Em conclusão, o Júri deliberou, por unanimidade, propor a exclusão das propostas dos três concorrentes, 

tendo procedido ao envio do mesmo a todos para efeitos de pronúncia, em sede de audiência prévia escrita. 

Todos os concorrentes se pronunciaram favoravelmente ao teor do referido relatório preliminar. 

4 - Dispõe a alínea b) do n.º 1 do art.º 79.º do Código dos Contratos Públicos, que não há lugar a 

adjudicação quando todas as propostas tenham sido excluídas. 

Refere ainda o n.º 1 do art.º 80.º do citado dispositivo legal, que a decisão de não adjudicação 

consubstanciada no fundamento invocado no ponto anterior determina a revogação da decisão de contratar. 

5 - Face ao exposto, propõe-se: 

• A revogação da decisão de contratar tomada por deliberação de Câmara Municipal de 03.08.2017, 

nos termos do estabelecido no n.º 1 do artigo 80.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 

79.º, ambos do Código dos Contratos Públicos, uma vez que todas as propostas apresentadas ao 

procedimento em referência foram excluídas. 

• A publicitação da decisão no portal www.anogov.com, e a notificação a todos os interessados. 

Tem competência para decidir 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 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o 

disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro.” 

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.13, que igualmente se transcreve:  

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o proposto. Assunto a remeter ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.” 

Em 2017.09.13, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

http://www.anogov.com/
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Em 2017.09.13, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

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

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das autarquias Locais, conjugado com o disposto no n.º 

1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e 

de acordo com a informação supra referida, por unanimidade, revogar a decisão de contratar, por 

procedimento de concurso público, a empreitada versada em título, tomada pela Câmara Municipal em 

reunião de 3 de agosto do corrente ano, de acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 80.º, conjugado 

com a alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º, ambos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, decorrente da decisão de excluir todas as propostas apresentadas ao referido 

procedimento, de acordo com o relatório preliminar elaborado pelo Júri do Procedimento, que aqui se dá por 

inteiramente reproduzido. 

 

4.13 - PEDU – PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO: REABILITAÇÃO DE 

HABITAÇÃO SOCIAL PER BALSELHAS 

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

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

empreitada versada em título, instruído com a informação técnica n.º 129/DPOM.CP/2017, datada de 13 do 

corrente mês, subscrita pela Técnica Superior Eng.ª Filipa Ruão, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, 

cujo teor se transcreve: 

«1. Antecedentes 

1.1 - Por deliberação da Câmara Municipal, do dia 25.05.2017, foi aprovado o projeto, de execução das 

obras referentes aos edifícios. 

1.2 - Foi autorizada a abertura de um concurso para a execução da obra por deliberação da Câmara 

Municipal de 03.08.2017. 

1.3 - Procedeu-se à abertura das propostas no dia 06.09.2017, concluindo-se do relatório realizado pelo Júri 

do procedimento que todas as propostas foram excluídas, assim, e nos termos do estabelecido no n.º 1 do 

artigo 80.º conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, quando 

todas as candidaturas ou propostas tenham sido excluídas, a decisão de não adjudicação determina a 

revogação da decisão de contratar. 
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1.4 - Tendo essas situações em consideração foi proposta a revogação da decisão de contratar, a qual é 

parte da ordem de trabalhos previamente à presente proposta. 

1.5 - Verificou-se ainda que o preço base fixado para o procedimento estava desenquadrado com as reais 

condições do mercado atual, tendo-se procedido à atualização dos preços face à única proposta 

apresentada no procedimento anterior. 

1.6 - Mantém-se a necessidade de resolução das deficiências existentes nos edifícios de habitação social 

situado na Rua Ramalho Ortigão, freguesia de Campo, deste Concelho, que prejudicam significativamente a 

qualidade de vida dos seus habitantes, e para a qual, foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal em 

03.08.2017 o projeto de execução, as peças procedimentais e a decisão de contratar por concurso público 

para a empreitada da sua resolução. 

2. Perspetiva da intervenção 

A obra em apreço tem por objetivo a reparação das anomalias detetadas e a melhoria das caraterísticas de 

comportamento térmico, através da alteração da cobertura e elementos de drenagem das águas pluviais, do 

revestimento dos alçados e da substituição das caixilharias exteriores. 

