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

DE MARÇO ANO DOIS MIL E VINTE 

 

Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Valongo, por vídeo 

conferência, os Excelentíssimos Senhores: 

 

Presidente Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues 

  Dr. Orlando Gaspar Rodrigues  

Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho  

Dr. Alberto Fernando Correia Neto  

Sr. José António Ferreira da Silva  

 

 

 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram onze horas e trinta 

minutos. 
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Reunião Ordinária de 19.03.2020 

 

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 – DPOM – Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade 

 

1.1 - Reabilitação do Pavilhão da Bela – Ermesinde - Aprovação do projeto de execução, das peças 

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

procedimento e delegação de competências.  

 

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

 

2.1 – Atividades de Animação e de Apoio à Família - Cobrança da comparticipação familiar do mês de 

março.  

 

3 – DJRN – Divisão Jurídica e Recursos Humanos  

 

3.1 - Abertura de Procedimento Concursal para a contratação a Tempo Indeterminado – 1 Técnico de 

Superior, área de Ciências Históricas, para a Divisão de Cultura e Turismo. 

 

4 – DFA – Divisão Financeira e Aprovisionamento 

 

4.1 – Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a prestação de serviços de 

fornecimento de refeições nos Estabelecimentos de Educação e Ensino do Município de Valongo bem como 

no âmbito do Plano de Emergência de Apoio Alimentar, por um período de 36 meses.  
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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.  

De seguida disse que estão a atravessar uma fase muito difícil com o Covid 19, mas a Câmara agiu muito 

rápido, na semana passada realizou-se uma reunião, para a qual os senhores Vereadores sem pelouros 

foram convidados, o que permitiu que com antecedência se montasse a máquina para o que está a 

acontecer, embora a situação vá piorar.  

Esteve em contacto com a Saúde Pública e as informações que tem não são animadoras, há dois dias no 

Concelho o número de infetados era metade dos de hoje, e hoje de acordo com a informação que tem o 

número de infetados são 20. 

Se virem o que está a acontecer em Espanha, e em Itália, estão a falar de muitas pessoas que vão ser 

afetadas e muitas pessoas que vão perder a vida. 

Têm uma equipa que é um misto de Proteção Civil e equipa do Plano do Contingência, que está em 

permanência a acompanhar toda a rede que foi criada. 

Disse existir pessoas a ganhar muito dinheiro com a situação, uma mascará que custava €0,25 hoje estão a 

pedir €6,00, mas felizmente também há coisas boas existem pessoas que estão a disponibilizar-se para 

ajudar.  

Depois têm a questão de quem contamina e de quem não contamina, já não se sabe quem está 

contaminado ou não, mas um dos grande desafios é como é que nós na Rede Social vão ajudar os mais 

carenciados, ajudar a chegar medicamento, as farmácias estão-se a organizar, há pessoas da sociedade 

cível, as IPSS, mas há dificuldades. 

Disse que os funcionários da Câmara estão a dar uma resposta brutal, as juntas estão a fazer o mesmo, 

internamente há várias equipas da educação, da ação social, do desporto, da cultura, de outras áreas que 

estão a organizar conteúdos para as pessoas em casa, porque isso é a próxima luta, a luta psicológica. 

Agradeceu todo o apoio, mas também é necessária ajuda, ninguém sabe como lidar com a situação e quem 

disser que sabe está a mentir, é uma coisa que nunca viveram, e não gostava de ter que o viver, mas estão 

a viver e todos os dias são diferentes. 

Preocupa-o a evolução do número de casos no concelho de Valongo, falou com o Presidente da Câmara da 

Maia que tentou abrir um Centro de Triagem só que depende de um laboratório, ontem houve uma reunião 

com a ARS e a própria ARS desaconselha, o que estão a fazer é a reencaminhar as pessoas para o 

Hospital de São João.  

 

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

Disse que é seu dever colaborar na medida do possível para que a vida decorra na maior das normalidades 

atendendo às circunstâncias, pois o país não pode parar, o mundo não pode parar. 
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Tem assistido a uma procura incessante das pessoas que estão infetadas com o Covid 19, devem tentar ao 

máximo salvaguardar a identidade dessas pessoas, há cuidados que devem ser tidos na rede de contactos 

dessas pessoas, mas devem contribuir para que essas pessoas estejam identificadas como os infetados. 

O grande problema do Covid 19 é o caus que lança, porque a taxa de mortalidade efetivamente é reduzida, 

não chega a 3%, se forem ver as faixas etárias das pessoas que têm morrido fruto da infeção a média de 

idades em Itália é 81/82 anos e são pessoas com patologias associadas, o grande problema é que entope 

os sistemas de saúde, não há capacidade de resposta. 

