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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA 

NOVE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E VINTE 

 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Valongo, edifício dos Paços do 

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

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho 

Dr. Alberto Fernando Correia Neto 

Sr. José António Ferreira da Silva 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram dez horas e trinta minutos. 
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Reunião Ordinária de 09.01.2020 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção do Público; 
 

Intervenção dos Membros da Câmara; 
 

Resumo diário de tesouraria. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1 – DJRH – Divisão Jurídica e Recursos Humanos 
 

1.1 - Contratação de Trabalhadores por Tempo Indeterminado - 1 Técnico de Informática, Grau 1, nível 1 - 

Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia - Abertura de Concurso Externo. 
 

2 – DPOM – Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade 
 

2.1 - Novos Paços do Concelho e Centro Cívico 

Resolução de Expropriação nos termos do n.º 1 do art.º 10.º da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, e dos 

artigos 32.º e 61.º n.ºs 1 e 3 do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação. 

Retificação da deliberação tomada a 2019.12.13; 
 

2.2 - Reabilitação do Pavilhão da Bela - Ermesinde 

Decisão de não adjudicação 

Revogação da decisão de contratar. 
 

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

3.1 - Implementação do projeto “Jogos Tradicionais Portugueses 100% Futuro” 2020. 
 

4 – DTIM – Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia 
 

4.1 - Delegação de competências para a designação do/a Encarregado/a de Proteção de Dados do 

Município de Valongo. 
 

Valongo, 06 de janeiro de 2020 

O Presidente da Câmara, 

 

___________________________ 

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

 

O senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentou os presentes e desejou um bom 

ano a todos. Informou que estava presente o Sr. Dr. Fernando Melo, que foi Presidente da Câmara 

Municipal de Valongo quase vinte anos, para receber a Medalha de Honra do Município, pois aquando da 

entrega dessas Medalhas aos antigos Presidentes de Câmara o Sr. Dr. Fernando Melo não se encontrava 

no país. Disse que a ideia de entrega de Medalhas de Honra no dia das comemorações de elevação de 

Valongo a concelho surgiu com o objetivo de homenagear algumas personalidades todos os anos, tendo 

inclusive sido apresentada uma sugestão para que no próximo ano esse procedimento se tornasse 

extensivo aos Presidentes de Junta. Mais, disse, que para além da Medalha que o Executivo Camarário ia 

oferecer, também estava incluída uma peça em ardósia, criada pela equipa da Cultura, com o desenho do 

Centro Cultural de Alfena. Referiu que, na qualidade de Vereador sem pelouros, conviveu alguns anos com 

o Sr. Dr. Fernando Melo e atualmente tinham uma relação de amizade, pois, na sua opinião, a vida política 

local não era só o dissenso, mas também o consenso e a capacidade de dialogar uns com os outros e de 

reconhecer que as pessoas serviram, da melhor forma possível, os interesses da comunidade. Acrescentou 

que democracia era um sistema muito difícil, mas também era o respeito pela pluralidade e, por isso, 

manifestou contentamento com a sugestão de, todos os anos, no Dia do Município poderem homenagear 

personalidades. 

 

Interveio o senhor Dr. Fernando Melo, cumprimentando os presentes. 

Agradeceu a todo o Executivo Camarário a atenção que tiveram para com ele na oferta da Medalha de 

Honra do Município, o que o sensibilizou profundamente. Disse que tinha uma ligação de respeito ao 

concelho de Valongo que nunca esqueceria, pois sentia-se muito bem nesse território com as pessoas que 

nele residiam. Felicitou o Executivo Camarário e desejou que o concelho de Valongo progredisse sempre no 

sentido de atingir níveis extraordinários. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, agradecendo as palavras do Sr. Dr. 

Fernando Melo. 

De seguida, deu início à reunião concedendo a palavra aos senhores Vereadores que pretendessem fazer 

uso da mesma, uma vez que não havia inscrições do público para intervir na reunião. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não houve inscrições do público para intervir na reunião. 

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, cumprimentando os presentes. 
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Começou por apresentar ao senhor Presidente e aos senhores Vereadores os votos de um feliz ano com 

vontade para melhor defender os interesses da população do concelho de Valongo. 

Depois, disse que nessa semana foram tornadas públicas duas decisões judiciais: uma relativa ao 

empreendimento que estava a ser construído, em que o promotor era JVC, assunto que era alvo de 

discussão ao longo desses dois anos e que assistiam através do Facebook, porque formalmente a Câmara 

ainda não os tinha informado sobre o desenrolar do processo, e esta vangloriava-se sobre a legalidade do 

procedimento quando foi indeferida a providência cautelar interposta pela Associação de Moradores. Disse 

que um ou dois dias depois, assistiram a uma notícia que dava conta, e pelos mesmos meios, de que o 

tribunal considerou ilegal o licenciamento daquela operação. Referiu que, muitas vezes, o que era dito e 

publicado não era exatamente o mesmo e, por essa razão, pretendia saber por parte do senhor Presidente 

qual era o ponto de situação dessa operação urbanística, e se este considerava, tendo em conta o que foi 

tornado público, que os moradores tinham razão nas suas pretensões e reclamações, e qual seria o passo 

seguinte que a Câmara iria dar. Presumia que fosse notificar o promotor da ilegalidade do procedimento e 

da nulidade da licença que foi emitida, mas para poder falar de forma assertiva, gostaria de um 

esclarecimento sobre o assunto. 

 

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

Disse que não esteve presente na última reunião de Câmara e que o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, 

tinha levantado várias questões sobre as Atividades de Animação e de Apoio à Família, as quais pretendia 

clarificar. Referiu que o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, havia dito que o Acordo de Colaboração que a 

Câmara tinha com a Múltipla Escolha para o desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à 

Família em Ermesinde o valor seria o dobro do que tinham com as IPSS. Disse que isso não correspondia à 

verdade, era mentira, pois o valor que tinham com a Múltipla Escolha era exatamente o mesmo valor que 

tinham com as outras entidades. E para esclarecer isso, ia escalpelizar todos os valores que atribuíam às 

entidades relativamente às Atividades de Animação e de Apoio à Família. Centrando nos Agrupamentos de 

Escolas de Ermesinde, que eram dois: o Agrupamento de S. Lourenço e o Agrupamento de Escolas de 

Ermesinde, no ano anterior tinham uma IPSS que desenvolvia as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família que era a Associação Sójovem, mas esse ano como pretendiam que fosse a Câmara a promotora 

dessas atividades e não tinham ainda o pessoal necessário para afetar a esse serviço fizeram um Acordo 

de Colaboração com a Cooperativa Múltipla Escolha, porque esta já estava a promover as AEC no ano 

passado no concelho e esse ano continuava a fazê-lo, exceto um Agrupamento. Os valores que atribuíram 

para desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família, ou seja, atividades do 

prolongamento de horário a partir das 15h30 até às 19h30 para as crianças do ensino Pré-Escolar, ou 

19h00, dependendo das necessidades de cada uma das escolas. Disse que atribuíram pelo mês de janeiro 

à Múltipla Escolha € 13.950,00 por nove salas, pois em Ermesinde tinham nove salas de Atividades de 

Animação e de Apoio à Família, e no ano anterior atribuíram à Sójovem € 706,00 por cada sala. Portanto, 

quando o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizia que davam o dobro, se dividisse € 13.950,00 por nove, 
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de facto dava € 1.550,00 e dava o dobro, mas as contas não se faziam assim, isso era uma conta 

aligeirada, pois havia vários fatores a ter em conta. Portanto, o que faziam em todas as IPSS era atribuir € 

