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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO, REALIZADA NO DIA CINCO 

DE MARÇO ANO DOIS MIL E VINTE 

 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Valongo, edifício do Centro 

Cultural de Alfena, freguesia de Alfena, reuniram os Excelentíssimos Senhores: 

 

Presidente Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues 

Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr. Alberto Fernando Correia Neto  

Dra. Vânia Marta da Silva Morreira Pedida  

 

 

O senhor Vereador, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, fez-se substituir pela senhora Vereadora Dra. Vânia 

Marta da Silva Moreira Penida.  

 

Não esteve presente o senhor Vereador, Dr. Orlando Gaspar Rodrigues, por se encontrar no reunião no 

exterior em representação do Município.  

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram dez horas e trinta minutos. 
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Reunião Ordinária de 05.03.2020 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção do Publico;  
 

Intervenção dos Membros da Câmara; 
 

Resumo diário de tesouraria;  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1 – DCT – Divisão de Cultura e Turismo 
 

1.1 – Proposta de Protocolo de cooperação entre Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Câmara 

Municipal de Valongo.  
 

2- DD – Divisão de Desporto 
 

2.1 - Junta de Freguesia de Campo e Sobrado - Proposta de celebração de Protocolo de Coorganização do 

23.º Grande Prémio de Atletismo da Vila de Campo.  
 

3 – DPOM – Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade 
 

3.1 - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - Correção de descontinuidades – Quinta da Lousa, Valongo - 

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

4 – DTIM – Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia  
 

4.1 – Proposta de acolhimento de estágio na Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia - ISCAP - 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto;  
 

4.2 – Proposta de acolhimento de estágio na Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia - CINEL - 

Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da 

Informação;  
 

4.3 - Proposta de acolhimento de estágios na Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia - Escola 

Profissional PROFITECLA.  
 

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

5.1 – Proposta de Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Alfena e a Associação 

Viver Alfena – AVA.  
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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, dando a palavra ao senhor Presidente de Junta da Freguesia de Alfena, Dr. Arnaldo Soares.  

 

Interveio o senhor Presidente de Junta da Freguesia de Alfena, Dr. Arnaldo Soares, cumprimentou os 

presentes.  

Disse, de seguida, que no último realizou-se, em Alfena, a sessão da Assembleia Municipal e hoje realiza-

se a reunião da Câmara Municipal, tem esperança que seja um bom presságio para que o Município olhe 

para as múltiplas necessidades que Alfena tem.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o Município estará ao 

lado da Junta de Freguesia, bem como pretendem fazer o máximo pela freguesia.  

Disse que, relativamente à construção do edifício para a construção da nova Junta de Freguesia, estão a 

aguardar resposta do proprietário do terreno que fica junto ao novo Centro de Saúde de Valongo.  

De seguida concedeu a palavra aos munícipes inscritos para usar da mesma.  

 

Interveio o Munícipe, Sr. Carlos Ferreira Borges, cumprimentando os presentes. 

De seguida colocou as seguintes questões: 

Pretendia que os elogios feitos aos funcionários fosse dado conhecimento aos mesmos; 

A rampa de acesso ao Parque Urbano de Ermesinde, na rua Vasco da Gama, ainda não foi construída; 

As passadeiras e as linhas de separação das estradas estão gastas, deveriam ser pintadas; 

Existência de lagartixas dos pinheiros no Parque Urbano de Ermesinde, bem como ninhos nas árvores que 

são perigosos para a saúde pública, 

Entregou uma carta à secretária do Presidente do Hospital de Valongo, Dr. Carlos Dias, onde elogiava 17 

funcionários os quais não tiveram conhecimento dos referidos elogios.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo relativamente aos elogios aos 

funcionários do Município era dado conhecimento aos funcionários, bem como eram anexados a respetivo 

processo individual. 

Quanto às outras questões tomou a devida nota e iria verificar. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Dra. Vânia Penida, cumprimentando os presentes.  

De seguida apresentou o seguinte Voto de Louvor. 

“Voto de Louvor 
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A atleta de karaté , Teresa Silva, residente em Valongo, sagrou se no passado dia 22 de Fevereiro, no 

porto, pela 8’ vez consecutiva CAMPEÃ NACIONAL SÉNIOR - 55KG. 