Na verdade, existe uma especulação em torno dos preços dos materiais de proteção, que é fruto das regras 

do mercado, alguém encontra uma oportunidade de negócio, infelizmente têm que corresponder, é a lei da 

oferta e da procura, a parte menos positiva do sistema económico. 

Foram acompanhando aquilo que foram as medidas atempadas da Câmara Municipal e partilha dessas 

medidas, pretendia deixar o seu repúdio e descontentamento em relação à posição tomada pela Junta de 

Freguesia de Campo e Sobrado por ter permitido a realização da feira no último domingo, acha que 

poderiam ter feito mais, é uma altura muito complicada, em que fazem muita coisa ao mesmo tempo, lidam 

com realidades que nunca pensaram vir a lidar, o espaço onde decorre a feira é propriedade da Junta de 

Freguesia, mas quem controla os acessos àquele espaço é o Município, e poderiam ter limitado e 

impossibilitado os acessos e impossibilitar. 

Saudou a Junta de Freguesia de Valongo porque foi a primeira a tomar a decisão de cancelar a feira 

semanal, Ermesinde ainda realizou a de sexta-feira na sua perspetiva erradamente, Campo fez a de 

domingo, e não vale a pena tentar remendar. 

O senhor Presidente, da parte deles, terá todo o apoio e colaboração naquilo que for para melhorar ou 

potenciar as medidas de contenção do vírus que neste momento é a única forma de o poderem controlar, é 

contê-lo, é não deixar que ele se continue a propagar, a taxa de crescimento é assustadora, uma taxa de 

crescimento na ordem dos 40%, o que quer dizer que em maio terão mais do que a população portuguesa 

infetada, e também não há garantias que o organismo humano consiga imunidade. 

 

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

Questionou se os serviços administrativos da Câmara estão em pleno funcionamento ou se há alguns que 

estão fechados, bom como o que é que permite o Estado de Emergência decretado pelo senhor Presidente 

da República para o senhor Presidente da Câmara em termos de atuação perante os munícipes, se lhe dá 

vantagens, autonomia para colocar junto dos munícipes algumas regras.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, disse que neste momento a Câmara já 

não está com serviços presenciais, funciona com o atendimento telefónico e on-line. 

temos muita gente em casa, temos gente aqui, estamos inclusive a trabalhar já com serviços mínimos, a 

estrutura municipal está muito reduzida, a Proteção Civil é outro tipo de trabalho, uma parte da Divisão 
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Logística, é um contacto mais do exterior, muitos dos funcionários estão a trabalhar através de casa, 

estando na Câmara apenas os serviços mínimos. 

Relativamente ao Estado de Emergência têm que aguardar a concretização pelo Governo, o Presidente da 

República com a autorização do Parlamento decretou o Estado de Emergência Sanitário, deu uma 

autorização ao Governo de largo espectro e o Governo vai utilizá-la em função do que necessita, podendo 

chegar ao recolher obrigatório. 

 

Interveio a senhora Vereadora, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, cumprimentando os presentes. 

Disse que estão na equipa do Plano de Contingência estão a ver a questão do apoio aos idosos isolados, a 

equipa tem técnicos das diversas divisões da Câmara, e pretende em articulação com todas as instituições 

do Concelho encontrar as melhores soluções para todos os munícipes, particularmente para os idosos 

isolados, que são aqueles idosos que tendo alguma autonomia, embora pouca, e tendo algum dinheiro por 

via da situação têm que ficar em casa e não estão tão identificados como estão os carenciados e aqueles 

com quem as IPSS e os Centros de Dia normalmente lidam. 

Colocam-se duas situações, a primeira encontrar um grupo de voluntários acaba por ser um risco, porque 

no momento em que fica com o dinheiro e não aparece com as compras instaura-se o caus, por outro lado, 

têm que evitar todas as possibilidades de contágio desses voluntários. 

O Presidente da Junta de Ermesinde falou na hipótese de contactarem a Reffod uma vez que neste 

momento não têm tanta matéria prima para trabalhar, porque os restaurantes fechados, mas depois 

pensaram melhor em não pedir às pessoas, porque o pedir coloca a responsabilidade do lado da Câmara.  

Portanto, se souberem de alguma situação, de alguma pessoa idosa que precise de ajuda contactem-nos, 

qualquer um que faz chegar isso à equipa do Plano de Contingência para poder articular com as instituições 

e poderem ajudar da melhor maneira as pessoas.  

O Presidente da Junta de Alfena terá disponibilizado esse serviço, mas que estará com muitas dificuldades 

em o concretizar por não ter voluntários.  

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Luís Ramalho, dizendo para não pedirem ajuda a voluntários, porque ao 

pedirem ajuda a voluntários estão a responsabilizar a Câmara pelo que possa acontecer. 

