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

FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E VINTE 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 

Sr. José António Ferreira da Silva 

Dra. Vânia Marta da Silva Morreira Pedida  

Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira 

 

 

Os senhores Vereadores, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho e Dr. Alberto Fernando Correia Neto fizeram-se 

substituir, respetivamente, pela senhora Vereadora Dra. Vânia Marta da Silva Moreira Penida e pelo senhor 

Vereador, Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira. 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram dez horas e trinta minutos. 
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Reunião Ordinária de 20.02.2020 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Intervenção dos Membros da Câmara; 

 

Resumo diário de tesouraria;  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – DOT – Divisão de Ordenamento do Território  

 

1.1 – Processo nº. 231-OC/2016, em nome de Jorge Silva Ribeiro Santos 

Local: Rua Alto da Ribeira, 741 – Campo e Sobrado  

Declaração de caducidade.  

 

2 – DD – Divisão de Desporto 

 

2.1 – Clube de Karaté de Alfena - 4.º Seminário Open Masters Karaté Sid Tadrist – 11 e 12 julho de 2020;  

 

2.2 – Grupo Dramático e Recreativo da Retorta - Torneio de Futsal de Carnaval - 25 fevereiro 2020;  

 

2.3 – Associação Recreativa e Cultural da Azenha - 1.º Portugal Internacional Montain Bike – Valongo – 20 

e 21 de março 2020;  

 

2.4 - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Norte - Proposta de 

Celebração de Protocolo de Coorganização da Prova Regional BTT/XCO de Desporto Escolar – 09 maio de 

2020.  

 

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

 

3.1 - Atividades de Animação e de Apoio à Família - Alteração à transferência de verbas para a Freguesia 

de Valongo; 
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3.2 - Implementação de Oficinas de Artes Decorativas nas Escolas Básicas do 1º ciclo do Agrupamento de 

Escolas de Valongo; 

 

3.3 - O Desporto vai à Escola - Estabelecimento de Protocolo. 

 

4 – DJRH – Divisão jurídica e Recursos Humanos 

 

4.1 – 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2020;  

 

4.2 – Proposta de 4.ª Adenda aos Acordos de Execução celebrados com as Freguesias;  

 

4.3 – Projeto de primeira alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento de Duração 

Limitada.  

 

5 – DFA – Divisão Financeira e Aprovisionamento 

 

5.1 – Novos Paços do Concelho e Centro Cívico – Autorização Prévia da Assembleia Municipal, nos termos 

e para efeitos do n.º 2 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;  

 

5.2 - Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa de 2019 e inclusão do saldo de gerência transitado do    ano 

2019 para cálculo dos Fundos Disponíveis;  

 

5.3 – Revisão do Orçamento e das Grandes Opções do Plano do ano 2020 - (2ª Alteração Modificativa).  

 

6 – DA – Divisão de Ambiente  

 

6.1 – Protocolo com a Escola Superior Agrária de Coimbra para formação em contexto de trabalho;  

 

6.2 – Estágio curricular, na área de Ambiente.  

 

7 – DTIM – Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia  

 

7. 1 - Proposta de acolhimento de estágio na Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia - ISTEC – 

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas.  
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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 aos senhores Vereadores que pretendessem intervir.  

 

Não se tendo verificado intervenções. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de sete milhões, trinta e sete mil, oitocentos e dezoito euros e cinquenta e quatro cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 – PROCESSO Nº. 231-OC/2016, EM NOME DE JORGE SILVA RIBEIRO SANTOS 

LOCAL: RUA ALTO DA RIBEIRA, 741 – CAMPO E SOBRADO  

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Jorge Silva Ribeiro Santos, 

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

n.º 14/DOT.EAT/2020, datada de 03/01/2020, cujo teor se transcreve, subscrita pelo técnico superior, Pedro 

Pinto:  

«Em 24.11.2016 foi solicitada a concessão de uma licença para legalização e ampliação de edifício de 

armazém no local supra identificado. 

Em 05.03.2018 o requerente foi notificado que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 20.02.2018. 

Em 06.07.2018 foi emitido o alvará de obras de ampliação n.º 40/2018, fixando o prazo para conclusão das 

obras em 08.07.2019. 

Em 01.10.2019 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

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

Em 29.11.2019 foi comunicado ao requerente a intenção de ser declarada a caducidade da licença nos 

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

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

para que, querendo, se pronunciasse. 

Nesta data, verifica-se que o requerente não se pronunciou sobre a intenção aludida no parágrafo anterior. -  
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No entanto, foi apresentado o requerimento registado nesta edilidade sob o n.º E/22428/2019, através do 

qual o requerente solicitou a concessão de uma licença especial para conclusão da obra inacabada, nos 

termos do disposto no artigo 88.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16.12, na sua atual redação. 

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

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

Sugere-se ainda, que após declaração da caducidade da licença administrativa, o processo seja 

encaminhado para a DOT.SAA para análise do referido pedido de licença especial.» 

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

13/01/2020, que igualmente se transcreve:  

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

do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, e considerando que este não se pronunciou no prazo concedido para o efeito propõe-se que seja 

dado prosseguimento à intenção de declarar a caducidade da licença administrativa nos termos do artigo 

71.º, n.º 3, alínea d) do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 

de16 de dezembro. A competência para decidir sobre o assunto recai na câmara municipal face ao disposto 

no n.º 5 do artigo 71.º do já citado Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.» 

Em 17/01/2020, o Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 11/02/2020, 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 d), do n.º 3 conjugado com o n.º 5 do 

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

caducidade da licença administrativa, nos termos da informação prestada.  

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

 

2.1 – CLUBE DE KARATÉ DE ALFENA - 4.º SEMINÁRIO OPEN MASTERS KARATÉ SID TADRIST – 11 

E 12 JULHO DE 2020 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a” Clube de Karaté de 

Alfena - 4.º Seminário Open Masters Karaté Sid Tadrist – 11 e 12 julho de 2020  ”, instruído com a 

informação técnica n.º 2039/2020, datada de 11/02/2020, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, 

Assistente Técnico, cujo teor se transcreve:  

“O Clube de Karaté de Alfena – CKA pretende levar a efeito a quarta edição do Seminário Open Masters 

Karaté Sid Tadrist, nos dias 11 e 12 de julho, no Pavilhão do Atlético Clube Alfenense, contando mais uma 

vez com a presença do Mestre Shian Sid Tadrist, sendo uma referência mundial na modalidade do karaté, 
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várias vezes campeão do mundo e responsável máximo na Europa pela KWF – Karatenomichi World 

Federation.  

De salientar que o Seminário Open Masters Karaté Sid Tadrist é o evento anual mais importante organizado 

pelo CKA, envolvendo cerca de 70 karatecas do Concelho de Valongo e outros convidados, tendo como 

objetivo a promoção e evolução da modalidade, envolvendo um orçamento no valor de 4.100,00€, de 

acordo com o seguinte quadro:  

Descrição Valor 

Cachet Mestre Shian Sid Tadrist 2.500,00€ 

Viagem 600,00€ 

Refeições 400,00€ 

Alojamento 350,00€ 

Deslocações 250,00€ 

Valor Global 4.100,00€ 

Receita – valor da inscrição de 20,00€/participante.  

Face ao exposto e considerando o pedido de apoio ao Município, por forma a minimizar os custos com o 

evento, propõe-se superiormente atribuir um subsídio no valor de 500,00€, ao Clube de Karaté de Alfena, 

com sede na Rua Senhor dos Aflitos n.º 74, 4445-600 Alfena, NIF - 510989683.  

Considerando que:  

- O Clube de Karaté de Alfena, de acordo com o constante no artigo 2.º dos seus estatutos, “tem como fim o 

ensino da prática de Karaté e organização de torneios e campeonatos; fomentar e regulamentar a prática do 

Karaté como desporto, atividade cultural, que contribua para o aperfeiçoamento do caráter humano; manter 

relações com organizações nacionais e internacionais da modalidade”;  

- O Karaté é uma modalidade que contribui significativamente para a formação da personalidade e do 

desenvolvimento da capacidade física, mental e de defesa dos praticantes, promovendo a interação social, 

a autoestima, a disciplina, evitando comportamentos desviantes, essencialmente nos jovens;  

- O Clube de Karaté de Alfena:  

. Está constituído nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo;  

. Prossegue fins de interesse público municipal;  

. Apresenta o Plano de Atividades e Orçamento do corrente ano e o documento de prestação de contas 

relativos ao ano imediatamente anterior;  

. Compromete-se a assegurar ou autorizar a divulgação pública, designadamente através da internet, dos 

documentos de prestação de contas relativos ao ano imediatamente anterior à concessão do benefício ou 

apoio;  

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

valor de 500,00€, ao Clube de Karaté de Alfena, para a realização do Seminário Open Masters Karaté Sid 

Tadrist, nos dias 11 e 12 de julho, no Pavilhão do Atlético Clube Alfenense.  
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Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas o) e u), do n.º 1 

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

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

Concelho Fins de Interesse Público. 

À consideração superior.  

Sobre o assunto foi prestada informação da Exma. Sra. Chefe de Divisão, Susana Leão, em 13/02/2020:  

“Concordo com a proposta de apoio para a realização da 4.ª edição do Seminário de karaté promovido pelo 

CKA, que se tem revelado num bom encontro de experiência e num veículo de novas aprendizagens.  