3. Descrição e tipo de obra  

As obras a realizar consistiram na substituição do telhado existente, em telha cerâmica sobre madres em 

betão pré esforçado e caleiras em tela asfáltica, por painéis Sandwich com face dupla em chapa de aço 

lacado e interior preenchido com poliuretano com 40mm de espessura. As caleiras serão substituídas assim 

como os tubos de queda e respetivas ligações. As fachadas, com exceção do piso de garagens, serão 

revestidas com sistema de isolamento térmico constituído por placas de poliestireno expandido moldado, 

revestidas com reboco armado e revestimento final com reboco acrílico. As caixilharias existentes, com 

vidro simples e sem corte térmico, serão substituídas por caixilharia com vidro duplo e corte térmico que 

incluíram novas soleiras em alumínio agregadas a caixilharia. O embasamento do edifício terá tratamento 

das fissuras e armaduras atualmente expostas. No edifício de rés-do-chão, utilizado como edifício do 

condomínio e ATL, será refeita a cobertura plana existente, com a criação de pendentes, impermeabilização 

com tela dupla, incluindo platibanda, isolamento térmico com aplicação de placas de polietileno extrudido, 

coberto por manta geotêxtil e godo proveniente de rio. 

4. Escolha do procedimento 

Verificando-se que o preço base da empreitada importa em € 452.671,25, (Quatrocentos cinquenta dois 

mil seiscentos setenta um mil e vinte cinco cêntimos), sugere-se a escolha do concurso público nos 

termos do disposto na alínea b) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP. 

5. Peças do procedimento 

O presente processo de empreitada é composto pelas seguintes peças escritas e desenhadas: 

- Anuncio 

- Programa de Concurso 

- Caderno de Encargos 

- Clausulas Técnicas Especiais 

- Planos de Segurança e Saúde (fase de projeto) 
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- Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

- Peças escritas e desenhadas dos projetos de execução 

- Pormenor das placas sinalizadoras da obra 

6. Designação dos membros do júri 

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

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

membros e ordem: 

Membros efetivos: 

- Eng.º Júlio Pinto 

- Eng.º Manuel Cunha 

- Engª Filipa Ruão 

Membros suplentes: 

- Engª Helena Pereira 

- Engª Cláudia Rodrigues 

Propõe-se que sejam delegadas no júri as competências de prestar aos interessados os esclarecimentos 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças de concurso, realizar a análise e decisão sobre 

os pedidos de erros e omissões, desde que os mesmos não representem alteração ao valor do preço base, 

e da prorrogação do prazo de entrega das propostas, relativos aos artigos 61.º e 64.º do CCP, proceder à 

apreciação das propostas de acordo com o critério de adjudicação, elaborar o relatório preliminar, a 

audiência prévia dos concorrentes e a elaboração do relatório final. 

7. 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 180 dias para a execução da obra, conforme consta do anúncio. 

9. Prazo para entrega das propostas 

Propõe-se que seja fixado o prazo de 24 dias para a apresentação das propostas. 

10. Critério de adjudicação 

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

preço mais baixo, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do CCP. 

11. Condições especiais 

11.1 – Reserva de não contratar: 

Conforme referido no n.º 4 do artigo 30º do programa do procedimento 

12. Propostas 

Face ao exposto, propõe-se que seja: 

a) Aprovado o projeto de execução; 

b) Aprovadas as peças procedimentais, que compõem o presente processo da empreitada, e o projeto de 

decisão de contratar, nas seguintes condições: 

- Preço base: € 452.671,25 + IVA. 
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- Prazo de execução da obra: 180 dias 

- Prazo para apresentação das propostas: 24 dias 

- Critério de Adjudicação das propostas: Preço mais baixo 

c) Designados os membros do júri do procedimento nos termos e com as competências propostas na 

presente informação; 

d) O cabimento da verba será efetivado após decisão da Câmara Municipal sobre a proposta de revogação 

da decisão de contratar, a qual é parte da ordem de trabalhos previamente à decisão da aprovação da 

presente proposta, sendo que, será cabimentado o encargo de 45.000,00 € + IVA para o ano de 2017 e o 

restante para o ano de 2018. 