706,00 por cada sala, se tinham nove salas atribuíam € 6.354,00. No entanto, as Atividades de Animação e 

de Apoio à Família tinham uma comparticipação dos pais e estes pagavam. Em Ermesinde, o valor que 

tinham, e isso foi atribuído ao senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, que o solicitou numa das últimas 

reuniões, eram as contribuições dos pais que era, no mínimo de € 5,00 por mês, de acordo com os 

rendimentos, até € 75,00, e essas contribuições eram de € 3.591,00. Referiu que o que estava a ser 

diferente esse ano relativamente às IPSS as famílias pagavam diretamente à entidade, no caso foi a 

Sójovem e seriam as outras. Relativamente ao Acordo de Colaboração que tinham esse ano, as famílias 

pagavam à Câmara e a Câmara transferia esse valor ou incluía-o no valor a transferir depois à Múltipla 

Escolha. Portanto, havia uma diferença porque esse era um acordo por quatro meses, e como havia sempre 

atrasos dos pais não queriam que ao fim dos quatro meses ou entidade continuasse a querer receber os 

atrasos dos pagamentos dos pais, e por outro lado, para a Câmara era um piloto que estavam a fazer 

porque o objetivo era que no próximo ano tudo fosse feito dessa forma. Ou seja, a Câmara assumindo as 

AAAF as famílias pagam à Câmara portanto acrescentavam aos € 6.354,00 mais € 3.591,00 que era a 

contribuição das famílias. 

Disse que havia outra diferença relativamente à Múltipla Escolha e às IPSS, era que à Múltipla Escolha 

pagavam os meses de funcionamento das AAAF, que se fosse num ano seriam onze meses, portanto 

estavam a pagar os cinco meses de funcionamento, nesse caso ia em cinco meses com janeiro. Às IPSS 

pagavam catorze meses por causa de uma alteração feita ao regulamento há três anos, pagavam às IPSS o 

mês de agosto e mais o subsídio de férias e o subsídio de Natal, estando a pagar mais três meses. Se 

pagassem mês a mês, para fazerem essa comparação dos onze meses para uma e para outra entidade 

esses três meses a mais que correspondia a um valor de € 19.000,00, iam imputar esse valor aos outros 

meses, portanto para terem uma relação dos onze meses e a imputação teriam dos € 19.000,00 que 

pagavam a mais às IPSS, porque pagavam mais três meses, teriam aqui um valor acrescido de mais € 

1.732,00 por mês, em termos comparativos. 

Referiu que havia outra diferença relativamente às IPSS e que estava a acontecer com a Múltipla Escolha, 

no regulamento sobre as Atividades de Animação e de Apoio à Família cada sala devia ter um funcionário 

ou um assistente operacional com um contrato mas devia ter uma outra pessoa, que seria um CEI. O que 

dizia no regulamento era que a segunda pessoa podia ser um CEI. Esclareceu que o objetivo de ter duas 

pessoas dentro de um grupo era porque estavam a falar de crianças muito pequenas, de três, quatro anos, 

e quando o funcionário tinha que levar alguma à casa de banho as outras não podiam ficar sozinhas, e por 

isso é que tinha de haver uma outra pessoa, que podia ser um CEI. Nesse caso, não foi possível porque 

essa foi uma decisão e a elaboração do protocolo foi a partir de agosto, portanto não sendo uma entidade 

de Valongo essa entidade não tinha possibilidades e havia uma dificuldade em contratar CEI - Contratos 

Emprego-Inserção ao Centro de Emprego. Para não correrem o risco de não terem a segunda pessoa na 

sala exigiram à entidade a contratação de outra pessoa a meio tempo, mais quatro horas, e que era uma 

diferença relativamente às IPSS. E havendo uma outra pessoa a meio tempo isso tinha um custo acrescido, 
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enquanto um CEI custava à entidade à volta de € 200,00 por mês, um contrato a meio tempo custava € 

400,00, portanto era mais € 200,00 que atribuíam a essa entidade, o que não se verificava nas IPSS, 

porque exigiam um serviço acrescido. Se fossem situações normais seria um CEI, mas foi numa situação 

que teve a ver com o início do ano letivo e com a entidade não ser daqui e com o facto de não ter 

capacidade de ter um CEI. Portanto, havia mais uma diferença de € 200,00 por cada sala, mais € 1.800,00, 

se somassem esse valor € 6.354,00, que era o que transferiam para a entidade, mais os € 3.500,00 dos 

pais, mais os € 1.700,00 que era os três meses que pagavam a mais do agosto, o subsídio de férias e de 

Natal, mais os € 1.800,00 que tinham do meio tempo, perfazia o total de € 13.177,00, enquanto à entidade 

pagavam € 13.950,00. Portanto, a diferença não era substancial. Mais, disse, que exigiam, e por isso dizia 

que o valor era idêntico, à entidade que estava a prestar esse serviço em Ermesinde que realizasse duas 

atividades com as crianças, enquanto a Sójovem, por exemplo, em Ermesinde realizava essas atividades ou 

poderia eventualmente realizar, porque diziam que realizavam com os auxiliares que lá estavam, mas a 

Câmara solicitou a essa empresa que contratasse técnicos para realizar a atividade, e foram contratados 

serviços. Por isso, é que em Ermesinde ofereciam vários serviços nas Atividades de Animação e de Apoio à 

Família como yoga, música, dança. Disse que se contabilizassem esse serviço, eram duas horas por 

semana x 4 semanas x 9 salas, se eventualmente o valor/hora fosse à volta de € 10,00, que era o que um 

professor dessa atividade poderia pagar, seria mais € 720,00, e somando tudo estaria em € 13.900,00 nas 

IPSS e € 13.900,00 na Cooperativa Múltipla Escolha, exatamente o mesmo valor. 

Referiu que não sabia onde estava o dobro do valor mencionado pelo senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, 

pois havia várias variáveis nas AAAF que era necessário ter em atenção, sendo que o cálculo não poderia 

ser simplesmente dividir por nove o valor global. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, 

começou a sua intervenção dizendo que era mentira o que ele havia dito. Contudo, pretendia corrigir, pois 

foi um cálculo em Excel que usou para termo comparativo. Disse que o senhor Vereador, Dr. Orlando 

Rodrigues, centrou-se num exemplo mas ele fez uma análise global ao concelho e usou as regras utilizadas 

para esse prestador de serviços e extrapolou-as para a realidade de todo o concelho. Argumentou que 

quando foi feita a alteração ao regulamento em que ficou claro que cada sala de cada polo deveria contar 

com dois agentes em sala, e surgiu a proposta da obrigatoriedade da questão do vínculo, houve entidades 

que mantiveram recibos verdes e entidades que fizeram contratos de trabalho, e os encargos com o recibo 

verde eram muito diferentes dos encargos de um contrato de trabalho, e isso porque se contratasse alguém 

que nunca passou recibos verdes, no final se lhe pagasse a € 4,70/hora dava um vencimento simpático. 