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 13 /02/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 14 /02/2020, o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo das alíneas o) e u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 

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

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

Público, por unanimidade, apoiar o Clube de Karaté de Alfena na organização do 4.º Seminário Open 

Masters Karaté Sid Tadrist , com base na informação técnica prestada. 

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

 

2.2 – GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO DA RETORTA - TORNEIO DE FUTSAL DE CARNAVAL - 25 

FEVEREIRO 2020 

 

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

Recreativo da Retorta -Torneio de Futsal de Carnaval - 25 fevereiro 2020”, instruído com a informação 

técnica n.º 2040/2020, datada de 11/02/2020, subscrita por Liliana Maria Ferreira Loureiro, Assistente 

Técnico, cujo teor se transcreve:  

“O Grupo Dramático e Recreativo da Retorta, pretende levar a efeito um Torneio de Futsal de Carnaval, no 

dia 25 de fevereiro, nas instalações do seu Pavilhão Multiusos, que contará com 4 a 6 equipas, dos 

escalões de traquinas e benjamins, num total aproximado de 100 crianças.  

Para o evento elencado, esta coletividade apresenta um orçamento no valor de 1.000,00€, conforme o 

seguinte quadro:  

Previsão de Despesas 
 
Tipo de despesa Valor 

Prémios de participação 125,00€ 
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Seguro 125,00€ 

Lanches e refeições 250,00€ 

Outros custos operacionais 500,00€ 

Total:  1000,00€ 

Receita: previsão de inscrições no valor de 500,00€. ------------------------------------------------------------------------- 

Para o efeito e, no sentido de minimizar o custo com as despesas apresentadas, o Grupo Dramático e 

Recreativo da Retorta, solicita o apoio do Município de Valongo, que depois de analisado se propõe a 

atribuição de um apoio financeiro no valor de 250,00€, ao Grupo Dramático e Recreativo de Retorta, 

Associação sem fins lucrativos, pessoa coletiva n.º 502 952 717, com sede na Rua 1º de Maio, n.º 351, 

4440-013 Campo, VLG.  

Mais se informa que o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta:  

- Está constituída nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo;  

- Prossegue fins de interesse público municipal;  

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

relativos ao ano imediatamente anterior;  

- Compromete-se a assegurar ou autorizar a divulgação pública, designadamente através da internet, dos 

documentos de prestação de contas relativos ao ano imediatamente anterior à concessão do benefício ou 

apoio.  

Face ao exposto, coloca-se à consideração da Câmara Municipal deliberar sobre a proposta de apoio 

financeiro no valor de 250,00€, ao Grupo Dramático e Recreativo da Retorta, para a realização do Torneio 

de Futsal de Carnaval, a decorrer no dia 25 de fevereiro de 2020.  

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

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

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

Concelho Fins de Interesse Público.  

À consideração superior.  

Sobre o assunto foi prestada informação da Exma. Sra. Chefe de Divisão, Susana Leão, em 13 /02/2020:  

“Como forma de assinalar o Carnaval, o GDRR irá realizar um Torneio Convívio de Futsal, pelo que 

concordo com a proposta de apoio para assinalar esta festividade através da prática desportiva salutar.  

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 13 /02/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 14 /02/2020, o seguinte despacho:  

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



10 
 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo das alíneas o) e u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 

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

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

Público, por unanimidade, apoiar o Grupo Desportivo e Recreativo da Retorta, com base na informação 

técnica prestada. 

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

 

2.3 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AZENHA - 1.º PORTUGAL INTERNACIONAL 

MONTAIN BIKE – VALONGO – 20 E 21 DE MARÇO 2020 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a” Associação Recreativa e 

Cultural da Azenha - 1.º Portugal Internacional Montain Bike – Valongo – 20 e 21 de março 2020 ”, instruído 

com a informação técnica n.º 2168/2020, datada de 13/02/2020, subscrita por Mário Luís Santos  Martins, 

Assistente Técnico, cujo teor se transcreve:  

“A Associação Recreativa e Cultural da Azenha – ARCA, foi convidada pela World Endurance Mountain 

Bike Organisation (WEMBO) para organizar a prova de BTT, intitulada – 1.º Portugal Internacional Montain 

Bike – Valongo, nos próximos dias 20 e 21 de março, que conta para o Trophy THE BEST Mountain biker 

2020 e permitirá à coletividade candidatar-se à realização do Campeonato do Mundo WEMBO em 2021.  

Trata-se de uma prova desportiva de corrida em bicicleta de montanha, em que os cerca de 150 atletas 

previstos, poderão competir em solo, single speed e por equipas de 2 e 4 elementos, durante 3 horas / 6 

horas ou 12 horas, de acordo com o regulamento integrado no processo, num circuito fechado, percorrendo 

uma distância aproximada de 8Km, conforme croquis anexo.  

O programa do evento será o seguinte:  

Dia 20 de março, sexta-feira  

18H00 - 20H00 – Secretariado  

Dia 21 março, sábado  

07H00 - 9H30 – Secretariado  

09H45 - Briefing Atletas  

10H00 – Partida  

22H00 - Horário máximo para Atletas terminarem a última volta das 12H  

23H00 - Entrega de Prémios  

Para a realização desta prova, prevê-se um orçamento global no valor de 13.935,00€, de acordo com a 

seguinte tabela:  

Conferencia imprensa apresentação da Prova Valor 

Som 100,00 € 

Porto de honra 100,00 € 

Prova Valor 
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Cronometragem 1 500,00 € 

Sinalização 400,00 € 

Apoio médico 1 000,00 € 

GNR 500,00 € 

PSP 600,00 € 

Som 800,00 € 

Speaker 400,00 € 

Promoção e Divulgação 1 200,00 € 

Comissões bancárias 100,00 € 

Aluguer de tendas 1 000,00 € 

Animação durante a prova 500,00 € 

Abastecimento solido e líquido 1 000,00 € 

Layouts 200,00 € 

Direção de prova 500,00 € 

T- Shirts 500,00 € 

Medalhas 300,00 € 

Seguros 1 000,00 € 

Multimédia: foto e vídeo 500,00 € 

Gráfica: pódio + estrutura de partida/meta  750,00 € 

Taxas Federação P. Ciclismo 250,00 € 

Compra publicidade Facebook 200,00 € 

Fita vedação percurso 150,00€ 

Alvará da Prova 155,00€ 

Licença Especial de Ruído 30,00€ 

Logística diversa 200,00€ 

Total 13 935,00 € 

 

Receitas:  

- Inscrições 

Prova de 12 horas  

. Individuais – entre 35,00€ e 40,00€  

. Equipas – entre 60,00€ e 120,00€  

Prova de 6 horas  

. Individuais – entre 25,00€ e 30,00€  

Prova de 3 horas  

. Individuais – entre 18,00€ e 23,00€  
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Nota – Na inscrição está incluído:  

. Participação no evento: PIMB 12H - Valongo 2020;  

. Medalha de Participação;  

. T-Shirt Técnica Oficial da Prova;  

. Seguro de Acidentes Pessoais;  

. Frontal com Identificador Eletrónico (Chip);  

. Prémios;  

. Área Oficial de Abastecimento Líquido;  

. Área Oficial de Assistência Mecânica;  

. Balneários;  

. Parque de Atletas/Paddock: Área de 3X3 para: Solos, Single Speed e Equipas de 2 e 4.  

. Eletricidade  

- Patrocinadores – a confirmar contactos.  

Neste âmbito, a Associação Recreativa e Cultural da Azenha solicita o apoio do Município, no sentido de 

unirem esforços em prol de uma boa imagem do evento, que exige um orçamento elevado e uma logística 

complexa, que depois de analisado se propõe:  

1.Providenciar os seguintes cortes e condicionamentos da circulação do trânsito:  

a) Cortes de Trânsito – das 07h00 às 23h00 do dia 21 de março de 2020 

- Rua do Parque Infantil, Azenha - Campo  

- Travessa do Parque Infantil, Azenha – Campo  

b) Transito condicionado - das 07h00 às 23h00 do dia 21 de março de 2020  

- Rua São João, Azenha – Campo, a partir do n. º 711 (interseção com a travessa do Parque Infantil) até ao 

final da rua, utilização de um corredor para a passagem dos ciclistas;  

2.Emitir parecer sobre o percurso;  

3.Isentar o Alvará de Licença, no valor de 153, 30€;  

4.Isentar a Licença Especial de Ruído no valor de 27,55€; 

5.Isentar a acedência de 100 barreiras de segurança, com transporte, a colocar na sede da ARCA, no dia 

19 de março e recolha no dia 22 de março, com um custo associado no valor de 86,80€; 

6.Disponibilizar 5 ilhas seletivas, no dia 19 de março, a distribuir pelo Paddock, para recolha dos resíduos / 

lixo, provenientes da prova; 

7.Disponibilizar 4Km de fita sinalizadora para marcação do percurso, com um custo associado no valor de 

98,40€;  

8.Disponibilizar e transportar o pórtico da Câmara Municipal de Valongo, a entregar na sede da ARCA, no 

dia 19 de março e recolha no dia 22 de março, com um custo associado no valor de 14,80€;  

9.Atribuir um apoio pontual no valor de 3.000,00€ à Associação Recreativa e Cultural da Azenha, com sede 

na Rua Parque Infantil, n.º 171, 4440-119 Campo Valongo, com o contribuinte n.º 500944873, para fazer 

face aos custos do evento;  
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10.Impressão de 50 cartazes e produção de dois Outdoors, um de 8x3mts e um de 4x3mts, com um custo 

associado no valor de 321,00€.  