Teresa Silva, no passado dia 29 de Fevereiro, também ganhou o 1’lugar no Kumite Sénior - 68kg, e ainda 

um 3’ lugar em Equipa, no campeonato LPKG, que se realizou em Oeiras.  

Teresa Silva é de Sobrado e treinadora no  STUDIO AF104 em Ermesinde. 

Por tudo o que foi mencionado, os Vereadores do PPD/PSD propõem a atribuição de um VOTO DE 

LOUVOR a Teresa Silva, desejando que este sirva de estímulo para a continuidade da sua carreira feliz e 

duradoura. Pedimos que se dê a conhecer à atleta.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, apresentando o seguinte Voto de 

Louvor: 

“Voto de Louvor 

A Câmara Municipal de Valongo, reunida a 5 de março de 2020, aprova um Voto de Louvor à Associação 

KEMEDO TEAM – SSOCIAÇÃO DE DESPORTOS EM NATUREZA, pelo seu relevante desempenho social 

no Concelho, nomeadamente pela realização de eventos solidários de cariz social, apoiando diversas 

causas e projetos, dando dessa forma um contributo fundamental à comunidade. 

O Município de Valongo pretende, com esta homenagem, reconhecer o mérito desta Associação, sediada n 

nosso Concelho, e o seu contributo altruísta na promoção da igualdade social. 

Deve dar-se conhecimento deste Voto de Louvor à Associação, bem como Associação de Trail Running de 

Portugal.” 

 

De seguida os votos de louvor foram colocados à votação e aprovados por unanimidade.  

 

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

De seguida disse que se verifica falta de estacionamento junto ao Hospital de Valongo, propondo que a 

Câmara encetasse contactos junto da Jerónimo Martins no sentido de ser construído um parque de 

estacionamento em altura no parque exterior do Pingo Doce.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o espaço é privado, 

pertence ao Pingo Doce, no entanto essa solução está a ser estudada há algum tempo, inclusive com a 

direção do Hospital.  

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, dizendo que dado a Câmara fazer parte dos STCP 

propunha que uma das linhas passasse junto do Hospital de Valongo, pois a paragem mais próxima é no 

centro de Valongo. 

Pretendiam saber qual o ponto de situação relativamente ao processo da suposta adulteração de 

matrículas. 
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Disse de seguida que na última sessão da Assembleia Municipal o senhor Presidente da Câmara 

mencionou que relativamente à Recivalongo o processo de licenciamento estava mal feito, assim gostariam 

de saber quais os indícios que tem para fundamentar essa afirmação.  

 

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

STCP existe um concurso público na Área Metropolitana, onde existe um lote que abrange Valongo, 

Gondomar, Paredes e uma parte de Santo Tirso, para esse concurso vão ser desenvolvidas linhas de forma 

a colmatar situações como a descrita. 

Relativamente ao processo da suposta adulteração de matrículas foi feito um inquérito, que já se encontra 

concluído, foi feita a participação ao Ministério Público, e foi pedido o despedimento dos funcionários dado 

que os mesmos já não se encontram a trabalhar no Município de Valongo.  

Quanto à Recivalongo não pode adiantar muito mais, internamente está a ser feita uma investigação, 

tratando-se de um processo complexo que envolve outras entidades. 

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, dizendo que a Câmara da Maia pressionou o Governo 

Central para que fosse retirado os pórticos na A41, gostariam que a Câmara de Valongo tomasse a mesma 

iniciativa. 

 

Interveio o senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que está disponível reivindicar a retirada 

dos pórticos, inclusive juntamente com a Câmara da Maia.  

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de oito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, vinte e quatro euros e vinte e oito cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE FACULDADE DE LETRAS DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO E CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO  

 

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

um protocolo de cooperação com a Faculdade de Letras do Porto, através da informação técnica n.º 

004/DCT-UACT-CDBM/2020, datada de 16.01.2020, subscrita por Paulo Moreira, técnico superior no 

Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada, cujo teor se transcreve: 

“O CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, criado em 2007, é uma 

unidade de investigação e desenvolvimento sediada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Ancorado no domínio das Humanidades e Ciências Sociais atua como plataforma de investigação 
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transdisciplinar, explorando as relações próximas entre várias áreas disciplinares, como a História, 

Arqueologia, História de Arte, Estudos Culturais e Literários, Demografia, Informação, Comunicação, e 

Ciências do Património, entre outras.  