Mas se já tivesse esgotado o seu ano de isenção, e esse problema colocava-se com as escolas e também 

com as piscinas, tinha encargos associados à prestação da sua atividade. Enquanto que se contratasse 

uma pessoa a recibos verdes e 90% do seu volume de faturação fosse só da sua entidade, a sua única 

contribuição era 5% do valor dos recibos em sede de imposto. Quatro meses eram quatro meses a recibos 

verdes, cinco meses eram cinco meses, nove meses eram nove meses. Disse que quando avançavam com 
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contratos de trabalho o encargo não eram catorze, eram catorze salários por cada ano de trabalho mais 

doze dias, e já foram dezoito e vinte, de compensação quando o contrato cessava. Ou seja, faziam um 

contrato a termo, a pessoa sabia que era contratada por um ano e no final do contrato tinha direito ao gozo 

das férias, trinta dias remunerados, ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal e tinha direito a uma 

compensação de doze dias, e dependendo da altura em que o contrato foi rescindido, tinha direito a uma 

compensação extra de doze dias por cada ano de trabalho. Ou seja, associado ao seu custo tinha ainda 

23,75% de encargos para a Segurança Social. Disse que também era verdade que o regulamento não dizia 

em lado nenhum que um podia ser um CEI, o que o regulamento dizia era que dos dois um devia ser um 

vínculo estável, o que foi sempre uma controvérsia com as entidades, porque o vínculo recibos verdes não 

eram vínculo estável, por isso é que a Administração Pública iniciou um procedimento de regularização dos 

precários, pois considerava que quem estava a prestar um serviço a recibos verdes não tinha um vínculo 

estável, era um precário. E também não dizia em lado nenhum que era um a tempo inteiro e outro a meio 

tempo. Ou seja, todas as entidades tinham dois agentes em regime de tempo inteiro que podiam ser um 

CEI, mas a verdade era que esse CEI ajudava à hora do almoço e ajudava na sala da educadora quando 

esta faltava, ajudava na limpeza da escola no horário em que não estava afeto, das 15h30 às 19h00, 

porque, ao contrário do que o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues dizia, o prolongamento de horário 

não era só das 15h30 às 19h00. Se calhar para a Múltipla Escolha era, porque o regulamento também dizia 

que o prolongamento de horário compreendia o serviço de acolhimento, de apoio às refeições e de 

prolongamento, sendo que havia um acordo que, se possível, e se o Agrupamento tivesse recursos, 

assegurava o acolhimento e ficava com a receita, mas as entidades que geriam a Componente de Apoio à 

Família davam também apoio às refeições, e a Múltipla Escolha não. Acrescentou que o senhor Vereador, 

Dr. Orlando Rodrigues disse que era um custo extra das atividades que tanto era exigido à Múltipla Escolha 

como era exigido à AVA, à Associação de Pais de Campo, a qualquer uma das freguesias ou à ADICE, mas 

não contabilizava isso. Deu como exemplo que em Cabeda, a comparticipação dos pais, de acordo com o 

mapa que foi enviado pela Câmara, pelo senhor Presidente da Câmara para o senhor Chefe de Gabinete, 

em Cabeda a comparticipação dos pais era € 171,00, a Câmara comparticipava a sala com € 706,00, o que 

dava uma receita total de € 877,00. Se essa entidade, por acaso era a AVA, mas podia ser a Associação de 

Pais de Campo, tivesse que contratar uma funcionária com contrato de trabalho que lhe custava agora € 

635,00 acrescidos de subsídio de alimentação e de subsídio de férias, subsídio de Natal, doze dias de 

trabalho por cada ano de prestação de serviço, trinta dias de férias pagas, mais 23,75% desses encargos 

em sede de Segurança Social, os € 877,00 não chegavam para pagar o contrato de trabalho. Ou seja, no 

polo de Cabeda a entidade que o dinamizava perdia dinheiro. Deu, ainda, o exemplo de Moirais que recebia 

dos pais € 1.211,00 de valor de comparticipações, presumindo que todos pagavam, sendo que em 

Ermesinde ainda havia outra questão que era, se os pais não pagassem a entidade tinha risco zero. Em 

Moirais, os pais pagavam € 1.211,00, presumindo que todos pagavam, era uma sala com 45 crianças, o que 

queria dizer que tinha que ter quatro agentes, a Câmara transferia € 1.412,00, e isso dava um valor total de 

€ 2.624,00. Se extrapolassem essa regra para dois contratos de trabalho e dois CEI, porque os CEI as 

entidades tinham que os tratar com muito jeitinho porque os CEI tinham direito a trinta dias de férias e 
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podiam meter as férias e tinham que os ter lá. E se os CEI dissessem que em março iam gozar os trinta dias 

podiam gozá-los, porque eram gozados todos de uma vez. Essa sala, a entidade a cobrar tudo recebia € 

2.624,00, se fosse a Múltipla Escolha a gerir de acordo com as regras receberia € 3.100,00, sendo que não 

havia encargos para além do acordo, ou seja, não havia problemas. E tinha outra vantagem, como havia 

entidades que geriam essa resposta há sete anos tinham 7x12 dias de trabalho, ou seja, três meses de 

salário extra que quando rescindissem iam ter de pagar. E eram essas contas que o PS não sabia fazer, e 

daí ser injusto. Aliás, por alguma razão havia entidades a pedir o reequilíbrio dos saldos, e umas vezes 

eram pagos e outras vezes não, e se calhar a uns que eram bonitos era pago e a outros não, porque 

chegavam ao final e viam que não havia solução. Ou seja, as entidades tinham dois recursos a tempo 

inteiro, um com vínculo, não sabia se havia entidades no concelho, para além da Múltipla Escolha, a 

recorrer a recibos verdes, mas não era esse o espírito da alteração ao regulamento. E as contas que o 

senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, fez eram certas, mas podiam perguntar às entidades se elas 

queriam trocar, pois se era assim tão justo podiam por todos a jogar com as mesmas regras, ou seja, 

apenas se exigia às entidades dinamizadoras que tivessem um contrato a recibos verdes, nove meses por 

ano a tempo inteiro e um a meio tempo, a prestar 3,5 horas, e a Câmara recebia a receita e transferia para 

os pais a regra do que era feito. Ou seja, cobrava dos pais e transferia € 1.550,00 para cada uma das salas 

para cada uma das entidades. Referiu que a Sójovem, para ele, não era questão. O senhor Vereador, Dr. 

Orlando Rodrigues, centrava-se muito, mas ele teve o cuidado de extrapolar toda essa realidade para todas 

as entidades do concelho, porque a Sójovem já estava fora do jogo, a sua questão era com os que 

mantinham, porque sempre disse que o financiamento era deficitário e agora estava aqui. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que por esse motivo é que a 

Câmara ia assumir. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se alguma vez os Vereadores do PPD/PSD 

tinham dito que estavam contra a Câmara assumir. 

 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que havia um regulamento que regulava essa 

atividade, não podia haver regras acordadas à revelia do regulamento porque este tinha que ser válido para 

todos. Se o regulamento dizia dois agentes tinha que ser dois agentes. 

Disse, ainda, que o custo das atividades extra era € 10,00 à hora, porque eram as pessoas das AEC que os 

dinamizavam. Questionou quantas reclamações houve porque as atividades eram dinamizadas já num 

período em que as crianças quase não estavam na sala às 18h00. Isso já foi corrigido, mas o dinamizador 

das atividades chegava à sala e não havia crianças porque já tinham ido embora, apenas tinha cinco ou 
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seis. Referiu que as contas eram o que eram, mas era importante olhar para elas não só com os olhos que 

lhes davam jeito. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, referindo que era pretensão da Câmara assumir 

essas atividades, porque sabiam que havia entidades que faziam um bom trabalho, entidades que faziam o 

trabalho que se calhar poderia ser melhor e que não era, entidades que promoviam atividades juntamente 

com as crianças, outras que promoviam com técnicos contratados para o efeito, mas havia outras que não o 

faziam. Disse que queriam que esse serviço fosse igual em todo o concelho, e por isso é que a Câmara 

pretendia já há muitos anos, só não o fez até agora porque não tinha capacidade e a possibilidade de 

contratar pessoal para isso, porque o serviço das AAAF vivia essencialmente da contratação do pessoal. 