Na hipótese de ele ser voluntário, a Câmara pede ajuda para fazer a distribuição, as compras, é infetado no 

serviço onde vai levantar as refeições, entretanto visita um idoso que também está infetado, a reação 

natural vai ser culpar a Câmara, responsabilizar a Câmara por estar infetado, e posso ter sido infetado na 

sua atividade social reduzida. 

A Câmara tem recursos suficientes para ela própria, se houve necessidade, de prestar esses serviços, se 

houver necessidade de afetar funcionários municipais para fazer esse apoio terão todo o seu apoio, para 

recrutar voluntários ou convidar voluntários a assumir essas tarefas, parece-lhe que é não querer por os 

funcionários em risco e transferir isso para quem numa atitude de altruísmo se disponibiliza para o fazer  

 

Interveio o senhor Vereador, Dr. Alberto Neto, cumprimentando os presentes. 
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Disse que quem não cumpre as regras que estão estabelecidas deve-se comunicar à autoridades para 

atuar porque estão a pôr em risco a saúde e a vida de outros, têm que agir rapidamente, sempre que virem 

grupos ou não cumpram as regras que estão estabelecidas devem comunicar às autoridades para que elas 

possam agir. 

 

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

Disse que relativamente às escolas têm todas as escolas com uma escola de referência que é por norma a 

sede do agrupamento à exceção da escola Vallis Longus. 

A Escola Vallis Longus como tem dois funcionários infetados alterou a escola de referência que passou a 

ser a Escola do Valado, embora a escola sede é que tem uma funcionária no serviço administrativo por 

causa do pagamento de vencimentos.  

Não têm nenhum dos profissionais do Concelho a solicitar que os filhos fiquem na escola.  

Estão a fazer o serviço de refeições na escola, há vários alunos a solicitar refeições e as refeições que 

estão a atribuir é em serviço e Take Away, sendo levantadas na escola e comem em casa. 

Relativamente aos infetados nas escolas têm a indicação de uma família em Campo com dois alunos e um 

professor, no Agrupamento de Escolas de Campo, têm a indicação de duas funcionárias no Agrupamento 

Vallis Longus, em Ermesinde um aluno no Agrupamento de São Lourenço, uma família em Sobrado que 

tem infeção e tem alunos na escola e na Escola da Bela uma família cujo pai está infetado. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de seis milhões, trezentos e dezasseis mil, cento e cinquenta e um euros e setenta e sete cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO DA BELA - ERMESINDE 

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

CONTRATAR POR CONCURSO PÚBLICO 

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

 

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

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

execução da empreitada versada em título, instruído com a informação técnica n.º 024/DPOM.OM/2020, de 

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

cujo teor se transcreve:  

«Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar o seguinte: 
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1. Fundamentação da necessidade 

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

coletividade local a ela afeta, a União Desportiva e Recreativa da Bela (UDPRB), a qual tem tido nas suas 

atividades que representa alguma projeção a nível local e nacional. 

Ao longo dos anos apesar deste espaço ter sido alvo de pequenas intervenções, as mesmas não 

colmataram a desfuncionalidade do mesmo e encontrando-se desadequado às atuais legislações em vigor. 

Todos os espaços que compõem as suas instalações, nomeadamente o recinto, os espaços de apoio e os 

de utilização do público, requerem melhorias acentuadas nas suas condições de utilização, funcionalidade e 

conforto, exigindo uma beneficiação acentuada nas suas estruturas físicas. 

No ano de 2019 a empreitada foi lançada a concurso, por duas vezes, ambas com preços bases 

aparentemente avaliados e considerados adequados os valores, como correntes de mercado, contudo aos 

referidos concursos não foram apresentadas propostas de valores abaixo do preço base. 

Pela análise e razões apresentadas verificou-se que face às circunstâncias de mercado, nestes últimos 

anos os preços unitários têm sido crescentes por motivos de aumento dos custos da mão-de-obra e dos 

materiais a aplicar. 

Atualmente a presente proposta de abertura de concurso levou em conta essa problemática tendo sido 

reavaliada a proposta de preço base com um acréscimo substancial e suficiente de modo a permitir a 

apresentação de propostas que possibilitem dar prosseguimento à obra pretendida pela autarquia. -------------  

2. Objetivo. 

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

reformulação global em todo o seu espaço. 

Esta revisão geral dos espaços e das suas estruturas requerem uma intervenção desde a sua componente 

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

agentes desportivos e do público. 

3. Perspetiva da intervenção 

A intervenção é global correspondendo fundamentalmente à componente da sua estrutura e da arquitetura 

de modo a rejuvenescer um novo espaço com uma nova articulação funcional de acordo com a legislação 

em vigor. 

De igual modo a complementação de todos os aspetos que obrigue a execução das infraestruturas da área 

de engenharia, na afetação da área estrutural, das redes de águas e saneamento, do AVAC, de 

eletricidade, da segurança contra incêndios, da acústica e térmica. 