Tendo em conta as linhas de orientação e os projetos que desenvolve, o CITCEM pretende colaboração e 

apoio do Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada para um trabalho de investigação, no contexto 

de um projeto académico mais vasto, já em curso, que incidirá sobre o tema das Festividades de S. João, 

em Portugal e na Europa. O trabalho a desenvolver incide sobre uma temática especifica relacionada com 

“os votos joaninos” de tradição popular pagã e religiosa, incluindo os que se encontram associados com a 

festa da Bugiada e Mouriscada de S. João de Sobrado.  

Neste âmbito poder-se-á estabelecer uma parceria de colaboração de relacionamento institucional e de 

interesse mútuo, para o desenvolvimento e aprofundamento de ações de cooperação, nomeadamente em 

torno do estudo dos ex-votos de S. João. A colaboração pode abranger pesquisa documental, estudos, 

troca de conhecimento, permuta de publicações, entre outros, tendo como finalidade genérica o 

desenvolvimento de uma cooperação nos domínios da investigação, informação e da formação, no campo 

científico, tecnológico e académico em domínios de interesse comum.  

Levar a cabo esta colaboração é importante e prestigiante para o Centro de Documentação da Bugiada e 

Mouriscada e uma mais-valia na valorização, conhecimento e reconhecimento da festa de São João de 

Sobrado, enquanto logomarca identitária do concelho. Desta forma, é pertinente a constituição de um 

Protocolo de Cooperação, conforme minuta em anexo à presente informação, entre a Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto / CITCEM e Câmara Municipal de Valongo / CDBM, não resultando, para o 

município, quaisquer encargos financeiros decorrentes da execução do mesmo.  

Tem competência para decidir sobre o assunto a Exma. Câmara Municipal ao abrigo da alínea u), nº 1 do 

artigo 33º do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro”.  

Sobre o assunto pela Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Dra. Catarina Magalhães, em 13.02.2020, foi 

prestada a seguinte informação:  

“Exma. Sra. Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues:  

Antevendo-se inúmeras vantagens quer para o CDBM, quer para o CITCEM no desenvolvimento de um 

trabalho conjunto em torno dos votos sanjoaninos, quer na vertente de investigação, quer na de promoção 

de iniciativas sobre a temática, propõe-se o estabelecimento do Protocolo de Cooperação com a Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. Conforme minuta em anexo”.  

Pela Sra. Vereadora, Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues, a 13.02.2020, foi prestado o seguinte despacho:  

“Concordo com o proposto.”  

À Consideração do Sr. Presidente a submissão do presente processo a reunião de Câmara”.  

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 20.02.2020, 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 da alínea u) do nº1 do artigo 33º do anexo I à Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de cooperação entre 

FLUP/CITCEM e CMV/CDBM, com base na informação técnica prestada. -------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata. --------------------------------- 

 

2.1 - JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO E SOBRADO - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO DE COORGANIZAÇÃO DO 23.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DA VILA DE CAMPO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Junta de Freguesia de 

Campo e Sobrado - Proposta de celebração de Protocolo de Coorganização do 23.º Grande Prémio de 

Atletismo da Vila de Campo” instruído com a informação técnica n.º 2923/2020, datada de 28/02/2020, 

subscrita por Vitor Hugo Marques Vale Palácios, Técnico Superior, cujo teor se transcreve:  

“A Junta de Freguesia de Campo e Sobrado celebra as festividades do Dia da Liberdade, através da 

organização da prova de atletismo, intitulada “Grande Prémio de Atletismo da Vila de Campo”, que conta já 

com 22 edições, dirigida aos escalões infantis, benjamins A/B, Iniciados, Juvenis, Seniores e Veteranos 

I/II/III, associada a uma caminhada que envolve a população em geral, que reúne cerca de 1000 

participantes.  