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 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado 

com o disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro.» 

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.13, que igualmente se transcreve: 

«À Consideração do Ex.mo Sr. Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires: 

Concordo com o proposto na presente informação.» 

Em 2017.09.13, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara.» 

Em 2017.09.13 o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

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

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com a informação supra referida, por unanimidade: 

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

ambos do Código dos Contratos Públicos, para execução da empreitada «PEDU – Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Urbano: Reabilitação de Habitação Social PER Balselhas», com o preço base 

de 452.671,25 € + IVA e um prazo de execução de 180 dias; 

2. Aprovar o projeto e demais peças procedimentais do referido Concurso Público, nos termos da 

alínea b) 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. 

 

4.14 - ESTUDO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL A IMPLEMENTAR NA RUA DA 

ESCOLA NOVA, EM VALONGO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante ao estudo de sinalização 

horizontal e vertical elaborado para a Rua da Escola Nova, em Valongo, instruído com a informação técnica 

n.º 10054/2017, prestada na aplicação MGD MyDoc, datada de 13 do corrente mês, subscrita pela Técnica 

Superior Eng.ª Cláudia Rodrigues, da Divisão de Projetos e Obras Municipais, cujo teor se transcreve: 

«1 – Tendo-se verificado que na Rua da Escola Nova, freguesia de Valongo, a circulação viária se processa 

a velocidade excessiva, considerando a exiguidade da via e a existência de uma escola básica, entendeu-

se que seria conveniente sobre-elevar a passadeira existente antes da entrada da escola e condicionar a 

velocidade no local. 

2 – Pelo exposto propomos: 

- Que seja sobre-elevada a passadeira existente e que seja colocada a respetiva sinalização vertical (mod 

A2a) – Lomba e sinalização vertical (mod G4) – Zona de velocidade limitada a 30 km/h, em conformidade 

com a planta anexa. 

3 – Foi realizada consulta à Junta de Freguesia de Valongo, para que se pronunciasse sobre as medidas 

propostas e através de ofício anexo, foi rececionado o parecer favorável à proposta apresentada. 

4 – Face ao exposto, propõe-se a aprovação da presente proposta de sinalização vertical, conforme 

indicado na planta anexa. 

Tem competência sobre este assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do art.º 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada desta Câmara Municipal, aprovado por deliberação da 

Câmara Municipal tomada em reunião de 2 de agosto de 2007.» 

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

C. Pereira Marques, em 2017.09.13, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com o proposto. Assunto a remete ao Sr. Presidente para submeter a aprovação pela Câmara 

Municipal.» 

Sobre o assunto em apreço o Ex.mo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eng.º José Augusto Sobral Pires, emitiu 

em 2017.09.13 o seguinte despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2017.09.13, 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 no artigo 32.º do Regulamento de 

Trânsito e de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2  

de agosto de 2007, conjugado com o n.º 2 do art.º 6.º do Dec-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro (Código 

da Estrada), na sua atual redação, por unanimidade: 

1 - Aprovar o estudo de sinalização horizontal e vertical elaborado para a Rua da Escola Nova, em 

Valongo, o qual contempla a sobre-elevação da travessia pedonal existente, assim como a implementação 
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dos sinais verticais mod. A2a (lomba) e mod. G4 (zona de velocidade limitada a 30 km/h), nos termos 

propostos na supracitada informação e planta anexa. 

2 - Ordenar à Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes a implementação da sinalização horizontal e 

vertical descrita no ponto anterior. 

 

5.1 - CONFRARIA DO PÃO, DA REGUEIFA E DO BISCOITO DE VALONGO – PROPOSTA PARA 

CONFRADE BENEMÉRITO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à constituição do Município 

de Valongo como Confrade Benemérito da Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo, 

instruído com a informação técnica n.º 277/DCTJ-AC/2017, datada de 27-07-2017, subscrita por Catarina 

Magalhães, técnica superior, cujo teor se transcreve: 

«A Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo, associação sem fins lucrativos, com 

personalidade jurídica, com sede na freguesia de Valongo, mais precisamente no edifício da Junta de 

Freguesia, apresentou um convite a este Município para se constituir Confrade Benemérito daquela 

instituição. 