Relativamente ao vínculo estável, disse que a proposta não era essa, o que queriam de vínculo estável era 

dar uma resposta aos pais que se queixavam de que todos os anos havia mudança, e não se era um 

contrato a termo certo ou a termo incerto ou se era um recibo verde. Se não fosse um CEI, e tratava-se de 

crianças de três anos e quatro anos, o que os pais não queriam era que todos os anos houvesse um 

funcionário novo com as crianças. Portanto, o que queriam era alguém que mantivesse a permanência ano 

após ano. 

Depois, quanto à questão dos dois agentes, disse que mantinham os dois agentes em Ermesinde, um a 

meio tempo e outro a tempo inteiro. E, ao contrário do que dizia o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, o 

agente que estava sete horas estava durante todo o dia e também prestava apoio no serviço de refeições, 

porque uma parte das sete horas era durante o período de refeições, e portanto também dava esse apoio. 

Relativamente à comparticipação dos pais, disse que o exercício que o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, 

fazia também não era o correto, porque deu o exemplo de escolas onde o apoio ou o financiamento poderia 

ser insuficiente, mas depois isso era equilibrado com outras onde o financiamento acrescia. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que deu um exemplo de cada. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, referindo que em Moirais podia ser insuficiente mas 

era contrabalançado com outras escolas da mesma entidade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, sublinhando que Moirais era a escola que tinha maior 

número de comparticipação. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, referindo que os apoios que a Câmara concedia 

davam perfeitamente e as entidades não reclamavam e não era por acaso que queriam continuar com as 

Atividades de Animação e de Apoio à Família porque o apoio que davam era suficiente para prestar a 

atividade. Disse que esse apoio não era excessivo, mas ajustado à realidade, e deu como exemplo que 

algumas entidades contrataram técnicos superiores para coordenar a atividade, que não precisava de 

coordenadores, mas o apoio não dava para situações dessas. 
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Relativamente à questão do atraso do pagamento por parte dos pais, disse que estavam a resolver essa 

situação. O pagamento que os pais fariam à Câmara era idêntico ao que faziam com as refeições, estavam 

a reaver outra vez os débitos que as pessoas tinham e brevemente no respeitante às refeições a questão 

ficaria saldada. E se houvesse atrasos no pagamento das AAAF também iam reaver esse valor. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, fazendo novamente referência a Moirais, disse que esta 

era a segunda escola com maior valor de comparticipação dos pais. Referiu que deu o exemplo de uma 

média porque Cabeda estava à semelhança da Bela, de Sampaio, de Saibreiras e Fijós, mas teve o cuidado 

de dar o exemplo de uma com o valor pequeno/médio e a outra com o valor mais elevado. Podia ter dado o 

exemplo do Valado, mas a situação era exatamente a mesma. Por isso, não era verdade ter dado o 

exemplo pequeno. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, referindo que os valores dentro das mesmas 

entidades equilibravam-se, o que estava em défice numa acabava por equilibrar numa outra escola da 

mesma entidade. Disse que estavam a dar um apoio a salas que tinham poucos alunos porque não queriam 

que ninguém ficasse sem esse apoio. 

Relativamente à questão dos pedidos que as entidades faziam, esclareceu que a Câmara não dava a uns 

conforme o gosto ou a aparência, mas dava o que era devido. Quando havia uma alteração durante o ano, 

se uma escola com um grupo de trinta crianças aumentava para trinta e uma constituíam duas salas. 

Portanto, quando era pedido o reembolso a Câmara reembolsava, mas só nessas situações. 

 

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

Relativamente à questão dos Lagueirões, esclareceu que foi uma excelente notícia porque o indeferimento 

da providência cautelar veio confirmar que não houve qualquer ilegalidade em termos de uso daquele solo, 

portanto aquele uso era compatível com o Plano Diretor Municipal, sendo permitida a construção daquele 

armazém. Disse que o entendimento da decisão do Juiz relativamente à ação que a Associação dos 

Moradores colocou foi que houve procedimentos que não foram devidamente cumpridos no licenciamento 

daquela unidade de armazém. Um deles era a comunicação à Associação, que desconheciam, mas iam 

corrigir esse facto. O outro, os serviços jurídicos estavam a analisar até a possibilidade de apresentar um 

recurso, porque entendiam que não fazia muito sentido já que eram colocadas questões que tinham mais a 

ver com a licença de utilização do que com a licença de construção. No entanto, iriam sanar as deficiências 

na questão procedimental do processo. Realçou que não havia qualquer ilegalidade na construção daquele 

armazém, e como a lei lhes permitia e tinham um prazo para apresentar esse recurso e como a providência 

cautelar foi indeferida, os serviços jurídicos informaram que nesse momento a licença estava válida e 

poderia avançar quer a construção do armazém, quer a construção da variante que estava associada ao 

licenciamento do armazém através de um contrato de urbanização, que continuavam a entender e a 

defender que era uma mais-valia para todo o concelho, e principalmente para a cidade de Valongo, a 
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conclusão daquela variante que já estava prevista há muito tempo. Reiterou que não existia ilegalidade e 

era uma excelente notícia. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, solicitando que lhes fossem facultadas cópias dos dois 

processos, o da providência cautelar e o da ação principal. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que iam ser facultados os 

processos. Disse que reagiu aquando da primeira decisão, porque, para ele, enquanto Presidente de 

Câmara, era muito importante essa questão do PDM, e a decisão do tribunal era muito clara quanto a isso, 

o que os tranquilizava, porque o uso do solo era compatível, e essa questão foi alvo de uma tentativa de 

politização nas últimas eleições autárquicas por parte do PSD. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que não. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não foram os senhores 

Vereadores, mas houve pessoas que tentaram politizar a questão dizendo que havia uma violação do PDM, 

o que lamentava porque não era essa forma que ajudava a desenvolver o concelho. Referiu que era muito 

importante perceber o que o tribunal dizia sobre o uso do solo, e foi muito claro, não havia 

incompatibilidade, era possível instalar um armazém de papel naquele local. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de oito milhões, cento e um mil, duzentos e doze euros e quarenta e dois cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES POR TEMPO INDETERMINADO - 1 TÉCNICO DE 

INFORMÁTICA, GRAU 1, NÍVEL 1 - DIVISÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E MULTIMÉDIA - 

ABERTURA DE CONCURSO EXTERNO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, referente à abertura de concurso 

externo de ingresso para a seleção e recrutamento de 1 Técnico de Informática, Grau 1, nível 1, da carreira 

de Informática, a tempo indeterminado instruído com a informação técnica n.º 01/DJRH.URH/2020, datada 

de 2020.01.03, subscrita por Maria Fernanda da Costa, Técnica Superior, cujo teor se transcreve: 

“O Mapa de Pessoal para o ano de 2020 prevê a existência de 1 novo Posto de Trabalho, na Divisão de 

Tecnologias de Informação e Multimédia, para a categoria de Técnico de Informática, grau 1, nível 1, da 

carreira de Técnico de Informática. 
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Neste sentido, importa proceder à abertura do concurso externo de ingresso. 

A caracterização do posto de trabalho, bem como o perfil pretendido dos trabalhadores que se pretende 

contratar, os requisitos de admissão, os métodos de seleção, bem como a composição do júri, publicitação 

e a tramitação do procedimento, enquadram-se no âmbito da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

adiante designada de LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atualizada; 

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de 

junho (por força do disposto no n.º 1 do Art.º 41.º da LTFP), Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março; 

Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, Portaria 358/2002, de 3 de abril, e subsidiariamente da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril e do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro – Código de Procedimento 

Administrativo. 