Este evento terá um custo para o Município no valor de 3.701,85€, de acordo com o seguinte quadro:  

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos Diretos Internos 

Isenções 180,85€ 

Divulgação 321,00€ 

Fita desporto Outdoor 98,40€ 

Logística 101,60€ 

Subtotal: 701,85€ 

Custo Direto Externo 

Apoio pontual à Associação Recreativa e Cultural da Azenha - a) 3.000,00€  

Subtotal: 3.000,00€ 

Total: 3.701,85€ 

a) Valor a cabimentar 

Considerando que:  

 A ARCA  

. Está constituída nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo;  

. Prossegue fins de interesse público municipal;  

. Apresenta o Plano de Atividades e Orçamento do corrente ano e o documento de prestação de contas 

relativos ao ano imediatamente anterior;  

. Compromete-se a assegurar ou autorizar a divulgação pública, designadamente através da internet, dos 

documentos de prestação de contas relativos ao ano imediatamente anterior à concessão do benefício ou 

apoio;  

. O seguro da prova é da responsabilidade da ARCA;  

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

. Agência Portuguesa do Ambiente  

. Parque das Serras do Porto  

. Associação de Ciclismo do Porto 

- É prioridade do Município a promoção do seu Património Natural e do Desporto Outdoor, com enfoque na 

dinamização do Centro de BTT de Valongo. - 

Coloca-se à consideração da Câmara Municipal, deliberar sobre o apoio a conceder à Associação 

Recreativa e Cultural da Azenha, para a realização da 1.º Portugal Internacional Montain Bike – Valongo, a 

decorrer nos dias 20 e 21 de março 2020.  

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

do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 
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do artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no 

Concelho Fins de Interesse Público e com o artigo 12.º, bem como a alínea a), do n. º 3 do artigo 9.º, do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais.  

À consideração superior.  

Sobre o assunto foi prestada informação da Exma. Sra. Chefe de Divisão, Susana Leão, em 17/02/2020:  

“A ARCA, revela um papel muito ativo na Freguesia de Campo ao nível do Desporto e da Cultura, através 

da organização de eventos, tendo sido eleita para organizar a prova Internacional “Montain Bike”, sendo 

uma mais valia para a promoção do Desporto Outdoor, nomeadamente do Centro de BTT de Valongo, pelo 

que concordo com o apoio proposto. 

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

pedido e o processo se encontra devidamente instruído. 

À consideração superior.  

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 17/02/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 17/02/2020, o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo das alíneas o) e u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 

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

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

Público, por unanimidade, apoiar a Associação Cultural e Recreativa da Azenha na organização do 1.º 

Portugal Internacional Montain Bike – Valongo, com base na informação técnica prestada. 

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

 

2.4 - DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES – DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA 

REGIÃO NORTE - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COORGANIZAÇÃO DA PROVA 

REGIONAL BTT/XCO DE DESPORTO ESCOLAR – 09 MAIO DE 2020 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a” Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Norte - Proposta de Celebração de Protocolo 

de Coorganização da Prova Regional BTT/XCO de Desporto Escolar – 09 maio de 2020 ”, instruído com a 

informação técnica n.º 2245/2020, datada de 14/02/2020, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, 

Assistente Técnico, cujo teor se transcreve:  

“O Município de Valongo e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEE) – Direção de Serviços 

da Região Norte (DSR Norte) pretendem levar a efeito a etapa final da Prova de BTT/XCO, do calendário do 

Desporto Escolar da Região Norte - 2019/2020, que no conjunto das várias etapas envolve cerca de 1500 

alunos.  
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A etapa prevista para Valongo, decorrerá no próximo dia 09 de maio, sendo a final, envolvendo cerca 25 

escolas, prevendo-se a participação de aproximadamente 350 alunos, dos 10 aos 18 anos, de acordo com 

os percursos em anexo, tendo o seguinte programa:  

. 08h30 – Acreditação  

. 09h00 – Reunião Técnica  

. 09h30 – Inicio das Provas  

. 12h15 – Término das Provas  

. 12h30 – Almoço Convívio  

. 14h00 – Cerimónia de Entrega de Prémios  

. 15h45 – Fim da Atividade  

Face ao exposto, e de acordo com reuniões já estabelecidas com a DGEE – DSR Norte, propõe-se a 

celebração de um protocolo de coorganização, envolvendo o seguinte apoio do Município:  

a) Parecer sobre o percurso;  

b) Ativar a apólice do seguro de acidentes pessoais para o staff e voluntários, num total aproximado de 50 

elementos;  

c)Solicitar o apoio dos Bombeiros Voluntários de Valongo;  

d)Disponibilizar salas da EB do Valado, nomeadamente uma sala de conferências e uma arrecadação;  

e) Envolver o Agrupamento de Escolas Vallis Longus na:  

. Utilização da cantina para os almoços  

. Utilização dos balneários para banho dos atletas  

. Disponibilização do polivalente para a cerimónia de entrega de prémios;  

f) Envolver o Agrupamento de Escolas de Valongo, ao nível do apoio de alunos do Curso Profissional de 

Desporto, no decorrer do evento;  

g) Adquirir o serviço de marcação dos percursos, com um custo previsto no valor de 600,00€;  

h) Envolver a Candibyke – Associação de Ciclismo e o Clube de BTT de Valongo, no decorrer do evento;  

i)Instalar no secretariado técnico um computador, uma impressora e um router;  

j) Disponibilizar o Porta Bandeiras;  

K) Disponibilizar um colaborador da DTIM / Informática, no dia 08, para “testes” do equipamento informático 

e no dia 09 de maio para montagens e acompanhar o decorrer do evento, com um custo associado para 

pagamento de trabalho extraordinário no valor de 50,00€;  

l)Autorizar o pagamento de trabalho extraordinário a colaboradores do desporto, nas 

montagens/desmontagem e no decorrer do evento, com um custo associado no valor de 75,00€;  

m) Autorizar o pagamento de extraordinário aos colaboradores da DL, com um custo associado no valor de 

500,00€, para o seguinte:  

- Assegurar a abertura, fecho e vigilância da EB do Valado, no sábado dia 09 de maio, das 07h00 às 16h30;  

- Disponibilizar 2 Assistentes Operacionais, na sexta-feira, dia 08/05, das 9h00 às 16h00 e no sábado, dia 

09/05, -das 07h00 às 17h00, para apoio nas montagens e desmontagens, bem como no decorrer do evento;  
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n) Disponibilizar 4 wc’s portáteis femininos e 4 masculinos, com um custo associado no valor de 885,60€;  

o) Disponibilizar 1 gerador e combustível, junto ao local da meta e próximo do secretariado técnico, entre as 

07h00 e as 13h00, aproximadamente, do dia 9 de maio, com um custo associado no valor de 93,23€;  

p) Disponibilizar 2 pontos de água, com mangueira, junto à zona de assistência, e 2 pontos de água para a 

tenda da Be Water, com um custo associado no valor de 119,00€;  

q) Solicitar 1 tenda de água à Be Water;  

r) Remover as pedras que vedam o terreno da Empresa das Lousas e disponibilizar uma retroescavadora, 

durante 2 dias, para retirar alguma vegetação existente e arranjar partes dos trilhos ao longo do percurso, 

na semana que antecede a prova, caso seja necessário, para a realização da prova em boas condições 

para os atletas, com um custo associado no valor de 257,60€;  

s) Disponibilizar 150 grades metálicas, com transporte, montagem e desmontagem, com um custo 

associado no valor de 27,55€;  

t) Disponibilizar 1 estrado com cerca de 3x3mts, forrado a alcatifa vermelha, transportar o pódio e o porta-

bandeiras, com um custo associado no valor de 29,60;  

u) Disponibilizar/ montar a Tela com as Logomarcas junto ao Pódio e 50 cadeiras para a entrega de 

prémios, com um custo associado no valor de 29,60€;  

v)Montar do pórtico da CMV, no sábado, dia 09/05, pelas 08h00 e desmontagem após a prova, com um 

custo associado no valor de 257,60€;  

w) Disponibilizar a aparelhagem sonora da DD;  

x) Disponibilizar 6 mesas, 6 cadeiras, 3 biombos, 2 extensões elétricas e transporte da aparelhagem sonora, 

com um custo associado no valor de 44,40€;  

y) Disponibilizar 3 contentores do lixo de reciclagem de 800 litros, com um custo associado no valor de 

44,00€;  

z) Divulgar o evento em parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.  

Para a realização desta prova, o Município irá ter um gasto no valor global de 3.013,18€, de acordo com a 

seguinte tabela:  

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos diretos internos 

Logística  1.788,18€ 

Pagamento de trabalho extraordinário 625,00€ 

Subtotal: 2.413,18€ 

Custo direto externo 

Aquisição do Serviço de Marcação do Percurso a) 600,00€ 

Subtotal: 600,00€ 

Total: 3.013,18€ 

a) Valor a cabimentar 
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À Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEE) – Direção de Serviços da Região Norte (DSR 

Norte), para a realização desta prova, terá a responsabilidade do seguinte:  

a) Dinamizar e publicitar o evento junto das Escolas, tendo em consideração o regulamento do mesmo;  

b) Gerir as inscrições dos participantes;  

c)Garantir os recursos humanos necessários para o secretariado do evento;  

d)Fornecer a alimentação aos participantes;  

e) Garantir, com as escolas, o transporte dos participantes para o evento;  

f) Fornecer os troféus de classificação;  

g) Gerar a lista de resultados/classificação;  

h) Acompanhar a parte técnica e pedagógica da prova;  

i)Garantir que todos os participantes estão abrangidos pelo seguro escolar;  

j) Divulgar o evento em parceria com o Município.  