4. Descrição e tipo de obra 

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

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

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

fachadas, etc. 

5. Escolha do procedimento 
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Verificando-se que o preço base da empreitada importa em 1.030.000,00 € + IVA, sugere-se a escolha 

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

adiante designado por CCP. 

6. Peças do procedimento 

O presente processo de empreitada é composto pelas seguintes peças:  

- Anúncio  

- Programa do procedimento 

- Caderno de Encargos 

- Peças escritas e desenhadas dos projetos de execução 

- Mapa de trabalhos e quantidades 

- Estimativa Orçamental 

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

- Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto) 

7. Designação e competências do júri  

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

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

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

cumprimento do n.º 5 do referido artigo: 

Membros efetivos: 

Eng.ª Cláudia Rodrigues – Presidente 

Eng.º Manuel Cunha – substitui o Presidente, nas faltas e impedimentos 

Eng.ª Filipa Ruão  

Membros suplentes: 

Eng.º Júlio Pinto 

Eng.ª Helena Pereira 

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

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

do procedimento;  

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

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

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

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

8. Prazo de execução da obra 

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

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

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

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

10. Critério de adjudicação 

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

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

atual redação - avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar. 

11. Decisão da não contratação por lotes 

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, e considerando o objeto da empreitada – 

Reabilitação do Pavilhão da Bela – Ermesinde – propõe-se a decisão de não contratação por lotes com os 

seguintes fundamentos: 

•Embora, na teoria, o objeto do contrato pudesse ser considerado tecnicamente cindível, a sua separação 

causaria graves inconvenientes para a autarquia, por vários motivos, dos quais se destacam: 

- A sequência e interligação das diversas tarefas não permitiria contratar empresas distintas cuja presença 

em obra fosse isolada; 

- Todos os trabalhos decorrem no mesmo espaço, confinado, e a presença de mais que uma entidade 

executante é inviável, por motivos óbvios; 

- A separação dos trabalhos em termos temporais, para permitir contratos distintos obrigaria a um 

prolongamento do prazo de execução, em prejuízo financeiro para a autarquia; 

• Por outro lado a divisão por lotes é ainda suscetível de tornar a execução do contrato mais onerosa, tanto 

por uma questão de “economia de escala”, como pelos encargos inerentes a diversas instalações 

temporárias de estaleiro e trabalhos preparatórios e acessórios a desenvolver num mesmo espaço (exterior) 

pelos vários adjudicatários, não sendo passível de coordenação entre aqueles sem comprometer 

seriamente a correta execução do contrato. 

• Resulta pois que a gestão de vários contratos em simultâneo se revela menos eficiente do que a gestão de 

um único contrato e que seria um prejuízo para a autarquia e para a população servida pelo equipamento a 

requalificar. 

12. Propostas  

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

a) Aprovados os projetos de execução e as peças procedimentais, que compõem o presente processo da 

empreitada. 

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

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

- Preço base: 1.030.000,00 € + IVA; 

- Prazo de execução da obra: 270 dias; 

- Prazo para apresentação das propostas: 21 dias; 

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

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

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



11 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

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

presente informação; 

d) Dispensa de procedimentos por divisão em lotes; 

e) Enviada a presente informação à DFA. Contabilidade para cabimento da verba de 600.000,00 € + IVA no 

ano de 2020 e previsão da restante verba no ano de 2021; 

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

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

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

111-B/2017, de 31.08.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2020.01.27, que igualmente se transcreve: 

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

Concordo.» 

Em 2020.01.27, o Sr. Vereador Eng.º Paulo Esteves Ferreira, proferiu o seguinte despacho: 

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

Em 2020.03.05 o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Manuel Ribeiro, proferiu o seguinte 

despacho: 

«Concordo.  

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

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

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

supra referida, por unanimidade: 

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

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

Bela - Ermesinde», com o preço base de 1.030.000,00 € + IVA e um prazo de execução de 270 dias; ---  

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

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

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

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

Públicos. 

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

 

2.1 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA - COBRANÇA DA COMPARTICIPAÇÃO 

FAMILIAR DO MÊS DE MARÇO 

 

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

e de Apoio à Família - Cobrança da comparticipação familiar do mês de março, instruído com a informação 
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técnica n.º 3683/2020, datada de 13/03/2020, subscrita por Angelina Maria Lemos Ramalho, Técnica 

Superior cujo teor se transcreve:  

“Nos termos do Regulamento do Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede 

Pública da Educação Pré-Escolar do Município de Valongo, compete à Câmara Municipal proceder à 

cobrança das comparticipações familiares, nas situações em que a gestão das Atividades de Animação e de 

Apoio à Família é diretamente assegurada pelo Município.  