1. Caracterização do posto de trabalho e perfil pretendido. 

a) O posto de trabalho corresponde ao exercício de funções previstas na categoria de Técnico de 

Informática, grau 1, nível 1, cuja área de atividade se desenvolve no âmbito das competências da Divisão de 

Tecnologias de Informação e Multimédia; 

b) O perfil pretendido é o constante no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril, que define 

os conteúdos funcionais das carreiras do pessoal de informática da administração pública, nomeadamente 

tarefas inerentes à área de engenharia de infraestruturas tecnológicas. Ao Técnico de Informática, incumbe 

ainda especificamente o exercício de todas as atividades inerentes à prossecução das atribuições da 

respetiva unidade orgânica, designadamente: garantir o regular funcionamento dos sistemas aplicacionais 

que suportam o sistema de informação global do Município, de forma a assegurar a integração e a 

qualidade do mesmo; garantir apoio aos utilizadores (help-desk, 1.ª linha); promover a inovação e o 

desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação, de forma integrada e sustentada, tendo em 

conta os objetivos estratégicos da organização; promover o desenvolvimento de plataforma tecnológica 

para o tratamento e a divulgação de indicadores estatísticos e de gestão para os diferentes níveis de 

gestão, garantindo a disponibilização dos mesmos, em conformidade com a política de qualidade e 

segurança de informação definida; manter os sistemas de informação atualizados, de acordo com a 

legislação em vigor e através de procedimentos de avaliação e revisão dos mesmos; efetuar outras tarefas 

na área de abrangência da Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédias para as quais tenha 

formação. 

2. Requisitos de admissão: 

Podem ser admitidos ao procedimento os candidatos que reúnam os requisitos legalmente exigidos e 

identificados na publicitação do aviso de abertura, nomeadamente, os detentores de curso tecnológico, 

curso de escolas profissionais ou outro curso de qualificação de nível 3 a 5 inclusive, em áreas de 

informática. 

De acordo com o disposto no n.º 4.º do artigo 30.º da LTFP, podem concorrer trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público. 
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De acordo com a alínea k) do n.º 4 do art.º 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, não podem ser 

admitidos candidatos que cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 

categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal 

deste Município idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se destina este procedimento. 

3. Métodos de seleção a aplicar. 

O método de seleção obrigatório a utilizar é o previsto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de 

março, conjugado com o n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho: Prova de 

Conhecimentos Específicos. 

O método de seleção complementar a aplicar é o previsto no n.º 2 do Art.º 19.º do Decreto n.º 204/98, de 11 

de julho: Entrevista Profissional de Seleção. 

Propõe-se que a classificação final (CF) seja obtida através da média aritmética ponderada das 

classificações quantitativas nos dois métodos de seleção, expressa numa escala de 0 a 20 valores e obtida 

com a aplicação da seguinte fórmula: 

CF = 70%PCE + 30%EPS 

Em que: 

CF – Classificação Final 

PCE – Prova de conhecimentos específicos 

EPS – Entrevista profissional de seleção 

4. Composição do Júri 

De acordo com o estipulado no n.º 1 do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 204/99, de 25 de julho, adaptado à 

Administração Local, pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, diploma que regulamenta o concurso 

externo de ingresso, o júri é designado pela entidade com competência para autorizar o presente concurso, 

devendo ser composto por 1 Presidente, 2 vogais efetivos (um vogal, que substituirá o presidente nas suas 

faltas e impedimentos) e 2 vogais suplentes. 

Propõem-se o seguinte Júri do concurso: 

Presidente: Eng.º Rui Filipe Gonçalves Sousa Lopes Pereira, Chefe da Divisão de Tecnologias de 

Informação e Multimédia; 

Vogal Efetivo: Dr. José Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos (que 

substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos); 

Vogal Efetivo: Dr. Rui Pedro Gomes Martins, Chefe da Unidade de Recursos Humanos; 

Vogal Suplente: Dr.ª Maria Fernanda da Costa, Técnica Superior; 

Vogal Suplente: Eng.º Óscar Miguel Soares Jales, Técnico Superior. 

5. Publicitação dos procedimentos. 

É elaborado um aviso de abertura a ser publicado no Diário da República, num jornal de expansão nacional 

e publicitado na Bolsa de Emprego Público - BEP, onde conste o prazo de apresentação de candidaturas 

(dez dias), com indicação dos requisitos formais de provimento, número de postos a ocupar e perfil exigido 

tal como consta do mapa de pessoal, composição do júri e métodos de seleção, documentação a apresentar 

pelos candidatos e outras informações consideradas relevantes. 
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5.1. Após a autorização para abertura do concurso externo de ingresso, é elaborada uma ata do júri com a 

densificação dos métodos e critérios de seleção para avaliação dos candidatos. 

5.2. Após a aplicação dos métodos de seleção o júri elabora uma ata na qual consta a lista de classificação 

final dos candidatos e publica em Diário da República e na página do Município. O candidato é convocado 

de acordo com a ordenação e preferência legal. 

6. Posicionamento remuneratório: 

O posicionamento remuneratório do trabalhador a recrutar será efetuado nos termos do disposto do artigo 

38.º da LTFP e do Mapa II do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de julho, considerando-se para efeitos de 

posição remuneratória de referência como Técnico de Informática de Grau 1, nível 1, a que corresponde um 

montante pecuniário de 1.139,69 €, antecedido de estágio, a que corresponde um montante pecuniário de 

995,51€. 

7. O concurso é válido pelo período de um ano, contado da data de publicação da lista de classificação final, 

nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, aplicável à administração 

local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho. 

8. O horário a praticar terá a carga horária em vigor para a administração pública, isto é, 7 horas diárias e 

35 semanais. 

A presente proposta de autorização para a abertura do concurso externo de ingresso nos termos expressos 

decorre da verificação da inexistência de reservas de recrutamento, verificável através da consulta à 

entidade centralizada para a constituição de reserva de recrutamento, no caso, a Direção Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA. Quanto à obrigatoriedade de consulta à 

entidade gestora dos trabalhadores em situação de requalificação, de acordo, com a solução interpretativa 

uniforme da Direção Geral das Autarquias Locais – DGAL, de 15 de maio de 2014, homologada pelo Senhor 

Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, as autarquias locais não têm de 

consultar a Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA, no âmbito do 

procedimento de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, tal como previsto na Portaria 

n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, uma vez que está prevista a criação de entidades deste tipo no âmbito das 

comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas para a gestão destes contingentes das autarquias que 

integrem as suas áreas territoriais. 

Face ao exposto, propõe-se, que a Câmara Municipal delibere: 

1. Designar o júri do concurso; 

2. Autorizar a abertura de concurso externo de ingresso para a seleção e recrutamento de 1 Técnico de 

Informática, grau 1, nível 1 para a Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas a tempo indeterminado, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 4.º 

do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de Setembro, nos termos informados. 

À consideração superior. A Técnica Superior.” 
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Pelo Chefe da Unidade de Recursos Humanos, Dr. Rui Pedro Martins, em 03.01.2020, foi emitido o 

despacho que se transcreve: «Exmo. Senhor Dr. José Paiva, Chefe da DJRH. Concordo. À consideração 

superior.» 

O Exmo. Chefe da DJRH, Dr. José Paiva emitiu o despacho, em 03.01.2020, «Exma. Senhora Vice-

Presidente, Concordo. À consideração de V.ª Exa.ª.» 