A DGEE – DSR Norte apresenta um custo a seu cargo no valor de 7.353,00€, de acordo com o seguinte 

quadro:  

Tipo de despesa Valor estimado  

Transportes das 25 Escolas 6.250,00 € 

Alimentação dos participantes 903,00 € 

Troféus 200,00 € 

Total: 7.353,00 € 

 

Custo Total do Evento – 10.366,18€  

Considerando que:  

A Câmara Municipal de Valongo pretende criar as melhores condições técnicas e materiais para a prática do 

desporto, nomeadamente do BTT junto dos jovens, através do Desporto Escolar, com o objetivo de 

promover medidas de transporte sustentável para proteção do meio ambiente, contribuindo para estilos de 

vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa.  

Coloca-se à consideração da Câmara Municipal deliberar sobre a proposta de Protocolo de Coorganização 

da Prova Regional de BTT/XCO de Desporto Escolar, a decorrer no dia 09 de maio, 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 17/02/2020:  

“Concordo com a proposta do protocolo de coorganização à semelhança do apoio prestado na edição de 

2019, sendo de salientar que este ano iremos receber a final, envolvendo a cerimónia de entrega de 

prémios no nosso Município. 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.  
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À consideração superior.  

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 17/02/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 17/02/2020, o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo da alínea u), 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 da 

Prova Regional de BTT/XCO de Desporto Escolar em anexo, com base na informação técnica prestada. 

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

 

 

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

VERBAS PARA A FREGUESIA DE VALONGO  

 

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

de Apoio à Família - Alteração à transferência de verbas para a Freguesia de Valongo, instruído com a 

informação técnica n.º 2406/2020, datada de 17/02/2020, subscrita por Julia Sandra Gomes Mendes, Chefe 

da Unidade de Educação, cujo teor se transcreve:  

“Códigos Orçamentais: 04.05.01.02 e 04.07.01  

1. No âmbito do funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da 

Educação Pré-Escolar para o ano letivo 2019-2020, foi deliberada a transferência de verbas para as 

entidades parceiras na reunião de 18 de outubro de 2019.  

2. Ora, a Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde vem denunciar o Acordo 

de Colaboração, através de mail enviado a 14 de fevereiro, pelo que se torna necessário assegurar a 

continuidade deste serviço nas quatro salas dos Polos do Calvário, Estação e Valado.  

3. Considerando que é a Freguesia de Valongo que garante o serviço em todos os outros Polos do 

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus – Boavista, Ilha, Nova Valongo e Susão, e que, após auscultação 

da Junta de Freguesia, esta mostrou disponibilidade em assumir a prestação do serviço nos restantes 

polos, coloca-se à consideração superior que a Freguesia de Valongo assuma, até final do presente ano 

letivo, a implementação das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da Educação 

Pré-Escolar em todos os estabelecimentos da freguesia de Valongo.  

4. Será necessário proceder à alteração da alínea a) da cláusula 5.ª do Contrato Interadministrativo, que 

tem o seguinte teor: “a) Gerir e dinamizar as Atividades de Animação e de Apoio à Família no Agrupamento 

de Escolas de Vallis Longus (Polos da Boavista, Ilha, Nova Valongo e Susão), nos termos previstos no 

Regulamento de Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da 

Educação Pré-Escolar do Município de Valongo, aprovado em Assembleia Municipal em sessão 

extraordinária realizada em 30 de julho de 2015”, propondo-se que passe a ter a seguinte redação: “a) Gerir 

e dinamizar as Atividades de Animação e de Apoio à Família no Agrupamento de Escolas de Vallis Longus, 
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nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

na Rede Pública da Educação Pré-Escolar do Município de Valongo, aprovado em Assembleia Municipal 

em sessão extraordinária realizada em 30 de julho de 2015”.  

5. Caso seja decidido nesse sentido, ao abrigo da cláusula 4.ª do Contrato Interadministrativo, a partir do 

próximo mês de março, a verba a transferir para a Junta da Freguesia de Valongo deverá contemplar as 10 

salas dos 7 Polos que são atualmente frequentados por 220 crianças, conforme mapa em anexo.  

Tem competência para decidir sobre o assunto a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal 

nos termos conjugados da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º, da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro.  

À consideração superior.”  

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 17/02/2020, 

que igualmente se transcreve:  

“Concordo.  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 17/02/2020, o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos conjugados das alíneas ccc) do n.º 1 do art.º 33.º 

e alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, submeter à 

Assembleia Municipal a alteração da alínea a) da cláusula 5.ª do Contrato Interadministrativo, e em 

consequência celebrar a respetiva adenda, com base na informação técnica prestada.  

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

 

3.2 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES DECORATIVAS NAS ESCOLAS BÁSICAS DO 1º 

CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO  

 

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

Oficinas de Artes Decorativas nas Escolas Básicas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Valongo 

instruído com a informação técnica n.º 2327/2020, datada de 14/02/2020, subscrita por Manuel Fernando 

Almeida Costa, Assistente Técnico cujo teor se transcreve: 

“No ano letivo passado foram implementadas “Oficinas de Artes Decorativas nas Escolas Básicas do 1º 

ciclo do Agrupamento de Escolas de Valongo”, resultante de um protocolo de colaboração.  

O projeto desenvolveu-se com muito sucesso e com 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.  

O Bugio e o Mourisqueiro são a imagem escolhida para representar as festas, as romarias e as procissões, 

que são o aspeto lúdico-devocional mais visível das manifestações do património cultural imaterial, que têm 

lugar no nosso concelho.  
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A Bugiada e Mouriscada é a festa que pela sua originalidade, quer a nível nacional quer internacional, foi 

eleita para simbolizar esta faceta das festividades concelhias. Realiza-se em Sobrado, todos os anos, no dia 

24 de junho, dia de S. João e solstício de verão. Nesta festa que envolve a participação de centenas de 

participantes locais, recria-se a luta entre Bugios (cristãos) e Mourisqueiros (infiéis) pela posse da imagem 

milagrosa de S. João Batista e replica-se a incessante luta entre o bem e o mal.  

Para além desta trama estrutural fazem parte outras cenas relacionadas com as vivências quotidianas como 

a Sementeira da Praça, a Cobrança dos D’reitos, a Sapateirada, a Prisão do Velho, finalizadas pela 

intervenção da Serpe libertadora do velho rei dos Bugios e repositora da ordem natural das coisas…até ao 

ano seguinte.  

Neste sentido e considerando:  

1. A importância da Bugiada e Mouriscada na cultura tradicional concelhia, nomeadamente na freguesia 

de Sobrado, onde se desenvolve toda a história, onde a população residente se envolve e onde se encontra 

instalada a Associação Organizadora Casa do Bugio e das Festas de S. João de Sobrado;  

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

conhecer memórias e costumes através de ações práticas, dirigidas a todas as faixas etárias;  

3. A necessidade de sensibilizar os habitantes locais e os visitantes para o conhecimento e o respeito 

pelo(s) diferente(s) património(s) cultural(ais), bem como;  

3.1. O interesse de incentivar e promover atividades culturais no concelho, através da valorização do 

património e dos indivíduos;  

3.2. O apoio ao associativismo e à consolidação do tecido cultural do concelho.  

Vimos pela presente informação propor a assinatura de um novo protocolo com a Associação Casa do 

Bugio e das Festas de S. João de Sobrado, e o Agrupamento de Escolas de Valongo, para a dinamização 

de Oficinas de Artes Decorativas nas Escolas Básicas do 1º ciclo, Agrupamento de Escolas de Valongo.  

Por isso, propõe-se promover e dinamizar as oficinas de artes decorativas semanalmente, nas escolas 

Básicas do Agrupamento de Escolas de Valongo, junto das crianças da Educação Pré-Escolar e dos/as 

alunos/as do 1.º ciclo. A ideia é que os elementos que vão sendo construídos nas escolas, ao longo das 

sessões, sejam expostos nas ruas em junho, para decorarem as ruas de Sobrado e outros edifícios que 

testemunham a tradição São Joanina.  

Os custos de operacionalização deste projeto totalizam o montante de 1.500€ (mil e quinhentos euros).  

Assim, e considerando o interesse manifestado pelo Agrupamento de Escolas de Valongo, serve a presente 

para propor que a Câmara delibere autorizar a celebração de um protocolo entre o Município de Valongo, a 

Associação Casa do Bugio e das Festas de S. João de Sobrado e o Agrupamento de Escolas de Valongo, 

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 14/02/2020, que igualmente se transcreve:  
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“Concordo.  

À consideração superior.”  

O Ex.mo Senhor Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 14/02/2020 o seguinte despacho:  

“Concordo.  

À consideração superior.”  