No âmbito da sua atividade e para prossecução do seu objeto, são atribuições da Confraria: 

- Fomentar o estudo, a defesa, o prestígio, a valorização, a promoção, a preservação, a consolidação da 

qualidade e a divulgação do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo; 

- Relacionar a gastronomia do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo com a tradição, o turismo, o 

artesanato, a arte, a ciência, a cultura, a literatura e o ambiente; 

- Velar pela preservação e promover o conhecimento dos moinhos de água e de vento da área de atuação 

da Confraria. 

Com o intuito de poder atingir os seus objetivos, a Confraria propõe-se efetuar as seguintes ações: 

- Promover e apoiar medidas tendentes à preservação da autenticidade do Pão, da Regueifa e do Biscoito 

de Valongo; 

- Promover, organizar, apoiar ou patrocinar encontros, convívios, visitas, provas, concursos ou festivais 

gastronómicos onde o Pão, a Regueifa e o Biscoito tenham especial relevância, com vista à sua divulgação 

numa perspetiva pedagógico-cultural; 

- Promover intercâmbios com organizações nacionais e estrangeiras no âmbito dos objetivos prosseguidos; 

- Apoiar, promover e reconhecer o estudo e divulgação de trabalhos sobre o Pão, a Regueifa e o Biscoito de 

Valongo; 

- Valorizar e reconhecer o mérito de pessoas individuais e coletivas que, mercê do seu conhecimento e 

exigência adquirida, se destacam no labor dedicado à confeção genuína do Pão, da Regueifa e do Biscoito 

de Valongo; 

- Promover a edição de material de informação. 

Posto tudo isto, e considerando a Confraria que o Pão, a Regueifa e o Biscoito de Valongo “são um 

elemento diferenciador do nosso município relativamente a outros municípios, tendo os seus “padeiros” 
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através das suas esmolas contribuído para a construção da Igreja Matriz e para a realização de cerimónias 

religiosas, que ainda hoje se mantêm” e, ainda, que “a Exª Câmara também reconhece a importância destes 

valores gastronómicos como elemento diferenciador do município, pelo que os incluiu na sua logomarca”, é 

seu entendimento que o Município de Valongo deve associar-se ao projeto de uma forma ativa, convidando-

o a tornar-se confrade benemérito. 

Analisados os Estatutos da associação, prevê-se no n.º 5 do art.º 8.º que “os confrades beneméritos são 

pessoas singulares ou coletivas que apoiam forma relevante as atividades da Confraria”. 

Os deveres dos confrades estão previstos no artigo 11.º, destacando-se a alínea “e) Satisfazer a joia, 

quotas e outras contribuições, estabelecidas pela Assembleia Geral, mesmo com carácter extraordinário 

para fins especiais, sob pena de ficar com os direitos suspensos”. 

Na Assembleia Geral realizada a 25 de novembro de 2016, foi aprovado o valor da quota anual, que para os 

confrades beneméritos pessoas coletivas é no valor mínimo de €500. 

Assim, e considerando que: 

- O Município de Valongo tem assumido um importantíssimo papel na preservação e divulgação deste 

património identitário do concelho, através da promoção das mais variadas ações; 

- Valongo, desde tempos imemoriais, foi o principal fornecedor do pão da cidade do Porto, estando o seu 

desenvolvimento, até o séc. XIX, claramente ligado à moagem do trigo e à sua transformação e 

comercialização; 

- Esta importância deve-se ao lavor dos almocreves de Valongo da Estrada, que traziam o trigo do interior 

transmontano e o levavam para a cidade, sendo que algum desse trigo já ia transformado em pão de 

Valongo; 

- No séc. XVI, devido ao acentuado aumento demográfico da cidade do Porto e à necessidade de abastecer 

os seus habitantes da principal base da alimentação da época, Valongo transformou-se no principal centro 

panificador da região; 

- O Pão, a Regueifa e o Biscoito fazem parte do património cultural e constituem uma das marcas 

identitárias do Município de Valongo, sendo uma das maiores marcas de reconhecimento nacional, 

marcando, indubitavelmente, a história do concelho e o seu crescimento. 