Pela Exma. Sra. Vice-Presidente, em 06.01.2020, foi emitido o seguinte despacho «Concordo. Propõe-se a 

abertura do procedimento concursal nos termos da presente informação. À consideração do Exmo. Sr. 

Presidente.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 03.01.2020, o seguinte despacho «Concordo. Elabore-se 

minuta para ser presente à reunião de Câmara.» 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade designar o júri do concurso e autorizar a 

abertura de concurso externo de ingresso para a seleção e recrutamento de 1 Técnico de Informática, Grau 

1, Nível 1, da carreira de Informática, para a Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia, ao abrigo 

do disposto no n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, nos termos informados. 

 

2.1 - NOVOS PAÇOS DO CONCELHO E CENTRO CÍVICO 

RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO NOS TERMOS DO N.º 1 DO ART.º 10.º DA LEI N.º 168/99, DE 18 DE 

SETEMBRO E DOS ARTIGOS 32.º E 61.º N.ºS 1 E 3 DO DECRETO-LEI N.º 307/2009, DE 23 DE 

OUTUBRO, NA SUA ATUAL REDAÇÃO 

RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA A 2019.12.13 

 

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

deliberação de resolução da expropriação versada em título, instruído com a informação técnica n.º 

006/DPOM.OM/2020 de 02/01, subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª Helena Alexandra Fernandes Dias 

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

«Foi aprovada na reunião de Câmara de 2019.12.13 a proposta de Resolução de Expropriação nos termos 

do n.º 1 do art.º 10.º da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro e dos artigos 32.º e 61.º nºs 1 e 3 do Decreto-Lei 

n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação e a Declaração de Utilidade Pública, com carácter de 

urgência e tomada de posse administrativa de 3 (três) parcelas de terreno, necessárias à execução da obra 

referida em assunto. 

Posteriormente à deliberação tomada sobre o assunto, e em fase de elaboração das notificações aos 

proprietários para cumprimento do disposto no número 5 do artigo 10.º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18.09, na sua atual redação, foi verificada a existência de incorreções nas 

moradas constantes dos relatórios de avaliação, e transpostas para a informação que deu suporte à referida 

minuta da deliberação camarária. 

Face ao exposto, propõe-se a retificação do mapa constante da alínea b) da deliberação de câmara de 

2019.12.13, que diz respeito aos “Bens a Expropriar, proprietários e demais interessados” nos seguintes 

termos: 
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b) Bens a expropriar, proprietários e demais interessados: o mapa com a identificação dos proprietários 

e demais interessados, a freguesia e concelho de localização dos bens, descrição predial e a inscrição 

matricial possíveis, bem como as áreas das parcelas é o seguinte: 

 

 

Servidão e 

restrições de 

utilidade 

pública

Classe de 

espaços

1

PROPRIETÁRIOS:                       

HERANÇA de Ana Ventura de Sousa Castro (C.C.H.)                                                                                            

I - Helena Castro Gonçalves da Cruz Mota

Praça Machado Santos, 47                                                

4440-511 Valongo                                                                

2 - João Castro Gonçalves da Cruz                                                

Avenida Oliveira Zina, 322                                                        

4440-506 Valongo                                                                                 

3 - Ana Maria Castro Gonçalves da Cruz                           

Largo de França Borges, 82                                                

4415-240 Pedrodo

4 - Maria João Tavares Castro Cruz                                      

Rua Dom Pedro IV, 2430                                                

4440-633 - Valongo 

5 - Ana MargaridaTavares Castro Cruz                                

Rua da Passagem, 295                                                     

4440-565 - Valongo                                                             

6 - Manuel Tavares Castro Gonçalves da Cruz                        

Avenida 1º de Maio, 75                                                        

4440-501 - Valongo  

Valongo /

Valongo
Rústica- 

610
3115/19961120

Norte: Caminho

Sul: Rua Visconde Oliveira do Paço

Nascente: António Duarte Navio

Poente: Ana Maria Carvalho e Outro

-

Espaço Central 

(2)
10 294,00

2

PROPRIETÁRIO

Fernandes Silva e Armando LDA

Rua João de Sobrado n.º 3860

4440-339 - Sobrado - Valongo

Valongo /

Valongo
Rústica - 

611
2674/19950914

Norte: Caminho

Sul: Rua Visconde Oliveira do Paço

Nascente: Joaquim Gonçalves Cruz

Poente: Joaquim Gonçalves Cruz

-
Espaço Central 

(2)
471,70

3

PROPRIETÁRIOS:                       

HERANÇA de Ana Ventura de Sousa Castro (C.C.H.)                                                                                            

I - Helena Castro Gonçalves da Cruz Mota

Praça Machado Santos, 47                                                

4440-511 Valongo                                                                

2 - João Castro Gonçalves da Cruz                                                

Avenida Oliveira Zina, 322                                                        

4440-506 Valongo                                                                                 

3 - Ana Maria Castro Gonçalves da Cruz                           

Largo de França Borges, 82                                                

4415-240 Pedrodo

4 - Maria João Tavares Castro Cruz                                      

Rua Dom Pedro IV, 2430                                                

4440-633 - Valongo 

5 - Ana MargaridaTavares Castro Cruz                                

Rua da Passagem, 295                                                     

4440-565 - Valongo                                                             

6 - Manuel Tavares Castro Gonçalves da Cruz                        

Avenida 1º de Maio, 75                                                        

4440-501 - Valongo  

Valongo /

Valongo
Rústica- 

612
3116/19961120

Norte: Caminho

Sul: Rua Visconde Oliveira do Paço

Nascente: Casa do Próprio

Poente: António Duarte Navio

-

Espaço Central 

(2)
146,60

ÁREA (m2)
DESCRIÇÃO 

PREDIAL
CONFRONTAÇÕESPARCELA NOME E MORADA DOS INTERESSADOS

FREGUESIA/

CONCELHO
MATRIZ

NATUREZA DA PARCELA

(Classificação no PDM)

  
 

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto nas alíneas g) 

e vv) 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 nos artigos 10.º, 15.º e 17.º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18.09, e os artigos 32.º e 61.º n.os 1 e 3 do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação.» 
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Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade, Eng.ª 

Paula C. Pereira Marques, em 2020.01.03, que igualmente se transcreve: 

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

Concordo com o proposto na presente informação.» 

O Ex.mo Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2020.01.06 o seguinte despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2020.01.06, 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 nas alíneas g) e vv) 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 nos artigos 10.º,15.º e 17.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 

18.09, e os artigos 32.º e 61.º n.os 1 e 3 do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, por unanimidade, retificar o mapa constante da 

alínea b) inserto na deliberação tomada em reunião de Câmara de 2019.12.13, que diz respeito aos “bens 

a expropriar, proprietários e demais interessados”, nomeadamente a identificação e morada dos 

proprietários e demais interessados, a freguesia e concelho de localização dos bens, descrição predial, 

inscrição matricial e áreas das parcelas a expropriar, nos termos propostos na supracitada informação. 