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 17/02/2020, o seguinte despacho:  

“Concordo.  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 17/02/2020, 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 n.º 1 do art.º 33.º da 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.  

 

3.3 - O DESPORTO VAI À ESCOLA - ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO. 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a "O Desporto vai à Escola"- 

Estabelecimento de Protocolo, instruído com a informação técnica n.º 2396/2020, datada de 17/02/2020, 

subscrita por Julia Sandra Gomes Mendes, Chefe da Unidade de Educação, cujo teor se transcreve:  

“1. O projeto “O Desporto vai à Escola”, promovido pelo Município de Valongo, enquadrado e previsto no 

Plano de Ação 2019/2020, visa incentivar a prática desportiva, a atividade física e o combate à obesidade, 

através da prática de uma modalidade desportiva, nas escolas de 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

2. No presente ano letivo o projeto está a ser desenvolvido nos Agrupamentos de Escolas de Vallis Longus 

e de Campo, mediante o estabelecimento de um protocolo com quadripartido com as direções dos 

Agrupamentos de Escolas, o Município de Valongo e o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, aprovado 

na reunião de 08.11.2019.  

3. O Clube de Propaganda de Natação, associação local sem fins lucrativos, com sede na Praceta Rainha 

Mariana Vitória, n.º 35, 4445-576 – Ermesinde, sediada no concelho, está disponível para se associar ao 

Projeto através do desenvolvimento de atividades de promoção de basquetebol, nos Agrupamentos de 

Escolas de Ermesinde e S. Lourenço, dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no 

Agrupamento de Escolas S. Lourenço.  

4. Estas atividades envolvem todas as turmas de 1.º Ciclo do Agrupamentos de Escolas de S. Lourenço e 

as turmas de 3.º e 4.º ano do Agrupamento de Escolas de Ermesinde, no total de 41 turmas e cerca de 900 

alunos, nas 8 escolas dos referidos agrupamentos.  

5. As atividades decorrem nas escolas dos Agrupamentos referidos, com a duração de 1h e periodicidade 

quinzenal, com cada turma, estando ainda prevista a organização de um torneio interescolar.  
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6. Para a implementação do projeto nos moldes propostos, o Município de Valongo contribui com 2460€, de 

modo a fazer face aos custos do projeto e garantir a sua boa execução.  

7. Face ao exposto coloca-se à consideração superior a celebração de um protocolo entre o Município de 

Valongo, o Clube de Propaganda de Natação, o Agrupamento de Escolas de Ermesinde e o Agrupamento 

de Escolas S, Lourenço para a implementação do projeto no presente ano letivo.  

8. Mais se informa que a referida associação está constituída nos termos da lei, como consta dos 

documentos existentes no processo, e que prossegue fins de interesse público municipal, bem como fez 

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

de contas do ano imediatamente anterior.  

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 Leia n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

À consideração superior.”  

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 17/02/2020, 

que igualmente se transcreve:  

“Concordo.  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 17/02/2020, 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 n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à 

Leia 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.  

 

4.1 – 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2020 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de 1.ª alteração 

ao mapa de pessoal de 2020 instruído com a informação técnica n.º 017/DJRH.URH/2020, datada de 

14.02.2020, cujo teor se transcreve:  

“De acordo com o disposto no Artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, os mapas de pessoal contêm a indicação do número de postos de trabalho que 

o órgão ou serviço carece para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função das 

suas atribuições, competências ou atividades que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar; do 

cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam, bem como da área de formação académica ou 

profissional de que o respetivo titular deva ser titular, quando aplicável e do perfil de competências 

associadas à especificidade do posto de trabalho. 

Os mapas de pessoal são passíveis de alteração, de acordo com as necessidades identificadas pelos 

serviços municipais, decorrentes da sua atividade e respetivo funcionamento. 
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A presente proposta de alteração ao mapa de pessoal prevê 1026 postos de trabalho, distribuídos pelos 

diferentes cargos, carreiras e categorias de acordo com as competências das várias unidades orgânicas 

que compõem os serviços municipais. 

Desde a aprovação do Mapa de Pessoal de 2020, até ao momento, há a registar a eliminação de 22 Postos 

de Trabalho, fruto das seguintes situações: 

1 Técnico Superior, por via da Aposentação; 

8 Assistentes Técnicos, por via da consolidação na carreira Técnica Superior; 

13 Assistentes Operacionais, sendo 7 por via da consolidação na categoria e 6 por aposentação. 

Fruto da publicação do Despacho n.º 203-A/2020, de 07.01.2020, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, n.º 4, forma inseridos no Mapa de Pessoal, os 324 trabalhadores que transitaram para o Município no 

âmbito do processo de transferência de competências na área da Educação, de acordo com as seguintes 

carreiras/categorias: 

1 Chefe de Serviços Administrativos; 

5 Coordenadores Técnicos; 

55 Assistentes Técnicos; 

6 Encarregados Operacionais; 

257 Assistentes Operacionais. 

Dos 324 trabalhadores transferidos, 321 são detentores de contrato de trabalho a tempo indeterminado e 3 

(assistentes operacionais) são detentores de contrato de trabalho a termo resolutivo certo. 

Os trabalhadores foram afetos à área de recursos escolares da Unidade de Educação da DESAS – Divisão 

de Educação, Saúde e Ação Social. 

Face às necessidades de reforço de recursos humanos, identificadas pelos serviços municipais, e no 

seguimento das indicações dadas superiormente, prevê-se a criação de 9 Novos Postos de Trabalho, de 

acordo com as seguintes Carreiras/categorias e afetações: 

- 1 Técnico Superior, licenciado em Contabilidade e Administração, a afetar à Área de contabilidade da 

Divisão Financeira e Aprovisionamento – DFA; 

- 1 Técnico Superior, licenciado em Geografia, a afetar à Área da conservação da conservação da natureza 

da Divisão de Ambiente – DA; 

- 1 Técnico Superior, licenciado em Engenharia Civil, a afetar à Área de execução e acompanhamento 

técnico da Divisão de Ordenamento do Território – DOT; 

- 1 Técnico Superior, licenciado em Engenharia Civil, a afetar à área das obras municipais da Divisão de 

Projetos, Obras e Mobilidade – DPOM; 

- 2 Técnicos Superiores, licenciado em Engenharia Civil, a afetar à Área de manutenção das instalações 

municipais da Divisão de Logística; 

- 1 Coordenador Técnico, a afetar à Área de Administração Geral – Serviços de Apoio Administrativo da 

Divisão Jurídica e Recursos Humanos – DJRH; 
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- 1 Técnico Superior, licenciado em Psicologia, a afetar à Área de intervenção educativa da Divisão de 

Educação, Saúde e Ação Social, a preencher por mobilidade na Categoria; 

- 1 Assistente Técnico, a afetar à Área dos Serviços de Apoio Administrativo da Divisão de projetos, Obras e 

Mobilidade, a preencher por mobilidade na Categoria. 

Face ao exposto, e ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, conjugado com o disposto na alínea o) do n.º 1 do Artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do Artigo 

33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, coloca-se à consideração superior a presente 

proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2020, para aprovação da Assembleia Municipal. 

À consideração superior, O Chefe da URH, Dr. Rui Pedro Martins.  

Pelo Chefe da DJRH, Dr. José Paiva, em 14.02.2020, foi emitido o seguinte Despacho, ”Á Ex.ª Senhora Dr.ª 

Ana Maria Santos, Chefe da DFA. Solicita-se a respetiva previsão de dotação orçamental”. 

Pela Ex.ª Senhora Dr.ª Ana Maria santos, Chefe da DFA, em 14.02.2020, foi emitido o seguinte Despacho, 

“Exmo. Senhor Dr. José Amadeu Paiva – Chefe da DJRH. As despesas inerentes a esta alteração do Mapa 

de Pessoal forma previstas na revisão orçamental”. 

Pelo Ex.mo Senhor Dr. José Paiva, Chefe da DJRH, em 14.02.2020, foi emitido o seguinte Despacho, “À 

consideração da Ex.ª Senhora Vereadora dos Recurso Humanos, Eng.ª Ana Maria Rodrigues.” 

A Ex.ª Senhora Vereadora dos Recursos Humanos, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, em 17.02.2020, emitiu o 

seguinte Despacho, “Concordo. Á consideração do Ex.mo Senhor Presidente. 

O Ex.mo Senhor Presidente, em 17.02.2020, emitiu o seguinte Despacho, ”Concordo. Elabore-se minuta 

para ser presente à reunião de Câmara”. 

 

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

Disse que estão previstos 1020 postos de trabalho, 324 transferidos da competência da educação, a criação 

de 9 postos de trabalho, 22 postos foram eliminados. Perguntou se as verbas para esses postos de trabalho 

estão acauteladas no orçamento.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que a verba estava acautela 

em orçamento.  

A nível do Mapa de Pessoal tem havido mudanças e está a ser feito um ajuste entre os funcionários em 

mobilidade, que saíram e novos, tirando os funcionários das escolas não houve grande flutuação, estando-

se a falar de um aumento de €2.000,00. 