Assim, a 23.ª edição do evento irá decorrer no dia 25 de abril, com partida pelas 08h30, junto ao edifício da 

sede da Junta de Freguesia, em Campo, percorrendo várias ruas desta localidade de acordo com os 

percursos em anexo, de grau de dificuldade médio, envolvendo um orçamento global estimado no valor de 

11.250,00, de acordo com o seguinte quadro:  

PREVISÃO DE DESPESAS 

TIPO DE DESPESAS VALOR 

Som e apresentador 500,00€ 

T- Shirts 2000,00€ 

GNR 600,00€ 

Trabalho Extraordinário funcionários da Junta 200,00€ 

Associação Atletismo do Porto 200,00€ 

Divulgação (cartazes, telas, etc) 700,00€ 

Gás para balões e aquisição de balões 300,00€ 

Prémios Monetários 1500,00€ 

Águas 200,00€ 

Cronometragem 2000,00€ 

Prémios Cartão Presente 300,00€ 

Taças 1000,00€ 

Trofeus 250,00€ 

Medalhas de participação 1000,00€ 
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Logística diversa 500,00€ 

Total: 11.250,00€ 

 

Receitas:  

taxas de inscrição  

- Juvenis – 3€;  

- Seniores e veteranos – 5€;  

- Benjamins A e B, infantis e iniciados (crianças) – gratuito;  

- Caminhada – 2 € a partir dos 10 anos.  

Para a realização do “23.º Grande Prémio de Atletismo da Vila de Campo” e, à semelhança dos anos 

anteriores, a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado solicita a Coorganização do Município, no sentido de 

unirem esforços para a organização de uma prova com maior qualidade e mediatismo.  

Assim, coloca-se à consideração superior o seguinte apoio do Município:  

Emitir parecer favorável sobre os percursos;  

a) Ativar a apólice do seguro de eventos desportivos;  

c) Oferecer 24 medalhas e 30 trofeus em madeira, para os 3 primeiros classificados dos diferentes escalões 

(Infantis, Benjamins A e B e iniciados – Medalha; Juvenis, Seniores, Veteranos I, II e III – Trofeus), com um 

custo associado no valor de 184,39€;  

d) Oferecer até ao máximo de 1000 sacos do Desporto Outdoor, a confirmar de acordo com as inscrições, 

com um custo associado no valor de 430,50€;  

e) Disponibilizar 1000 mts de fita sinalizadora para marcação do percurso, com um custo associado no valor 

de 49,20€;  

f) Disponibilizar 150 barreiras de segurança com montagem/desmontagem e transporte, com um custo 

associado no valor de 26,55€;  

g) Disponibilizar 1 palco de 8x7mts, com montagem/desmontagem e cobertura, para a entrega dos prémios, 

com um custo associado no valor de 705,30€;  

h) Autorizar o pagamento de trabalho extraordinário no valor previsto de 400,00€, para montagem do pórtico 

insuflável, no dia 25 de abril, pelas 08h00 e desmontagem prevista pelas 13h00;  

i)Promover e divulgar o evento em parceria com a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado.  

Este evento terá um custo para o Município no valor de 1.795,94€ de acordo com o seguinte quadro:  

 

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos diretos internos 
 

Seguro  a) 

Logística e trabalho extraordinário 1.131,85€ 

Sacos, fita sinalizadora  479,70€ 
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Subtotal: 1.611,55€ 
Custos diretos externos 

 

Medalhas e Trofeus de classificação 184,39€ 

Subtotal: 184,39€ 

Total: 1.795,94€ 
a) Ao Abrigo da apólice anual existente  

A Junta de Freguesia de Campo e Sobrado assumirá o seguinte:  

a) Dinamizar o evento, tendo em consideração o regulamento do mesmo;  

b) Acompanhar tecnicamente o evento;  

c) Articular com os Bombeiros e GNR, o apoio no decorrer da prova;  

d) Requerer os Pareceres à Associação de Atletismo do Porto, às Infraestruturas de Portugal e à GNR;  

e) Oferecer os Prémios a atribuir em Vale Cheque e Taças;  

f) Elaborar o cartaz do evento e brochura do evento;  

g) Promover e divulgar o evento em parceria com o Município;  

h) Receber o valor das inscrições, para custear as despesas do evento.  