O Artigo 13.º do Regulamento define as regras para as famílias poderem beneficiar de uma redução de 50% 

da comparticipação familiar nas situações de faltas por motivo de doença e/ou férias em que as crianças 

estão ausentes durante período superior a 10 dias úteis consecutivos.  

Ora, face à decisão de suspender o funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

decorrente da suspensão das atividades letivas e não letivas a partir de 16 de março por parte do governo, 

todas as crianças estarão impedidas de utilizar o serviço durante 12 dias úteis consecutivos no mês de 

março.  

Considerando que esta situação não está prevista no Regulamento do Funcionamento das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da Educação Pré-Escolar do Município de Valongo e que 

este prevê no seu Artigo 20.º que as dúvidas e os casos omissos suscitados na interpretação e aplicação 

são submetidas para decisão da Câmara Municipal, propõe-se a aplicação de uma redução de 50% da 

comparticipação familiar do mês de março e no seguinte em caso de situação análoga.  

À Consideração superior.”  

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

Mendes, em 13/03/2020, que igualmente se transcreve:  

“Concordo.  

À consideração superior.”  

O Ex.mo Senhor Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 16/03/2020 o seguinte despacho:  

“Concordo.  

À consideração superior.”  

O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 16/03/2020, o seguinte despacho:  

“Concordo.  

Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de Câmara.  

O Exmo. Sr. Presidente, emitiu em 16/03/2020, o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo do art.º 20.º do Regulamento do Funcionamento das 

Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da Educação Pré-Escolar do Município de 

Valongo, por unanimidade, autorizar a redução de 50% da comparticipação familiar do mês de março e no 

seguinte em caso de situação análoga, com base na informação técnica prestada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.  
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3.1 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONTRATAÇÃO A TEMPO 

INDETERMINADO – 1 TÉCNICO DE SUPERIOR, ÁREA DE CIÊNCIAS HISTÓRICAS, PARA A DIVISÃO 

DE CULTURA E TURISMO  

 

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

supramencionada, instruído com a informação n.º 030/DJRH.URH/2020, datada de 02 de março de 2020, 

subscrita Rui Pedro Martins, Dirigente de 3.º Grau da Unidade de Recursos Humanos, cujo teor se 

transcreve:  

“Os serviços da Divisão de Cultura e Turismo manifestaram a necessidade de, no mais curto espaço de 

tempo, se proceder à abertura de procedimento concursal tendo em vista a ocupação de um dos postos de 

trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal para o ano de 2020, para a carreira/categoria de 

Técnico Superior, área de Ciências Históricas. 

Este procedimento é regulado pela Portaria n.º125-A/2019, de 30 de abril; Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 35/2014, de 20 de junho; Lei n.º71/2018, de 31 de dezembro 

(LOE2019); Decreto Regulamentar n.º14/2008, de 31 de julho; Decreto-Lei n.º29/2019 de 20 de fevereiro; 

Portaria nº 1553-C/2008, de 31 de dezembro; Decreto-Lei nº29/2001, de 03 de fevereiro. 

Neste sentido, importa caracterizar o posto de trabalho bem como o perfil pretendido do/a trabalhador/a que 

se pretende contratar, os requisitos de admissão e os métodos de seleção, bem como a composição do júri, 

publicitação e a tramitação do procedimento, tal como previsto nas normas legais em vigor. 

1.Caracterização do posto de trabalho e perfil pretendido. 

a) A caracterização do posto de trabalho: funções correspondentes à caracterização funcional da categoria 

de Técnico Superior, constantes no anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, aprovada pela Lei 

n.º35/2014 de 20 de junho; realizar estudos e outros trabalhos de natureza técnica conducentes à definição 

e concretização das políticas Culturais e Turísticas do Município; funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e científica, 

que fundamentem e preparam a decisão; outra informação necessária ao serviço em que está integrado. 

b) O Perfil pretendido: de acordo com a alínea e) do artigo 2.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, o/a 

candidato/a a admitir deve ter conhecimentos e experiência em relações públicas, na coordenação de 

equipas e organização de eventos. Deve ainda ter boa capacidade de comunicação e bom relacionamento 

interpessoal. 

2. Requisitos de admissão: 

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

identificados na publicitação do aviso de abertura, os detentores de Licenciatura em Ciências Históricas; 

Poderão candidatar-se os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das 

candidaturas reúnam os requisitos definidos no artigo n.º 17 da Lei Geral Trabalho funções Públicas (LTFP). 
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O recrutamento efetuar-se-á nos termos do disposto no nº 4 do artigo 30.º e da alínea d) do nº 1 do artigo 

37.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, sendo aberto a 

candidatos com ou sem vínculo de emprego público. 

Os candidatos detentores de uma relação jurídica de emprego público têm que declarar a sua situação 

profissional no requerimento norma obrigatório acompanhado do devido comprovativo. 