 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal a 1.ª 

alteração ao Mapa de Pessoal de 2020, de acordo com o previsto na alínea a), do n.º 2, do art.º 3.º, do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, conjugado com o disposto na alínea o) do n.º 1 do Artigo 25.º e 

da alínea ccc) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.  
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4.2 – PROPOSTA DE 4.ª ADENDA AOS ACORDOS DE EXECUÇÃO CELEBRADOS COM AS 

FREGUESIAS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de 4.ª Adenda 

aos Acordos de Execução celebrados com as Freguesias instruído com a informação técnica n.º 

35/DJRH.UJ/2020, de14 de fevereiro, subscrita pela Chefe Intermédia de 3.º Grau, Inês Marinho Corte-Real, 

cujo teor se transcreve:  

“Considerando que:  

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que concretiza a transferência de competências 

para os órgãos da freguesia;  

Resulta do art.º 2.º do referido diploma, que são transferidas para as Juntas de Freguesia as competências 

para:  

a) A gestão e manutenção de espaços verdes;  

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;  

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 

daquele que seja objeto de concessão; - 

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;  

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 

do ensino básico;  

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 

ciclo do ensino básico;  

g) A utilização e ocupação da via pública;  

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a mensagem está relacionada 

com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à 

fachada do mesmo;  

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;  

j) A autorização da colocação de recintos improvisados;  

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros 

lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente na sua área de jurisdição;  

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;  

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos, 

designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias 

relativas a queimas e queimadas.  

De acordo com o n.º 1 do art.º 5.º do referido diploma, no prazo de em 90 dias corridos após a sua entrada 

vigor, a câmara municipal e cada uma das juntas de freguesia devem acordar uma proposta para a 

transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício das competências, a qual deve conter 
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a indicação dos recursos humanos e/ou patrimoniais e/ou financeiros que anualmente são transferidos para 

cada uma das freguesias na decorrência da transferência de competências;  

Para cumprimento do desiderato suprarreferido, a câmara municipal e cada uma das juntas de freguesia 

realizaram várias reuniões, tendo sido acordado que os Acordos de Execução se manteriam em vigor até 

2021, porquanto o processo de transferência de competências implica a transferência de trabalhadores, os 

quais, deixarão de pertencer ao mapa de pessoal do município e passarão a integrar o das freguesias e 

este processo carece de ser tratado com precaução, devendo haver uma consciencialização dos 

trabalhadores, para que estes se sintam envolvidos e a transição ocorra de uma forma pacífica, garantindo 

o bom funcionamento dos serviços e a continuidade do desempenho das tarefas;  

Esta manutenção dos acordos de execução tem consagração legal no n.º 4 do art.º 41.º da Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto, Lei-quadro da Transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais;  

No entanto, e na sequência das referidas reuniões havidas entre o município e as freguesias, acordou-se 

ser necessário alterar o custo metro quadrado de jardins e espaços verdes, o qual passa de 1,85€ para 2 €. 

Ainda, foi acordado proceder a alterações quanto a áreas de jardins, quilómetros de varredura e número de 

árvores abrangidas;  

Assim, foi decidido elaborar a 4.ª adenda a cada um dos Acordos de Execução celebrados com as 

freguesias, de forma a contemplar as alterações a que se fez referência supra.  

Face ao exposto, nos termos da al. b) do n.º 1 da cláusula 20.ª dos Acordos de Execução, conjugado com o 

disposto nas alíneas l) e m) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea k) do art.º 25.º, ambos do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e com o n.º 4 do art.º 41.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, propõe-se que a 

Câmara Municipal submeta à Assembleia Municipal, para que esta autorize a celebração da 4.ª adenda aos 

Acordos de Execução celebrados com cada uma das Freguesias, nos termos das minutas se anexam.  

À consideração superior.”  

A 17.02.2020, o Chefe da Divisão dos Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos, Dr. José Paiva, proferiu o 

seguinte despacho:  

“Exmo. Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, Concordo com os termos e fundamentos da presente 

Informação que coloco à consideração de V. Exa. para, se assim o entender, submeter à aprovação da 

Câmara Municipal e posterior submissão à Assembleia Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 17.02.2020 o seguinte despacho:  

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

Analisado apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade, submeter à assembleia municipal, para 

efeitos de autorização de celebração da 4.ª Adenda aos acordos de execução celebrados com as juntas de 

freguesia cujas minutas se anexam, nos termos da al. b) do n.º 1 da cláusula 22.ª dos Acordos de 

Execução, conjugado com o disposto nas alíneas l) e m) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea k) do art.º 25.º, 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.  
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4.3 – PROJETO DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA  

 

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

alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento de Duração Limitada instruído com a 

informação técnica n.º 36/DJRH.UJ/2020, datada de 17/02/2020, subscrita pela Chefe da Unidade Jurídica, 

Inês Marinho Corte-Real, cujo teor se transcreve:  

“Considerando que:  

O Município de Valongo resgatou a concessão do estacionamento de duração limitada nas freguesias de 

Valongo e Ermesinde, em sessões da assembleia municipal realizadas a 14 e 21 de fevereiro de 2019, 

resgate que se concretizou no dia 27 de agosto de 2019;  

Mercê desse resgate, o município passou a gerir diretamente a estacionamento nas zonas de 

estacionamento condicionado de duração limitada e, como tal, impõem-se alterações ao Regulamento em 

vigor;  

O Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44/2015, de 07 de janeiro, que 

entrou em vigor a 08 de abril do mesmo ano veio estabelecer o procedimento do regulamento 

administrativo, bem como o dever de se publicitar o início do procedimento com vista a possibilitar a 

constituição como interessados e a apresentação de contributos pelos cidadãos no âmbito da elaboração de 

projetos de regulamento ou projetos de alteração/revisão de regulamentos;  

De forma a dar cumprimento a esta disposição legal, o Presidente da Câmara, por despacho datado de 09 

de agosto de 2019, determinou o início do procedimento de elaboração do Código Regulamentar, cuja 

elaboração envolve todos os serviços municipais, em articulação com o Centro de Estudos e Investigação 

em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa; 

Considerando que, neste momento, ainda não está estabilizada a versão final do Código Regulamentar, 

mas existe a necessidade de se proceder à alteração do Regulamento em vigor, para que este se coadune 

com a nova realidade resultante do regaste da concessão, considerou-se pertinente operar uma alteração 

ao regulamento de trânsito em vigor que, oportunamente integrará o Código Regulamentar em elaboração, 

mantendo-se o cumprimento das exigências de boa ordenação que promovam uma adequada e sustentável 

utilização do transporte particular, promovendo, também, a utilização dos transportes públicos, fator 

relevante para garantir a qualidade de vida aos munícipes e aos visitantes do concelho. 

Assim, foi elaborado o projeto de primeira alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito e de 

Estacionamento de Duração Limitada, e proposto que este fosse submetido a consulta pública por um prazo 

de 30 dias, nos termos do art.º 101.º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo.  

A aludida proposta foi aprovada em reunião de câmara municipal de 18 de outubro de 2019, tendo sido 

publicado o Edital n.º 12335/2019, em diário da república, II série, a 8 de novembro de 2019.  

O projeto de Regulamento esteve em consulta pública por 30 dias úteis.  
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No decurso do prazo concedido foram apresentados os contributos do Dr. Timóteo Moreira, os quais foram 

analisados pelo serviço, tendo-se concluído que não serão de atender porquanto a elaboração do projeto de 

regulamento obedeceu ao procedimento especial previsto no art.º 97.º e seguintes do CPA e por excelência 

aos princípios que regem a administração pública, nomeadamente, os previstos no artigo 3.º, princípio da 

legalidade, artigo 6.º, princípio da igualdade e art.º 7.º princípio da proporcionalidade.  

Assim, verifica-se que, algumas das sugestões colidem diretamente com esses princípios.  

Senão vejamos:  

Quanto aos pontos 1 e 2 da exposição registada sob o n.º 27556, de 13/12/2019 não pode ser atender ao 

pedido de alargamento do período máximo de estacionamento, uma vez que, tal como deriva do próprio 

nome do regulamento, o que este regula é o estacionamento de duração limitada e respetivo acesso, não 

sendo objetivo do mesmo a permanência em largos períodos de tempo, da mesma viatura, no mesmo local, 

antes sim, que haja disponibilidade de lugares para quem precisa de aceder às Zonas de Estacionamento 

de Duração Limitada. Acresce que, um dos objetivos dos municípios na era moderna é retirar o trânsito do 

centro do centro das cidades, tendo em vista não só melhor melhorar a mobilidade, mas também, a 

preservação do meio ambiente, não podendo este regulamento funcionar com um incentivo ao 

estacionamento.  

Quanto aos pontos 3 e 5, relacionados com o valor das taxas, as propostas apresentadas violam o princípio 

da proporcionalidade e a sua aceitação seria mais gravosa para o utilizador das ZEDL, dando lugar um 

tratamento discriminatório entre as várias zonas abrangidas pela ZEDL;  

Quanto ao ponto 4, as zonas não abrangidas em ZEDL não estão sujeitas ao pagamento de uma taxa, 

tratando-se de zonas de acesso livre e, como tal, entende-se que não devem ser abrangidas pelas normas 

previstas para a ZEDL quanto à emissão de cartão de estacionamento;  

Relativamente ao ponto 6 a concessão de lugares privativos está devidamente tipificada no regulamento.  

No que concerne à exposição registada sob o n.º 27629, de 13/12/2019, também não será de atender por 

se tratar de matéria já abrangida pelo regulamento.  