Propomos que o Município de Valongo se constitua Confrade Benemérito da Confraria do Pão, da Regueifa 

e do Biscoito de Valongo, passando a assumir o pagamento de uma quota anual no valor de €500 

(quinhentos euros). 

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

e ff) do nº 1 do art.º 33º do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.» 

Sobre o assunto, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 08-09-2017, o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea u) do nº1 do artigo 33º da Lei 

nº75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a constituição do Município de Valongo como 
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Confrade Benemérito da Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo e o pagamento de uma 

cota anual no valor de €500, com base na informação técnica prestada. 

 

5.2 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA DA CASA DO 

BUGIO E DAS FESTAS DE S. JOÃO DE SOBRADO 

 

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

subsídio à Associação Organizadora da Casa do Bugio e das Festas de S. João de Sobrado, instruído com 

a informação técnica n.º 298/DCTJ-AC/2017, datada de 28.08.2017, subscrita pela Drª Ilda Pinto Correia, 

técnica superior do Serviço da Ação Cultural, cujo teor se transcreve: 

“Os serviços da Divisão da Cultura foram oficiados pela Associação Organizadora da Casa do Bugio e das 

Festas de S. João de Sobrado, legalmente constituída com o contribuinte nº 503 173 525, com estatutos 

publicados no Diário da República nº 22, III Série, de 94.01.27, a solicitar um apoio desta Autarquia, para 

fazer face aos encargos culturais inerentes a mais uma grandiosa Festa de S. João de Sobrado que 

decorreu de 21 a 24 de Junho do corrente. Este evento constitui uma fonte etnográfica e cultural riquíssima, 

que em muito dignifica o nosso Município. Nos últimos anos, esta festividade tem vindo a ser reconhecida 

como um fenómeno antropológico e etnográfico. Hélder Pacheco, etnógrafo portuense, considerou-a, 

recentemente, “a grande festa da cultura popular portuguesa” (In Jornal de Notícias de 30 de Março 2009) e 

o historial José Hermano Saraiva, num programa da série, “A Alma e a Gente”, caracterizou a Bugiada 

como “um dos fenómenos mais extraordinários, mais densos de significação e menos conhecidos do 

folclore tradicional português, entendendo-se por folclore, evidentemente, o conjunto do património de 

Índole popular”. 

Estas festas movimentam milhares de pessoas, não só do Concelho de Valongo, como também de 

diferentes pontos do país e estrangeiro. Este evento foi considerado pela Câmara Municipal um fenómeno 

de interesse Concelhio. 

Este ano a Associação apresentou um programa cultural muito diversificado, o qual passamos a apresentar: 

Dia 21 de junho 

14H30:Inauguração da exposição de pintura de Fábio Dias 

21H30: Marchas Populares de S. João 

Dia 22 de junho: 

22h00 – Atuação de Leo e Leonardo 

Dia 23 de junho: 

9h00 – Entrada do Grupo de Zés Pereiras” de Recarei 

22h00 – Atuação da Orquestra “Continental” 

23h45 – Espetáculo Pirotécnico 

00h15 – Atuação da Banda “Os Azeitonas” 

Dia 24 de junho: Dia de São João 

8.00 – Dança em casa do Reimoeiro 
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8H30 - Dança em casa do Velho da Bugiada 

9h00:Entrada da Banda Musical de S. Martinho de Campo 

9h30 - “Jantar “ dos Mourisqueiros 

10h00 - Missa solene 

10h15 - Jantar dos Bugios 

11h30 - Procissão de S. João 

12h30 – Dança de Entrada dos Mourisqueiros 

13h00 – Dança de entrada dos Bugios, seguidas das Estardalhadas 

13h30 – Dança do Sobreiro dos Mourisqueiros 

14h00 – Dança do sobreiro dos Bugios 

15h00 – Cobrança dos Direitos 

15h30 – Início dos rituais da Lavra da Praça 

17h30 – Dança do Cego ou Sapateirada 

18h00 – Dança do Doce dos Mourisqueiros, seguida da dos Bugios 

19h30 – Início da Luta de Mourisqueiros e Bugios, seguida da Prisão do Velho 

20h45 – Largada da Serpe 

21h00 – Dança do Santo dos Mourisqueiros, seguida da dos Bugios 

21h30 - Entrega da Festa à Comissão de 2018 

22h00 – Fim da Festa 

Pelo exposto, e após análise do orçamento e respetivo programa cultural, propõe-se, à semelhança do ano 

passado, a atribuição de um subsídio de 9000 € (nove mil euros), à Associação Organizadora da Casa do 