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

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

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

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

Relativamente ao sistema de quotas para pessoas com deficiência, com grau de incapacidade igual ou 

superior a 60%, dar-se-á cumprimento ao previsto no artigo 3.º do Decreto- Lei n.º29/2001, de 3 de 

fevereiro.  

3. Métodos de seleção a aplicar. 

De acordo com o estipulado no nº 1, al.s a) e b) do Art.º 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova 

a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, são métodos de seleção obrigatórios: 

- Prova de Conhecimentos; 

- Avaliação Psicológica. 

Caso o candidato tenha relação jurídica de emprego e esteja a executar a atribuição, competência ou 

atividade caracterizadora do posto em causa, são avaliados através dos seguintes métodos, nos termos do 

nº 2, al.s a) e b) do Art.º 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho: 

- Avaliação Curricular;  

- Entrevista de avaliação das competências exigíveis ao exercício da função. 

Será ainda aplicável a todos os candidatos a Entrevista Profissional de Seleção, nos termos do nº 4 do 

citado artigo 36.º. 

4. Composição do Júri. 

De acordo com o estipulado no Art.º 12.º e 13.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, do diploma que 

regulamenta o procedimento concursal, o júri é designado pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara, 

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

faltas e impedimentos) e 2 vogais suplentes. Por Despacho do Senhor presidente da Câmara, exarado na 

Informação n.º 29/DJRH/URH/2020, de 02/03/2020, foi designado o seguinte júri do presente procedimento 

concursal: 

PRESIDENTE – A Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Dra. Maria Catarina Nunes Paiva Magalhães; 

VOGAIS EFETIVOS – O Chefe da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, Dr. José Amadeu Guedes de 

Paiva, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos, e o Chefe da Unidade de 

Recursos Humanos, Dr. Rui Pedro Gomes Martins; 

VOGAIS SUPLENTES – A Chefe da Unidade de Ação Cultural e Turismo, Dra. Luísa Antónia Sousa Aguiar 

Teixeira e a Técnica Superior Licenciada em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia, Dra. Maria 

Fernanda da Costa. 
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5. Publicitação dos procedimentos. 

Nos termos do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, o aviso de abertura do procedimento 

concursal será publicado em Diário da República através de um extrato, sendo a sua publicação integral 

publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP) e na página eletrónica do Município de Valongo em 

www.cm-valongo.pt, no qual constam todos os requisitos formais de candidatura, bem como o prazo de 

candidatura: 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público 

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

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

pelos candidatos e outras informações consideradas relevantes. 

5.1. Após a autorização para abertura do procedimento de seleção e recrutamento é elaborada uma ata do 

júri com a densificação dos métodos e critérios de seleção para avaliação dos candidatos. 

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

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

com a ordenação e preferência legal. 

6. Posicionamento remuneratório: 

O posicionamento remuneratório do trabalhador a recrutar será efetuado nos termos do artigo 38.º da LTFP, 

conjugado com art.º 21.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (LOE2019), sendo a posição remuneratória 

objeto de negociação salarial, tendo como referência a correspondente ao nível 15 da 2.ª posição da 

carreira de Técnico Superior, da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 

públicas. 

7. O procedimento concursal é válido para o preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos 

do previsto no n.º 1 do Art.º 41.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

8 O horário a praticar terá a carga horária em vigor para a administração pública, isto é, 7 horas diárias e 35 

semanais. 

A presente proposta de autorização para a abertura do procedimento de seleção e recrutamento nos termos 

expressos decorre da verificação da inexistência de reservas de recrutamento, tendo em conta que as 

entidades gestoras de requalificação nas autarquias Locais (EGRAS) ainda não estão constituídas, 

assumindo as entidades elencadas no n.º 1 do art.º 15.º do Decreto-Lei nº 209/2009 a posição de EGRA e 

de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada pelo Secretário de Estado da Administração 

local em 15 de julho de 2014, as autarquias locais estão dispensadas de consultar a direção geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação previsto no art.º 24.º da Lei nº 80/2013, de 28 

de novembro, e regulamentado pela Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro, pelo que declara-se não existir 

no Município de Valongo qualquer trabalhador em situação de requalificação. 

Face ao exposto, propõe-se: 

1.Que a Câmara Municipal delibere a abertura de procedimento concursal para a seleção e recrutamento de 

1 Técnico Superior, área de Ciências Históricas para a Divisão de Cultura e Turismo, na modalidade de 
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contrato de trabalho em funções públicas a tempo indeterminado, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 4.º 

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

À consideração superior”. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Chefe da DJRH, Dr. José Paiva, em 13/03/2020, que 

igualmente se transcreve:  

“Ex.ma Senhora Vice-Presidente. Concordo. 

Á consideração de V.ª Exa”. 