No que diz respeito à exposição registada sob n o n.º 2460, de 20/01/2020, pela qual solicita a concessão 

de um cartão mensal de estacionamento pago a utilizar em todo o concelho de Valongo, entendeu-se não 

ser de atender, uma vez o município dispõe de parques de estacionamento, ainda que concessionados, 

onde é possível a atribuição de um cartão mensal de estacionamento, a quem tiver interesse em tal.  

Ainda, no decurso do período de discussão pública foi efetuada uma revisão da proposta pelos serviços, 

tendo-se procedido à correção de erros materiais ou de escrita, bem como foi efetuada uma revisão 

sistemática do regulamento que em nada colide com o projeto de regulamento submetido a consulta 

pública.  

Nestes termos, propõe-se que a câmara municipal delibere, nos termos previstos nas alíneas k) e rr) do n.º 

1 do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e art.º 101.º do CPA submeter à Assembleia Municipal, a presente alteração ao Regulamento 

Municipal de Trânsito e Estacionamento de Duração Limitada, para aprovação, nos termos da alínea g) do 

nº 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  
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À consideração superior.”  

A 17.02.20210, o Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, Dr. José Paiva, proferiu o seguinte 

despacho: 

 “Exmo. Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, Concordo com os termos e fundamentos da presente 

Informação que coloco à consideração de V. Ex.a. para, se assim o entender, submeter à aprovação da 

Câmara Municipal.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu a 17.02.2020 o seguinte despacho:  

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

 

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

Começou por fazer um ponto de situação do atual estado do resgate da concessão. Os parquímetros 

estiveram sempre a funcionar sendo necessário efetuar o respetivo pagamento da taxa para 

estacionamento.  

O anterior detentor da concessão, a Parque VE, nunca entregou as chaves para a Câmara ter acesso aos 

parquímetros, numa atitude de eventual retaliação, apesar de terem tentado por todos os meios, 

administrativos e legais, que eles procedessem à entrega das chaves e dos códigos. 

Neste momento estão num processo de adjudicar a uma empresa a substituição dos canhões e brevemente 

vão ser começar a ser levantados em grupos de 10, não para retirar os parquímetros, mas para trocar os 

canhões, fazer uma pintura e trocar os autocolantes voltando-os a colocar nos locais.  

Relativamente às alterações proposta ao regulamento foram feitas várias reuniões com os presidentes de 

junta e com os comerciantes, bem como realizaram-se duas sessões, uma em Ermesinde e outra em 

Valongo, abertas ao público onde houve várias sugestões, dessas sugestões estiveram a ver aquilo que era 

possível e legal acolher. 

Em primeiro lugar foi alterado o horário que passa a ser das 9.00 horas às 19.00 horas, de segunda-feira a 

sexta-feira, deixando de haver pagamento ao sábado, domingo e feriados, o valor passou de €50,00 por 

hora para €40,00, as três horas passou de €1,80 pra €1,20, no caso de não tirarem o ticket a 

contraordenação passa de €6,00 para €4,00, a aquisição de lugares privativos de estacionamento passou 

de €1.800,00 para €1.000,00 sendo para os comerciantes €400,00, vai passar a existir o cartão comerciante 

valor de €8,00. 

Estão em negociações com a Via Verde para funcionar com o pagamento virtual, com o pagamento através 

da Via Verde os primeiros 15 minutos, por matrícula, não serão debitados, situação que não é possível 

através das máquinas, bem como vão reduzir o número de lugares pagos, bem como o número de 

parquímetros. 

 

Depois de devidamente analisado o assunto, foi deliberado por maioria, nos termos previstos nas alíneas k) 

e rr) do n.º 1 do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e art.º 101.º do CPA submeter à Assembleia Municipal, a presente alteração ao 
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Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento de Duração Limitada, para aprovação, nos termos da 

alínea g) do nº 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

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

 

Abstiveram-se os senhores vereadores eleitos pelo PPD/PSD Sr. José António Ferreira da Silva, Dra. Vânia 

Marta da Silva Moreira Penida e Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira.  

 

5.1 – NOVOS PAÇOS DO CONCELHO E CENTRO CÍVICO – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, NOS TERMOS E PARA EFEITOS DO N.º 2 DO ART.º 51.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE 

SETEMBRO  

 

Presente à Câmara Municipal o proc8esso mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de autorização 

Prévia da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do n.º 2 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, instruído com a informação técnica n.º 01/DFA/2020, datada de 17/02/2020, subscrita pela Chefe 

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

«Em 13.12.2019, por deliberação da Câmara Municipal, foi aprovado o estudo prévio do projeto de 

arquitetura dos Novos Paços do Concelho e Centro Cívico, para o qual se prevê um investimento de € 

9.000.000,00.  

O projeto dos Novos Paços do Concelho e Centro Cívico pretende ser um projeto âncora para a atração 

cultural cívica regional, nacional e internacional, que para além da sede do edifício administrativo do 

Município de Valongo, seja um edifício didático e lúdico, com conteúdos acessíveis aos diferentes públicos. 

Com este projeto pretende-se dar uma resposta urbanística estabilizadora e capaz de provocar novas 

centralidades de utilização e apropriação do espaço público pelos munícipes e público em geral.  

Trata-se de um projeto conceptualizado em torno de três grandes valores: transparência, flexibilidade e 

sustentabilidade, com o objetivo de dotar a cidade de Valongo de um espaço que se transforme numa 

referência física que lhe permita reforçar e valorizar o seu estatuto enquanto grande cidade promotora da 

democracia, da transparência e da cultura portuguesa.  

Pensado com soluções que favoreçam a identidade da região, com a utilização de materiais sustentáveis, 

contemplado o uso eficiente da energia, a utilização de medidas solares passivas, na arquitetura e medidas 

ativas, a definição de um espaço público verde, procurando soluções de compatibilidade e convivência entre 

áreas de estadia, lazer, atravessamento, representação e enquadramento.  

Prevê o n.º 1 do artigo 51.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que podem ser contraídos empréstimos a 

médio e longo prazo para aplicação em investimentos.  

O n.º 2 do referido artigo acrescenta que, caso os investimentos financiados por empréstimos ultrapassem 

10% das despesas de investimento previstas no orçamento do exercício são submetidos à discussão e 

autorização prévia da Assembleia Municipal.  

Para a construção do Novo Edifício dos Paços do Concelho e Centro Cívico, prevê-se um investimento até 

ao montante de € 9.000.000,00, para a qual se torna necessário a contratação de um empréstimo a médio e 
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longo prazo. O valor do investimento em apreço ultrapassa os 10% das despesas de investimento previstas 

no orçamento do exercício (€22.221.794,39X10%= €2.222.179,44), necessitando, assim, de discussão e 

autorização prévia da Assembleia Municipal.  

Assim, propõe-se que seja submetida à Câmara Municipal para que delibere, nos termos da alínea ccc) do 

n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal, de 

acordo e para efeitos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, para discussão e 

autorização prévia para a realização do investimento de construção dos Novos Paços do Concelho e Centro 

Cívico, até ao montante de € 9.000.000,00, a ser financiado por empréstimo de médio e longo prazo 

oportunamente submetido a autorização da Assembleia Municipal.  

À consideração superior.»  

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 17/02/2020, o seguinte despacho:  

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

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, propor à Assembleia Municipal, de acordo e 

para efeitos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, autorização prévia para a 

realização do investimento de construção dos Novos Paços do Concelho e Centro Cívico, até ao montante 

de € 9.000.000,00, a ser financiado por empréstimo de médio e longo prazo.  

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

 

Abstiveram-se os senhores vereadores eleitos pelo PPD/PSD Sr. José António Ferreira da Silva, Dra. Vânia 

Marta da Silva Moreira Penida e Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira.  

 

5.2 - APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DE 2019 E INCLUSÃO DO SALDO DE 

GERÊNCIA TRANSITADO DO ANO 2019 PARA CÁLCULO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS 

 

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

saldo de gerência transitado do ano 2019, nos Fundos Disponíveis, instruído com a informação técnica n.º 

5/DFA/GF/2020, datada de 17/02/2020, subscrita por Telma Lúcia Pinto Moreira Maia, cujo teor se 

transcreve:  

«O Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que regulamenta a Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso (LCPA), relativamente às regras relativas à assunção de compromissos e ao cálculo dos fundos 

disponíveis determina, na alínea a), do n.º 3, do artigo 5.º, que “integram ainda os fundos disponíveis, os 

saldos transitados do ano anterior cuja utilização tenha sido autorizada nos termos da legislação em vigor”.  

Face ao exposto, e uma vez que o Município necessita de dispor de fundos disponíveis, para fazer face às 

despesas constantes dos documentos previsionais aprovados, cujos compromissos têm de ser assumidos 

de imediato, propõe-se o aumento temporário dos fundos disponíveis, através da inclusão do saldo de 

gerência transitado de 2019, no montante de 5.028.620,39€ que, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 

1, do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), é competência da Câmara Municipal.  
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Atendendo que o saldo da gerência anterior só pode ser integrado com a aprovação dos fluxos de caixa, 

mapa que integra os documentos de prestação de contas, nos termos da alínea i), do n.º1, do artigo 33.º da 

Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara, a par da inclusão do saldo de gerência transitado de 

2019, aprovar também o respetivo mapa de fluxos de caixa.  

À consideração superior.»  