Bugio e das Festas de S. João de Sobrado, com base no art.º 7º do Regulamento para a concessão de 

apoios a entidades e organismos que prossigam no Concelho fins de interesse público, aprovado por 

Deliberação da Assembleia Municipal de 16 de Junho e 30 de Setembro de 1999, sob proposta da Câmara. 

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

nº 1 do art.º 33º da lei nº 75/2013 de 12 de Setembro. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe de Divisão, Juventude e Turismo, Dr. Agostinho Rocha, 

em 28.08.2017 cujo teor se transcreve: 

“Exmº Sr. Presidente: 

Concordo com o proposto, face ao programa das festas de S. João de Sobrado, e toda a importância que se 

revestem enquanto património Cultural Imaterial e marca identitária do concelho, coloco à consideração do 

Sr. Presidente a atribuição de subsídio à Associação Casa do Bugio e das festas de S. João de Sobrado, 

nos moldes propostos na presente informação. 

Caso o assunto mereça a concordância do Sr. Presidente, propõe-se submeter o processo à apreciação e 

aprovação da Câmara municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 08.09.2017 o seguinte despacho: 
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“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea o) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013 de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Associação 

Organizadora da Casa do Bugio e das Festas de S. João de Sobrado, com base na informação técnica 

prestada. 

 

6.1 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO À RUA QUE SE INICIA NA RUA DA FERVENÇA E 

TERMINA NA TRAVESSA DA FERVENÇA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPO E SOBRADO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Proposta de atribuição de 

topónimo à rua que se inicia na rua da Fervença e termina na travessa da Fervença, na União das 

Freguesias de Campo e Sobrado, instruído com a informação técnica n.º 86/DAJAC.AJNC/2017, datada de 

11/09/2017, subscrita pela técnica superior, Inês Marinho Corte-Real, cujo teor se transcreve: 

“Dos Antecedentes 

- Na reunião de câmara de 15 de dezembro de 2016 foi proposta, pela Comissão de Toponímia, nomeada 

pela câmara municipal em reunião datada de 14 de maio de 2015, a atribuição do topónimo rua de Santa 

Baia à rua que se inicia na rua da Fervença e termina na travessa da Fervença, na União das Freguesias de 

Campo e Sobrado; 

- A referida proposta foi retirada para melhor apreciação, porquanto, na discussão desta, foi referido que os 

moradores se opunham a esta designação e defendiam que esse arruamento se designasse por rua da 

Estrada Velha da Fervença; 

- Devolvido o processo à Comissão de Toponímia esta não reapreciou porquanto entendeu que o assunto 

tinha deixado de caber nas suas atribuições; 

Considerando que: 

1. A Comissão de Toponímia foi criada pela Câmara Municipal e tem uma função meramente 

consultiva; 

2. Esta Comissão, numa primeira fase, propôs a atribuição do topónimo rua de Santa Baia ao 

arruamento em apreço; 

3. Face à divergência entre a proposta por si apresentada e a apresentada pelos moradores do local - 

que defendia a designação de rua da Estrada Velha da Fervença, a Comissão entendeu que esta 

decisão não se inseria no seu âmbito de competências; 

4. Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea ss) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das 

povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia; 

5. Foi requerido parecer à Junta de Freguesia, a qual se pronunciou no sentido de ser de atribuir o 

topónimo rua da Estrada Velha da Fervença. 