A Ex.ma Senhora Vereadora, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, exarou a 13.03.2020, o seguinte Despacho: 

“Concordo. Propõe-se a abertura do procedimento concursal nos termos da presente informação. 

Á consideração do Ex.mo Senhor Presidente para eventual agendamento para a reunião de Câmara”. 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 16/03/2020, o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, a abertura de procedimento concursal 

para a seleção e recrutamento de 1 Técnico Superior, área de Ciências Históricas para a Divisão de Cultura 

e Turismo, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a tempo indeterminado, ao abrigo do 

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

 

4.1 - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO DO MUNICÍPIO DE VALONGO BEM COMO NO ÂMBITO DO PLANO DE 

EMERGÊNCIA DE APOIO ALIMENTAR, POR UM PERÍODO DE 36 MESES  

 

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

supramencionada, instruído com a informação n.º 145/DFA.ACGS/20, datada de 13 de março de 2020, 

subscrita por João Pedro Catarino M. Ferreira, Técnico Superior, cujo teor se transcreve:  

“De modo a podermos satisfazer o solicitado na informação n.º 2326/2020, da DESAS que se anexa e dá 

início ao presente processo, e em cumprimento do despacho do Exmo. Senhor Presidente datado de 

26.02.2020, coloca-se à consideração superior a realização de um concurso público com publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia, com o título em epígrafe, de acordo com o estabelecido na alínea a) do nº 

1 do art.º 20º, do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Dec. Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, e 

republicado pelo Dec. Lei 111-B/2017, de 31 de agosto, com vista à prestação de serviços de fornecimento 

de refeições nos Estabelecimentos de Educação e Ensino do Município de Valongo bem como no âmbito do 

Plano de Emergência de Apoio Alimentar, por um período de 36 meses. 

Sendo que a necessidade da realização deste procedimento, encontra-se justificada na informação acima 

mencionada. 

Numa lógica de rentabilização e gestão dos meios e recursos existentes, e atenta à cindibilidade do objeto 

contratual, propõe-se que este concurso seja constituído por dois lotes: 
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Lote 1 – Agregação do Serviço de Refeições Escolares nos estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo e EPE, 

juntamente com o PEAA (Plano de Emergência e Apoio Alimentar), visto que os locais (cantinas e/ou 

refeitórios) de confeção e os equipamentos a utilizar são os mesmos. 

Lote 2 – Estabelecimentos de Ensino do 2º, 3º ciclos e secundário. 

As propostas deverão identificar obrigatoriamente um preço para o lote 1 e outro preço para o lote 2, devido 

ao facto das refeições servidas em cada lote destinarem-se a faixas etárias diferenciadas, ou seja: 

a) O primeiro preço do lote 1 destina-se ao fornecimento de refeições a crianças dos 3 aos 10 anos 

com vigilância incluída; 

b) O preço do PEAA, relativo ao segundo preço do lote 1, destina-se ao fornecimento de refeições 

(jantares) a famílias carenciadas; 

A existência de dois preços para o lote 1, consubstancia-se na circunstância da natureza da população alvo 

ser muito diferenciada e no facto da volatilidade do número de refeições servidas diariamente ser muito 

distinta, o que implicaria, caso contrário, um desvirtuamento do preço unitário por refeição. 

c) O preço do lote 2 destina-se ao fornecimento de refeições a crianças dos 11 aos 17/18 anos; 

O preço estimado para a abertura do procedimento em epígrafe é de 5.268.600,90 € mais IVA à taxa legal 

em vigor, correspondendo aos seguintes preços base parciais, por lote: 

Lote I – EPE; 1.º CEB e PEEA – 3.443,565,90 € mais IVA à taxa legal em vigor. 

Lote II – 2.º e 3.º Ciclos Ensino Secundário – 1.825.035,00 € mais IVA à taxa legal em vigor. 

A fixação dos preços base dos dois lotes fundamenta-se com base nos preços atualizados do mercado, 

resultantes de anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo. 

A adjudicação será feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa, 

determinado na modalidade de melhor qualidade-preço, na qual o critério de adjudicação é composto pelo 

fator “Preço”, com uma valoração de 80%, e o fator “Qualidade, Inovação e Sustentabilidade”, com uma 

valoração de 20.  

A avaliação do fator “Preço” visa assegurar um custo unitário por refeição que garanta um justo equilíbrio 

entre a qualidade do serviço e das matérias primas e uma justa remuneração da prestação do serviço. 

A avaliação do critério de adjudicação “Qualidade, Inovação e Sustentabilidade”, com uma valoração de 

20%, para os dois lotes, pretende assegurar que as propostas apresentadas tenham os necessários 

requisitos de qualidade para a promoção de uma alimentação saudável, enquadrada em princípios de 

qualidade devida, proteção do meio ambiente e de sustentabilidade. 