 

2.2 - REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO DA BELA - ERMESINDE 

DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO 

REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR 

 

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

decisão de contratar no âmbito do concurso público, para execução da empreitada versada em título, 

instruído com o Relatório Final de Análise das Propostas, elaborado pelo Júri do Procedimento, bem como a 

informação técnica n.º 594/DPOM.OM/2019, de 18.12, subscrita pelo Técnico Superior Eng.º Manuel 

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

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

1. Historial 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 

(informação n.º 514/DPOM.OM/2019, de 24/10) 

- Decisão de contratar – deliberação camarária de 30.10.2019 

• proc. 59.DPOM.2019 

• concurso público [ao abrigo da alínea a) do art.º 19.º do CCP] - DL 111-B/2017 

• publicitado no DR n.º 218 – II série, de 13.11.2019 

• preço base – 755.000,00 € + IVA 

• prazo de execução – 270 dias 
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• prazo de garantia da obra – 2, 5 e 10 anos - [vide n.º 1 da cláusula 46.ª do CE e tipificação dos 

trabalhos] 

• CPV – 45212200-8 (construção de instalações desportivas) 

- submissão do procedimento na plataforma anoGov – 13.11.2019 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

O prazo fixado para a apresentação das propostas, era o dia 03.12.2019 até às 17:00 horas. (Não foi 

prorrogado o prazo para a apresentação das propostas). 

ABERTURA DAS PROPOSTAS – 04.12.2019 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO RELATÓRIO PRELIMINAR: 

Foi efetuada a análise das propostas e elaborado o respetivo relatório preliminar, nos termos do disposto 

no art.º 147.º do CCP o qual foi disponibilizado na plataforma a todos os concorrentes apresentados ao 

concurso e cumulativamente excluídos, (nenhum foi admitido) em 10.12.2019 para audiência prévia 

escrita. 

Decorrido o prazo concedido para audiência prévia dos concorrentes, nenhum concorrente se pronunciou. 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 148.º do CCP, foi elaborado o relatório final. 

2. SITUAÇÃO ATUAL 

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. 

Pelo exposto, propõe-se: 

• A não adjudicação e consequente revogação da decisão de contratar tomada por deliberação 

camarária de 30.10.2019, 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. 

• A publicitação da decisão na base.gov.pt – através da “Comunicação de Não Celebração do 

Contrato”. 

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

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

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

111-B/2017, de 31.08.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2019.12.23, que igualmente se transcreve: 

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

Concordo.» 
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Em 2020.01.06, o Sr. Vereador Eng.º Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 

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

Em 2020.01.06 o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

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

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que os Vereadores do PPD/PSD tinham uma 

dúvida relativamente ao facto de terem sido apresentadas várias propostas e nenhuma delas, depois de 

colocadas questões, conseguiu cumprir com o valor que estava estabelecido para apresentação das 

propostas. Tratando-se de empresas que estavam habituadas a empreitadas públicas e o problema 

mantinha-se, questionou qual a razão de isso acontecer, se era pelo facto de a crise ter apertado o mercado 

e diminuído o número de prestadores ou de empreiteiros. E qual seria o passo seguinte. Disse, ainda, que 

no ponto tinha o assunto e depois a decisão de não adjudicação e revogação da decisão de contratar, ou 

seja, se foram excluídos todos não havia decisão de contratar. 

 

Interveio o senhor Chefe da DJRH, Dr. José Paiva, esclarecendo que a decisão de não adjudicação 

implicava a decisão de revogação de contratar.  

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, dizendo que também estranhou o facto e colocou a 

questão porque é que teria que vir à Câmara a decisão de não adjudicação, porque não podiam adjudicar 

acima do valor base, mas efetivamente era uma formalidade a que estavam obrigados. Portanto, era um 

formalismo que tinham que cumprir.  

Disse que era a segunda vez que esse concurso ficava deserto no sentido de que as empresas 

apresentavam propostas acima do valor base, tendo esse valor base subido face ao anterior. Acrescentou 

que tinha a ver com o mercado atual que só no ano de 2019, segundo a sua perceção, subiu na ordem dos 

30% face ao que eram os valores de 2018, entre os 25% e 30%. Portanto, estavam a sentir que os valores 

base que lançavam, em alguns casos, não em todos, ficavam aquém do que o mercado estava disposto a 

aceitar. E no caso em concreto, tiveram quatro ou cinco empresas que apresentaram valores acima do valor 

base, mas, curiosamente, havia uma empresa que apresentou um valor muito pouco acima do valor base. A 

informação que tinha, foram € 756.000,00 e o valor base era € 755.000,00. Disse que não deixava de ser 

uma coisa um bocado ridícula, porque ou a empresa enganou-se ou, eventualmente, teria que acrescentar 

o IVA. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que a proposta era de € 755.000,00 + IVA, e o 

IVA nunca contava. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, dizendo que não deixava de ser estranho, 

eventualmente teria havido algum erro a avaliar o valor base ou algum erro a apresentar a proposta. O que 

a lei lhes permitia, tendo em conta que voltou a ficar deserto, e era o passo seguinte, contactar essa 

empresa, visto que daquelas que apresentaram as propostas acima do valor base era aquela que se 

aproximava, e aproximava-se claramente do valor base, o que poderia indicar que ele afinal não estava 

assim tão errado face aquilo que o mercado estava disposto a aceitar. Portanto, iriam contactá-la e 

confirmar que efetivamente era aquele o valor que deram para a empreitada e fazer um ajuste direto a essa 

empresa. Referiu que a lei permitia, e assim poderiam avançar com a obra, porque senão obrigava-os 

novamente a lançar um concurso e a atrasar novamente o processo mais quatro a cinco meses. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se o senhor Vereador sabia quais eram as 

condições do ajuste direto, pois ia haver críticas, condenações justas e injustas, e se calhar o que fazia 

sentido era subir ligeiramente o valor base, pois já sabiam que havia quem estivesse disponível, e se calhar 

até em vez de ser os 1.000 podia ser uma margem que permitisse que não só o primeiro mas o segundo 

entrassem em jogo. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, dizendo que poderia ser uma solução, mas não a 

defendia, porque o pavilhão da Bela não estava operacional. Tinham muitos pedidos de pavilhões e de 

horas, e felizmente havia associações cada vez mais ativas, mas, na sua opinião, a Câmara contribuía para 

esse papel porque ajudava a promover as modalidades, os eventos, a desafiá-los a ter novas modalidades, 

havia divulgação por todo o concelho e isso tinha ajudado as pessoas a perceber que associações e que 

modalidades estavam a ser dadas no concelho, pois muitas pessoas desconheciam e acabavam por ir para 

concelhos vizinhos. Portanto, também conseguiram colmatar isso mas agora estavam a sofrer as 

consequências dessa divulgação e promoção, pois tinham cada vez mais pedidos de horas e ter um 

pavilhão como o da Bela que, inexplicavelmente, não cumpria grande parte das áreas que eram exigidas 

para competições, mas servia para a formação e para os treinos, ter um pavilhão na Bela que estava 

inutilizado quase há um ano, e terem agora se calhar mais meio ano com todo esse processo que os 

obrigava a rever o valor e lançar outra vez um concurso. Disse que bastava alguém apresentar 

esclarecimentos de erros e omissões que atrasava logo mais um mês ou dois, ou seja, podiam ter que 

gastar mais meio ano de inação em que o próprio clube seria prejudicado, porque nesse momento já não 

podia dar lá os seus treinos e as suas aulas, e era prejudicada não só a freguesia de Ermesinde como todo 

o concelho, porque já tinham nesse momento horas a serem-lhes solicitadas e já estavam a ver como é que 

iriam distribuir essas horas pelos clubes do concelho para o pavilhão da Bela. Realçou que se o valor base 

era € 755.000,00 e tivessem um empreiteiro disposto a fazer por € 756.000,00 ou € 760.000,00, pela 

diferença achava que não justificava estarem a perder esse tempo todo, pois era a segunda vez que o 

concurso ficava deserto. 
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Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não era uma questão de legalidade. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, referindo que estavam a falar de um concorrente, uma 

empresa, mas antes de o fazer primeiro solicitariam informações da empresa e capacidade para fazer a 

obra. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo ter percebido que o senhor 

Vereador, Dr. Luís Ramalho, não estava contra a obra. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não, só não concordava com um ajuste direto 

dessa dimensão para contornar um procedimento. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, referindo que era a única forma. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não, era apenas a forma mais rápida e mais 

simples. 