Custo Total do Evento = 13.045,94€  

Por forma a viabilizar a realização do Evento aguarda-se os seguintes pareceres:  

- GNR  

- Infraestruturas de Portugal.  

Considerando a importância da Revolução dos “Cravos” para a história do nosso país, é relevante a sua 

comemoração como símbolo da Liberdade, pelo que se coloca à consideração da Câmara Municipal, 

deliberar sobre a proposta do Protocolo de Coorganização para a realização do “23.º Grande Prémio de 

Atletismo da Vila de Campo”, a decorrer no dia 25 de abril, de acordo com a minuta em anexo.  

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo 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 informação da Exma. Sra. Chefe de Divisão, Susana Leão, em 02/03/2020:  

“Concordo com a proposta do protocolo de coorganização, à semelhança das edições anteriores. Mais se 

informa que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos os requisitos legais e 

regulamentares para ser deferido o pedido.  
À consideração superior.  

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 02 /03/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 03/03/2020, 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, ao abrigo 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, aprovar a proposta de protocolo de coorganização do 

23º Grande Prémio de Atletismo de Campo em anexo, com base na informação técnica prestada.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.  

 

3.1 - PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL – CORREÇÃO DE DESCONTINUIDADES – 

QUINTA DA LOUSA, VALONGO - ACEITAÇÃO DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO E 

APROVAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS ESTABELECIDAS ENTRE AS PARTES 

 

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

cedência de parcela de terreno e aprovação das contrapartidas estabelecidas entre a proprietária e o 

Município de Valongo, instruído com a informação técnica n.º 73/DPOM.OM/2020, datada de 2020.02.28, 

subscrita pela Técnica Superior, Eng.ª Helena Pereira, da Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade, cujo teor 

se transcreve:  

«Pretende a Câmara Municipal executar a obra de correção de descontinuidades na Quinta da Lousa, em 

Valongo.  

No intuito da disponibilização da parcela de terreno, necessária à execução da referida obra, foram 

contactados os proprietários, no sentido de se obter a sua concordância, para a cedência/doação da área 

de terreno necessária para a execução da obra.  

A referida parcela de terreno, faz parte do prédio com as identificações abaixo referidas, do qual será 

destacada:  

 Uma área total de 4.554,00m2, dos quais 4.075,00m2 já foram ocupados com consentimento, com a 

execução da Rua Cidade Trelazé, e 479,00m2 agora necessários para a execução de passeios no 

âmbito da obra referida em assunto.  

A referida parcela de terreno pertence à empresa SINOP IMOBILIÁRIA SA, com sede social em Alminhas, 

freguesia de Galegos, concelho de Penafiel, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 7379 e descrita 

na Conservatória do Registo Predial com o n.º 799/19870722, da freguesia de Valongo.  

Obtida a concordância da proprietária, através dos seus representantes, foi elaborada a minuta da ata 

acordo, anexa, da qual constam as contrapartidas exigidas pelos mesmos.  

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

autorizar a aceitação da cedência da parcela de terreno, pertencente à empresa SINOP IMOBILIÁRIA 

SA, com a área de 4.554,00m2, necessária à concretização do “Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

– Correção de descontinuidades - Quinta da Lousa, Valongo” conforme a ata acordo e respetiva peça 

desenhada que se anexam.  

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

n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12.09 – Regime Jurídico das Autarquias Locais.» 
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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 2020.03.02, que igualmente se transcreve:  
 

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

Concordo com o proposto.»  

O Ex.mo Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2020.03.02 o seguinte despacho:  

«À Consideração do Sr. Presidente para levar a reunião de Câmara.»  

Em 2020.03.02 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 do disposto na alínea j) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12.09 – Regime Jurídico das Autarquias Locais, por unanimidade:  

1. Aceitar a cedência/doação da parcela de terreno, com a área de 4.554,00 m2, pertencente à empresa 

SINOP Imobiliária, SA, nos termos propostos na supracitada informação.  

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

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.  