Os elementos necessários à realização do concurso público proposto são os seguintes e estão sujeitos a 

aprovação superior, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP: 

- Programa do Concurso e respetivos anexos; 

- Caderno de encargos; 

- Anúncio D.R. 

Em cumprimento do determinado no n.º 1 do artigo 67.º do CCP propõe-se ainda a nomeação do Júri de 

acompanhamento do concurso com a seguinte constituição: 
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Chefe Divisão Educação, Saúde e Ação Social Dr. Torcato Ferreira – Presidente 

Técnico Superior Dr. João Pedro Catarino – Vogal efetivo substituirá a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos 

Técnica Superior Dra. Helena Gonçalves – Vogal efetivo 

Técnica Superior Dra. Angelina Ramalho - Vogal suplente 

Técnica Superior Dra. Sandra Figueiredo – Vogal suplente 

Propõe-se igualmente que seja delegada no Júri, de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 5 do art.º 

50.º, conjugado com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do C.C.P., prestar aos interessados os esclarecimentos 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso. 

De acordo com o estabelecido no art.º 290.º do C.C.P., propõe-se que seja designada como gestora do 

contrato a Chefe Unidade de Educação Dra. Júlia Sandra Mendes.  

A competência para decidir sobre este assunto é da Câmara Municipal ao abrigo do disposto nas alíneas f) 

e dd) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do nº 1 do 

art.º 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicado por força do estatuído na alínea f) do n.º 1 do 

art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, juntamente com o mencionado no art.º 36º do Código 

dos Contratos Públicos, conforme o determinado no n.º 1, al. b) do art.º 18.º do Decreto-lei 197/99, de 8 de 

junho. Sendo que a projeção plurianual da despesa relativa ao presente concurso público já foi autorizada 

pela Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 02 de dezembro, aquando da aprovação do 

Orçamento e Grandes Opções do Plano 2020, de acordo com estatuído no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21/06, na sua redação atual e na sessão realizada no passado dia 29 de fevereiro, onde foi 

aprovada a 2.ª Alteração Modificativa Revisão do Orçamento e Das Grandes Opções do Plano do Ano 

2020. 

O presente processo deverá ser sujeito a fiscalização do Tribunal de Contas.” 

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

Ana Maria Moura dos Santos, em 13/03/2020, que igualmente se transcreve:  

“Ex.mo.Sr. Presidente da Câmara; Concordo com o proposto na presente informação, sendo a competência 

para decidir sobre este assunto da Câmara Municipal,  

À consideração superior”  

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu, em 16/03/2020, o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, em articulação com a alínea b) do nº 1 do art.º 18º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicado por força do estatuído na alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do Decreto-

Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, juntamente com o mencionado no art.º 36º do Código dos Contratos 

Públicos, por unanimidade, com base na informação prestada:  

1) Autorizar a abertura de um procedimento por concurso público com publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia, com o título em epígrafe, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do art.º 20º, do 

Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Dec. Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, e republicado pelo Dec. 
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Lei 111-B/2017, de 31 de agosto, com vista a prestação de serviços, pelo período de trinta e seis meses, de 

fornecimento de refeições nos Estabelecimentos de Educação e Ensino do Município de Valongo bem como 

no âmbito do Plano de Emergência de Apoio Alimentar, com o preço estimado de 5.268.600,90 € mais IVA 

á taxa legal em vigor, para a duração da relação contratual 

2) Aprovar as peças do referido procedimento nos termos do nº 2 do artigo 40º do Código dos Contratos 

Públicos 

3) Nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, nomear o júri de acompanhamento 

do concurso, com a constituição supra indicada, nele delegando a faculdade de prestar aos interessados os 

esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso, de acordo como 

estipulado a alínea a) do n.º 5 do art.º 50.º, conjugado com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do C.C.P.  

4) Nomear como gestora do contrato a Chefe Unidade de Educação Dra. Júlia Sandra Mendes, conforme o 

estabelecido no art.º 290.º do C.C.P. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.  

 

As deliberações foram aprovadas em Minuta para efeitos de execução imediata.  

 

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

Disse existem dois tipos de população, aqueles que não valorizam nada a ameaça do vírus e os outros que 

são mais conscientes e que têm a atitude de se isolarem de se protegerem a si e aos seus. 

Com o estado de isolamento querem fazer algo mais, e deve haver canais, são forçosamente pelas suas 

funções procurados por muitas pessoas para tirar dúvidas, para as sossegar e muitas vezes para denunciar 

casos. 

Acima de tudo o que interessa é todos comunicarem e informar que existem canais abertos para identificar 

as situações, seja para denunciar e mandar lá a Proteção Civil para atuar, nomeadamente as esplanadas e 

os ajuntamentos, quer seja para acudir a alguém que está mais isolado e por esse isolamento deixa de ter 

acesso a condições básicas. 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

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

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

Valongo.___________________________________________________________. 