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, complementando que era uma forma de resolver tendo 

em conta que o processo já ia com um atraso de mais de meio ano face à previsão. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que numa obra de quase 1 milhão de euros.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, salientando que já era a segunda vez 

que ficava deserto. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo que não era comum, num período em que eram 

pedidos esclarecimentos ou até em sede de proposta, a empresa não perceber que tinha que baixar € 

1.000,00 para que ficasse dentro do valor. As empresas que concorriam a esse tipo de concursos sabiam 

que se ultrapassassem a proposta base eram excluídas.  

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, sublinhando que iam falar e obter informações da 

empresa para perceber se foi um erro ou se aceitavam fazer a obra, e se as informações não fossem 

positivas não iriam fazer o ajuste direto à empresa. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se o erro não regressava a esse 

procedimento, e se seria extinto. 
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Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, elucidando que já estava a ser extinto com a decisão de 

não adjudicação e de não contratação. Repetiu que a empresa ia ser contactada no sentido de esclarecer a 

questão do valor, e a par disso, iam obter informações sobre a empresa de outras obras que tivesse feito 

com outras câmaras para saber se correram bem para não correrem riscos, e só depois disso e de estarem 

reunidas as duas condições seria tomada a decisão que passaria por um ajuste direto que a lei previa, ou 

senão voltar a fazer um novo concurso subindo novamente o valor base. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, questionando se pelo montante do ajuste direto a 

competência era da Câmara ou do senhor Presidente. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que vinha à Câmara. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que se viesse à Câmara solicitava que lhes fosse 

facultada uma cópia das propostas dos outros concorrentes. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que sim. Salientou que 

queriam que o pavilhão fosse recuperado. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, referindo que se não fosse da competência da Câmara 

também não era da sua responsabilidade, mas se passasse a ser da competência desta o que queriam era 

poder agir em consciência.  

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, informando que na folha do relatório constava os nomes 

das empresas. 

 

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o disposto no 

n.º 1 do artigo 80.º e al. b) do n.º 1 do artigo 79.º, ambos do Código dos Contratos Públicos e de acordo com 

a informação supra referida, por unanimidade: 

1) Não adjudicar a empreitada versada em título, bem como, revogar a decisão de contratar, aprovada por 

deliberação de Câmara tomada em reunião de 30.10.2019, nos termos propostos na supracitada 

informação, tendo por base o teor do Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento em questão, 

que aqui se dá por inteiramente reproduzido, fazendo parte integrante da presente deliberação. 

2) Notificar os concorrentes da decisão inserta no ponto anterior, para cumprimento do determinado no n.º 2 

do art.º 79.º do referido normativo legal. 
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3.1 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “JOGOS TRADICIONAIS PORTUGUESES 100% FUTURO” 2020 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a implementação do projeto 

“Jogos Tradicionais Portugueses 100% Futuro” 2020, instruído com a informação técnica n.º 199/2019, 

datada de 06/01/2020, subscrita por Raquel Susana Castro Pinheiro Branco, técnica superior, cujo teor se 

transcreve: 

“Decorreu no ano letivo passado a quarta edição do projeto “Jogos Tradicionais Portugueses 100% Futuro”, 

resultante de um protocolo de colaboração entre o Município de Valongo e a Associação das Coletividades 

do Concelho de Valongo, que consistiu na apresentação de atividades por diversas escolas do 1.º ciclo do 

ensino básico do concelho e teve como principal objetivo a promoção, junto da população escolar infantil, da 

cultura desportiva dos jogos populares, que contribuem para o desenvolvimento motor, cognitivo e social da 

criança. 

O projeto desenvolveu-se com muito sucesso e uma boa aceitação por parte da comunidade escolar, pelo 

que a vontade de manter a atividade no calendário escolar foi desde logo manifestada por todos e todas. 

Para além do impacto junto da comunidade escolar, este projeto único tem como objetivo trazer para 

Portugal, em 2020, um encontro de confederações de jogos tradicionais europeus. 

Neste sentido, vimos pelo presente propor a assinatura de um novo protocolo com a Associação das 

Coletividades do Concelho de Valongo promotora da iniciativa e vencedora do primeiro lugar a nível 

nacional pela participação no projeto da Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais, para a sua 

implementação nas escolas, a desenvolver ao longo de 10 sessões em calendário a definir junto com as 

direções dos agrupamentos de escolas, com 2 sessões por freguesia. 

Os custos de operacionalização deste projeto totalizam o montante de 2500€ (dois mil e quinhentos euros), 

referentes a 10 sessões, de 250€ cada. 

Assim, e considerando o interesse manifestado pelos Agrupamentos de Escolas serve a presente para 

propor que a Câmara delibere autorizar a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Valongo 

e a Associação das Coletividades do Concelho de Valongo, pessoa coletiva n.º 505 188 619, com sede na 

Rua da Passagem, n.º 404, sala 27, 4440-565 Valongo, representada por Joaquim Fernandes Oliveira, na 

qualidade de Presidente. 

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

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

À consideração Superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade de Educação, Júlia Sandra Gomes 

Mendes, em 06/01/2020, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Ex.mo Senhor Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 06/01/2020 o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 
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O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 06/01/2020, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

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

O Exmo. Sr. Presidente, emitiu em 06/01/2020, 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 art.º 33.º do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a celebração do Protocolo de colaboração em 

anexo, com base na informação técnica prestada. 

 

4.1 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA A DESIGNAÇÃO DO/A ENCARREGADO/A DE 

PROTEÇÃO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE VALONGO 

 

Presente à Câmara o processo versado em epígrafe, respeitante à delegação de competências para a 

designação do/a Encarregado/a de Proteção de Dados do Município de Valongo, instruído com a 

informação n.º 01/DTIM/2019, de 03 de janeiro, subscrita pelo Chefe da Divisão de Tecnologias de 

Informação e Multimédia, Eng.º Rui Pereira, cujo teor se transcreve: 

“Foi publicada a Lei n.º 58/2019, de 09 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados 

(RGPD). 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 37.º do RGPD, é obrigatória a designação de encarregados de 

proteção de dados nas entidades públicas, designadamente nas autarquias locais, exigindo-se a existência 

de, pelo menos, um encarregado de proteção de dados por cada município, sendo este designado pela 

câmara municipal, com faculdade de delegação no presidente e subdelegação em qualquer vereador. 

Considerando o exposto, propõe-se que a câmara municipal delibere delegar no Senhor Presidente da 

Câmara, com possibilidade de subdelegação nos Senhores Vereadores, a competência para designar o/a 

Encarregado/a de Proteção de Dados do Município de Valongo, nos termos da alínea c) do n.º 3 do art.º 

12.º da Lei n.º 58/2019, de 09 de agosto. 

A 06.01.2020, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu o seguinte despacho: 

Concordo elabore-se minuta para ser presente a reunião de câmara. 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, delegar no Senhor Presidente da Câmara, 

com possibilidade de subdelegação nos Senhores Vereadores, a competência para designar o/a 

Encarregado/a de Proteção de Dados do Município de Valongo, nos termos da alínea c) do n.º 3 do art.º 

12.º da Lei n.º 58/2019, de 09 de agosto. 

 

ENCERRAMENTO 
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Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram onze horas e trinta e cinco minutos. 

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

José Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, do Município de 

Valongo.______________________------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