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, Dra. Ana 

Maria Moura dos Santos, em 17/02/2020, que igualmente se transcreve: 

«Concordo com a proposta de aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa de 2019 e consequente aumento 

temporário dos fundos disponíveis, através da inclusão do saldo de gerência transitado de 2019, pelo que 

se propõe que a presente proposta seja remetida à aprovação da Câmara Municipal.» 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 17/02/2020, o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto, com base na informação técnica prestada, foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar:  

1) Nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o mapa de 

fluxos de caixa de 2019;  

2) Nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a inclusão do 

saldo de gerência transitado do ano 2019, no montante de 5.028.620,39€ nos Fundos Disponíveis.  

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

 

5.3 - ASSUNTO: REVISÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020 - 

(2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA) 

 

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

Orçamento e das Grandes Opções do Plano do ano 2020, instruído com a informação técnica n.º 

06/DFA/GF/2020, datada de 17/02/2020, subscrita por Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo teor se 

transcreve: 

“O saldo final da gerência, que resulta da diferença entre a receita arrecadada (recebimentos + saldo inicial) 

e os pagamentos ocorridos no decurso do exercício económico de 2019, encontra-se evidenciado no mapa 

de fluxos de caixa, documento devidamente aprovado pela Câmara Municipal em 20/02/2020. 

Após o apuramento do saldo da gerência anterior, o mesmo pode ser utilizado como contrapartida do 

aumento global da despesa, resultando uma revisão orçamental, tal como se encontra estabelecido nos 

pontos 8.3.1.3 e 8.3.1.4 do POCAL. 

Nestes termos, procede-se à elaboração da presente Revisão para inclusão do saldo da gerência de 2019, 

no montante de 5.028.620,39€, agora inscrito na correspondente rubrica ‘Saldo da gerência anterior – Na 

posse do Serviço’. 

Na componente da receita é igualmente efetuado o ajustamento decorrente da participação do Município 

nos impostos do Estado, em consonância com o previsto no Orçamento do Estado para 2020, a saber: 
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- Fundo de Equilíbrio Financeiro (corrente): 315.687,00€; 

- Participação variável no IRS: 184.446,00€; 

- Participação IVA art.º 26-A das Lei n.º 73/2013: 353.217,00€; 

- Fundo de Equilíbrio Financeiro (capital): 35.076,00€; 

- Art.º 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013: 344.794,00€. 

Deste modo o incremento no orçamento da receita é do montante total de 6.261.840,39€. 

Na vertente da Despesa e nas Grandes Opções do Plano, procede-se à inclusão dos cabimentos e 

compromissos transitados de 2019, no montante de 2.838.694,39€, ao reforço de dotações iniciais de 2020, 

no valor total de 2.678.155,00€, ao ajustamento dos projeto relativos à municipalização do serviço prestado 

pela STCP e ao contrato interadministrativo com a AMP, no valor de 575.566,00€, que aliados a outros 

ajustamentos de dotações na quantia de 169.425,00€, resultam em reforço total de montante igual à receita. 

Relativamente a alguns projetos das GOP’s foram ainda efetuados os ajustamentos necessários para os 

anos seguintes, conforme consta do documento respetivo.  

Mais se informa que, com a elaboração da presente Revisão, continua a ser dado cumprimento à regra de 

equilíbrio orçamental preconizada no n.º 2 do art.º 40º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação 

atual. 

Compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de 

Revisão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 33º, ambos do Anexo I 

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

Em 17/02/2020, a Chefe da Divisão Financeira e Aprovisionamento, Dra. Ana Maria Moura dos Santos, 

emitiu a seguinte informação: “Concordo com a elaboração da presente Revisão, pelo que se propõe que a 

mesma seja remetida à aprovação da Câmara Municipal, para posterior aprovação pelo Órgão Deliberativo.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, na mesma data, o seguinte despacho:  

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

 

Pelo senhor Vereador, José António Ferreira da Silva, foram colocadas diversas questões técnicas 

relativamente ao documento em apreciação as quais foram respondidas pela senhora Chefe de Divisão, 

Dra. Ana Maria Moura Santos.  

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, aprovar a proposta da Revisão do Orçamento 

e das Grandes Opções do Plano do ano 2020 e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

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

75/2013, de 12 de setembro. 

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

 

Abstiveram-se os senhores vereadores eleitos pelo PPD/PSD Sr. José António Ferreira da Silva, Dra. Vânia 

Marta da Silva Moreira Penida e Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira.  
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6.1 - PROTOCOLO COM A ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE COIMBRA PARA FORMAÇÃO EM 

CONTEXTO DE TRABALHO 

 

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

n.º 2322/2020, de 14/02/2020, subscrita pela técnica, Raquel Viterbo, cujo teor se transcreve:  

“A Escola Superior Agrária de Coimbra pretende lançar um novo curso técnico superior profissional, 

intitulado «Qualidade do Ambiente», sendo que, no âmbito desse processo, necessita de identificar 

entidades parceiras interessadas em acolher estágios curriculares, proporcionando aos/às futuros 

estudantes formação em contexto de trabalho. 

O programa do curso, em anexo, parece-nos pertinente e útil, considerando as competências do serviço, 

pelo que poderia de facto afigurar-se vantajoso para o Município vir a acolher estagiários/as desta entidade, 

com a qual temos vindo a ter contacto nomeadamente no que concerne à temática das plantas invasoras, 

em que são especialistas amplamente reconhecidos.  

Será de referir que o acolhimento de estágios estaria sujeito a disponibilidade e não implicaria quaisquer 

custos para o Município decorrentes do protocolo. A duração prevista de cada estágio é de 600 horas, 

sendo expectável que o/a estagiária/a cumpra o normal horário de trabalho.  

Face ao exposto, propõe-se o estabelecimento de um protocolo de cooperação com a ESAC para fins de 

formação em contexto de trabalho, conforme redação proposta pela entidade, que 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 

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

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe de Divisão da DA, Eng.ª Gisela Martins em 14.02.2020, 

que igualmente se transcreve:  

“Exmo. Sr. Presidente, concordo com a proposta de estabelecimento de um protocolo de cooperação com a 

ESAC para fins de formação em contexto de trabalho, que se revela muito interessante para a DA face aos 

trabalhos que temos em curso. Não acarreta custos para esta edilidade. Tem competência para decidir 

sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.»  

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 14.02.2020 o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto da alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a celebração do protocolo com a 

Escola Superior Agrária de Coimbra para formação em contexto de trabalho, com base na informação 

técnica prestada. 

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

Da presente deliberação faz parte integrante o Protocolo acima mencionado.  
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6.2 – ESTÁGIO CURRICULAR, NA ÁREA DE AMBIENTE 

 

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

n.º 2325/2020, de 14/02/2020, subscrita pela Chefe da Divisão de Ambiente, Gisela Cristina Afonso Martins, 

cujo teor se transcreve: 

«Maria Inês Ferreira Macedo, aluna do 3.º ano, da Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente, 

lecionado pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, pretende realizar nesta edilidade um 

pedido de estágio curricular, na área de Ambiente, com a duração semanal de 24 horas de 420 horas, e 

horário a definir com o serviço acolhedor. 

Dos contactos e reuniões estabelecidas, e consultado o plano de estudos de curso, infere-se que a área de 

formação da aluna abrange diversas temáticas do ambiente, entre elas, temáticas relacionadas com a 

avaliação, prevenção e monitorização de riscos naturais, aquisição e análise de dados em ecologia e 

ambiente, entre outras.  

Sendo a especialização nesta área uma mais-valia para os serviços da Divisão do Ambiente, considera-se 

que o acolhimento do estagiário nesta área pode ser vantajoso, atendendo às diversas temáticas que estão 

a ser trabalhadas e que se prevê virem a ser trabalhadas, nomeadamente, no âmbito do controlo da 

poluição e requalificação das linhas de água e margens ribeirinhas. 

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

pessoal terá que ser da responsabilidade da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.  

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

protocolo de colaboração com a FCUP, 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.»  

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 14.02.2020 o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo da alínea u) do número 1. do Art. 33º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar o Estágio curricular, na área de Ambiente, de Maria 

Inês Ferreira Macedo.  

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

Da presente deliberação faz parte integrante o Protocolo acima mencionado.  

 

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

E MULTIMÉDIA - ISTEC – INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS  

 

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

Escola Secundária de Valongo, com a informação técnica n.º 2424/2020, datada de 17.02.2020, subscrita 
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pela Eng. Rui Pereira, Chefe da Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia, cujo teor se 

transcreve: 

“1. O ISTEC – Instituto Superior de Tecnologias Avançadas solicitou a esta Câmara Municipal a realização 

de dois estágios curriculares do Curso Profissional de Técnico de Informática. 

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

DTIM, terão a duração de 800 horas, em horário a definir com o serviço acolhedor.  

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

acidentes pessoal é da responsabilidade do ISTEC – Instituto Superior de Tecnologias Avançadas, no 

entanto, deverá ser designado um orientador de estágio.  

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

dos estágios à Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia.  

6. 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 ISTEC 

– Instituto Superior de Tecnologias Avançadas, o qual inclui as responsabilidades das partes envolvidas e 

cuja minuta se anexa à presente informação.” 

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

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

A 17.02.2020, 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 ISTEC – Instituto 

Superior de Tecnologias Avançadas, 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 Divisão Jurídica e Recursos Humanos, do Município de 

Valongo.___________________________________________________________. 