 

4.1 - PROPOSTA DE ACOLHIMENTO DE ESTÁGIO NA DIVISÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

E MULTIMÉDIA - ISCAP - INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO 

PORTO  

 

Presente à Câmara Municipal o assunto mencionado em epígrafe, respeitante à realização de estágio pela 

ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, com a informação técnica n.º 

2922/2020, datada de 28.02.2020, subscrita pela Eng.º Rui Pereira, Chefe da Divisão de Tecnologias de 

Informação e Multimédia, cujo teor se transcreve:  

“O ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto solicitou a esta Câmara Municipal 

a realização de um estágio curricular para aluno do 3.º ano da licenciatura do curso de Marketing.  

O estágio curricular solicitado, a realizar na Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia – DTIM, 

terá a duração de 210 horas, em horário a definir com o serviço acolhedor.  

O estágio curricular pretendido não acarreta qualquer custo para o Município, pois o seguro de acidentes 

pessoal terá que ser da responsabilidade do ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do 

Porto, no entanto, deverá ser designado de um orientador de estágio.  

Após análise do pedido e tendo em consideração as atividades a desempenhar, propõe-se a afetação do 

estágio solicitado à Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia.  

Nesse sentido, julgamos que este estágio se reveste de todo o interesse para o serviço, propondo-se, 

assim, o deferimento do pedido e consequente estabelecimento de Protocolo de Colaboração com o ISCAP 
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- Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, o qual inclui as responsabilidades das partes 

envolvidas e cuja minuta se anexa à presente informação.  

Pelo exposto, coloca-se à consideração superior o acolhimento do estágio em epígrafe, ao abrigo do 

protocolo de colaboração com o ISCAP, cuja minuta segue em anexo para validação superior.  

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea u) do número 1 

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

A 02.03.2020, o Ex.mo. Sr. presidente emitiu 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 u) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo com o ISCAP - Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Porto, com base na informação técnica prestada.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.  

 

4.2- PROPOSTA DE ACOLHIMENTO DE ESTÁGIO NA DIVISÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

E MULTIMÉDIA - CINEL - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA ELETRÓNICA, 

ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO  

 

Presente à Câmara Municipal o assunto mencionado em epígrafe, respeitante à realização de estágio pela 

CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias 

da Informação, com a informação técnica n.º 2898/2020, datada de 27.02.2020, subscrita pela Eng.º Rui 

Pereira, Chefe da Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia, cujo teor se transcreve:  

“O CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e 

Tecnologias da Informação solicitou a esta Câmara Municipal a realização de um contrato/adenda para a 

realização de estágio curricular, para um/a aluno/a, do Curso: “Técnico Especialista em Gestão de Redes e 

Sistemas Informáticos de Nível 5”.  

O estágio curricular solicitado, a realizar na Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia – DTIM, 

terá a duração de 400 horas, em horário a definir com o serviço acolhedor.  

O estágio curricular pretendido não acarreta qualquer custo para o Município, pois o seguro de acidentes 

pessoal terá que ser da responsabilidade do CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria 

Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação, no entanto, deverá ser designado de 

um orientador de estágio.  

Após análise do pedido e tendo em consideração as atividades a desempenhar, propõe-se a afetação do 

estágio solicitado à Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia.  

Nesse sentido, julgamos que este estágio se reveste de todo o interesse para o serviço, propondo-se, 

assim, o deferimento do pedido e consequente estabelecimento de Contrato com o CINEL - Centro de 

Formação Profissional da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação, o 

qual inclui as responsabilidades das partes envolvidas e cuja minuta se anexa à presente informação.  
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Pelo exposto, coloca-se à consideração superior o acolhimento do estágio em epígrafe, ao abrigo do 

protocolo de colaboração com o CINEL, cuja minuta segue em anexo para validação superior.  

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea u) do número 1 

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

A 02.03.2020, o Ex.mo. Sr. presidente emitiu 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 u) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo com o CINEL - Centro de 

Formação Profissional da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação, 

com base na informação técnica prestada.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.  