Nestes termos, propõe-se que a câmara municipal, no âmbito da competência que lhe é conferida pela 

alínea ss) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere atribuir à rua que 
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se inicia na rua da Fervença e termina na travessa da Fervença, na União das Freguesias de Campo e 

Sobrado o topónimo rua da Estrada Velha da Fervença, conforme parecer da Junta da União das 

Freguesias de Campo e Sobrado. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos 

Cidadãos. Dr. José Paiva, em 11/09/2017, cujo teor se transcreve: 

“Visto. Concordo e submeto à consideração do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, 

para eventual agendamento para reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 11/09/2017, o seguinte despacho: 

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

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dando como explicação que o assunto 

se encontrava pendente de atribuição de topónimo pela Comissão de Toponímia, tendo esta entendido que 

a decisão podia ser tomada pela Câmara. Entretanto, o mesmo já tinha obtido a concordância da Junta de 

Freguesia, e era submetido para aprovação. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, questionando se a Comissão de Toponímia se 

pronunciou sobre o assunto, por escrito. 

 

Por solicitação do senhor Presidente, interveio o senhor Chefe da DAJAC, Dr. José Paiva, elucidando que 

a Comissão de Toponímia fez uma comunicação sobre o assunto. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Hélio Rebelo, perguntando se esse documento estava anexado ao 

processo, o que considerava importante, pois a decisão proposta contrariava a posição da Comissão de 

Toponímia. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, manifestando a sua concordância, 

porque a Comissão de Toponímia propunha que o nome de Santa Baia para a rua em causa. 

 

Interveio o senhor Vice-Presidente, Eng.º Sobral Pires, argumentando que os moradores não estavam de 

acordo com esse nome. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, procedendo à leitura do seguinte 

documento: “Face ao exposto, poderei informar que após recolha dos dados factuais que permitam a 

análise deste caso (em anexo), foi o mesmo remetido ao Presidente da Comissão de Toponímia. 

Na impossibilidade de obter resposta escrita foi o mesmo contactado telefonicamente e solicitou-me que 

fizesse chegar a sua opinião. 
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Ouvido o Presidente da Comissão de Toponímia face ao assunto em causa, é da sua opinião, que este 

processo não cabe nas atribuições da referida Comissão. Depois de analisado o historial do processo e 

verificados os seus antecedentes administrativos e judiciais, o mesmo deve ser remetido aos serviços 

competentes. Caso pretendam mais esclarecimentos poderá prestá-los pessoalmente." 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, retorquindo que o documento lido pelo senhor 

Presidente não era um documento da Comissão de Toponímia. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, argumentando que era um documento 

do Presidente da Comissão de Toponímia. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que se tratava de um documento de uma 

técnica da Câmara Municipal de Valongo. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, esclarecendo que essa técnica fazia 

parte da Comissão de Toponímia e que todos os elementos que a compunham tiveram conhecimento do 

documento. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, dizendo que, formalmente, o Presidente da 

Comissão de Toponímia devia ter remetido um email sobre a posição desta quanto à sugestão de nome 

apresentada pela Câmara. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, retorquindo que apenas pretendiam 

desbloquear a situação, que se encontrava pendente há algum tempo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. João Paulo Baltazar, declarando que ia votar contra, mas que o seu voto 

não tinha a ver com a escolha dos moradores, que respeitava, simplesmente o documento que constava do 

processo tinha sido enviado por uma funcionária do Município, supostamente a citar o que teria dito ao 

Presidente da Comissão de Toponímia com conhecimento aos restantes elementos que dela faziam parte. 

No entanto, não classificava esse documento como sendo da citada Comissão. 

 

Analisado e apreciado o assunto, foi deliberado por maioria, nos termos da alínea ss) do n.º 1 do art.º 33.º 

do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a atribuição do topónimo rua da Estrada Velha da 

Fervença à rua que se inicia na rua da Fervença e termina na travessa da Fervença, na União das 

Freguesias de Campo e Sobrado. 

 

Abstiveram-se os/as senhores/as Vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, Dr.ª Maria da Trindade Vale, 

Eng.º Hélio Rebelo e Dr.ª Ana Isabel Pereira. 
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Votou contra o senhor Vereador eleito pelo PSD/PPM, Dr. João Paulo Baltazar. 

 

Seguidamente, o senhor Presidente colocou aos senhores Vereadores a aprovação da ata em minuta. 

Obtida a concordância de todos, foi a mesma colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

constar lavrou-se a presente ata que, depois de devidamente aprovada em minuta, será por mim assinada, 

José Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos, do 

Município de Valongo, __________________ e pelo senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Pereira 

Ribeiro _____________________________________.----------------------------------------------------------------------- 
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