 

4.3 - PROPOSTA DE ACOLHIMENTO DE ESTÁGIOS NA DIVISÃO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E MULTIMÉDIA - ESCOLA PROFISSIONAL PROFITECLA  

 

Presente à Câmara Municipal o assunto mencionado em epígrafe, respeitante à realização de estágios pela 

Escola Profissional PROFITECLA, com a informação técnica n.º 2946/2020, datada de 28.02.2020, 

subscrita pela Eng.º Rui Pereira, Chefe da Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia, cujo teor se 

transcreve:  

“A Escola Profissional PROFITECLA solicitou a esta Câmara Municipal a realização de dois estágios 

curriculares, para alunos do 12.º ano, do curso técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e 

Publicidade.  

Os estágios curriculares solicitados, a realizar na Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia – 

DTIM, terão a duração de 400 horas, em horário a definir com o serviço acolhedor.  

Os estágios curriculares pretendidos não acarretam qualquer custo para o Município, pois o seguro de 

acidentes pessoal terá que ser da responsabilidade do Escola Profissional PROFITECLA, no entanto, 

deverá ser designado um orientador de estágio.  

Após análise do pedido e tendo em consideração as atividades a desempenhar, propõe-se a afetação dos 

estágios solicitados à Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia.  

Nesse sentido, julgamos que estes estágios se revestem de todo o interesse para o serviço, propondo-se, 

assim, o deferimento do pedido e consequente estabelecimento de Protocolos de Colaboração com o 

Escola Profissional PROFITECLA, o qual inclui as responsabilidades das partes envolvidas e cujas minutas 

se anexam à presente informação.  

Pelo exposto, coloca-se à consideração superior o acolhimento dos estágios em epígrafe, ao abrigo do 

protocolo de colaboração com o Escola Profissional PROFITECLA, cujas minutas seguem em anexo para 

validação superior.  

Tem competência para decidir sobre este assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea u) do número 1 

do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.”  
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A 02.03.2020, o Ex.mo. Sr. presidente emitiu 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 u) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar as minutas de protocolo com o Escola Profissional 

PROFITECLA, com base na informação técnica prestada.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.  

 

5.1 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALFENA E A ASSOCIAÇÃO VIVER ALFENA – AVA 

 

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

Colaboração com a Associação Viver Alfena – AVA., instruído com a informação técnica n.º 2979/2020, 

datada de 02/03/2020, subscrita por Manuel Fernando Almeida Costa, assistente técnico, cujo teor se 

transcreve:  

“Sendo a cidade de Alfena a Terra do Brinquedo, a necessidade de sensibilizar os cidadãos locais para o 

conhecimento e o respeito pelo(s) diferente(s) património(s) cultural(ais), bem como o interesse em 

promover atividades culturais no concelho, seria uma mais valia, por forma a orientar para uma educação 

onde sobressaia a criação de espaços educativos com e através da arte, permitindo, assim, a participação 

de todas as crianças do pré-escolar e 1.º ano, extensível num futuro a todo o 1.º ciclo.  

Neste sentido e considerando:  

1. A importância do brinquedo na cultura tradicional concelhia, nomeadamente na freguesia de Alfena;  

2. A relevância da atividade do ponto de vista lúdico e o direito de conhecer a história, dando a conhecer 

memórias e costumes através de ações práticas, dirigidas às crianças e aos alunos;  

3. O interesse de incentivar e promover atividades na e através da arte com a consequente valorização do 

património.  

Somos pela presente informação a propor a assinatura de um protocolo com a Associação Viver Alfena – 

AVA e Agrupamento de Escolas de Alfena, para a dinamização das oficinas do Brinquedo nas Escolas, com 

um custo associado de 2.500€, considerando o interesse manifestado por esta Associação e Agrupamento 

de Escolas.  

Assim, propõe-se que a Câmara delibere autorizar a celebração de um protocolo, cuja minuta se anexa e 

faz parte integrante da presente informação.  

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

33.º da Lei 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 02/03/2020, que igualmente se transcreve:  

“Concordo.  
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À consideração superior.”  

O Ex.mo Senhor Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 02/03/2020 o seguinte despacho:  

“Concordo.  

À consideração superior.”  

O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 02/03/2020, o seguinte despacho:  

“Concordo.  

Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de Câmara.  

O Exmo. Sr. Presidente, emitiu em 02/03/2020, 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.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata. --------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

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

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

Valongo.___________________________________________________________. 


