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

FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E VINTE 

 

Aos seis 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 

Dra. Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Dra. Carla Eduarda Pereira Caetano 

Dr. Alberto Fernando Correia Neto  

Sr. José António Ferreira da Silva 

Sr. Fernando Luís Marta Neves  

 

 

Os senhores Vereadores, Sr. José Maria Veloso Delgado e Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho fizeram-se 

substituir, respetivamente, pela senhora Vereadora Dra. Carla Eduarda Pereira Caetano e pelo senhor 

Vereador, Sr. Fernando Luís Marta Neves. 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram dez horas e trinta minutos. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

Reunião Ordinária de 06.02.2020 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Intervenção do Publico;  

 

Intervenção dos Membros da Câmara; 

 

Resumo diário de tesouraria;  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – Diversos  

 

1.1 – Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 27.11.2019, 13.12.2019, 27.12.2019, 09.01.2020 

e 23.01.2029.  

 

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

 

2.1 - Transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas, no âmbito do processo de delegação de 

competências nos Diretores dos Agrupamentos de Escolas – Ratificação.  

 

2.2 – Proposta de alteração ao Regulamento Interno TOK’A MEXER VALONGO – campo de férias;  

 

2.3 – Proposta de preço para Campo de Férias da Páscoa e Férias de Verão 2020;  

 

2.4 – Ação Social Escolar - Comparticipação para Visitas de Estudo – Ano Letivo 2019-2020 1ª fase;  

 

2.5 – Atribuição de subsídio de transporte a alunos/as compulsivos/as - ano letivo 2019/2020 - nova 

inscrição;  

 

2.6 - Atividades de Animação e de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar (AAAF) - Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Valongo e o Agrupamento de Escolas de Campo.  
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3 – DCT – Divisão de Cultura e Turismo 

 

3.1 – Proposta de acolhimento de estágio na Divisão de Cultura e Turismo - Instituto Superior de Ciências 

Empresariais e do Turismo;  

 

3.2 – Aceitação doação de Espólio para a Oficina da Regueifa.  

 

3.3 – Proposta de estabelecimento de Protocolos de Desenvolvimento Cultural com as Associações 

Concelhias.  

 

4 – DD – Divisão de Desporto 

 

4.1 – Associação Kemedo Team Desporto em Natureza - Proposta de Celebração de Protocolo de 

Coorganização – Free Trail `s Solidários 2020;  

 

4.2 – Grupo Columbófilo de Alfena - Comemorações do 91.º Aniversário – 15 fevereiro;  

 

4.3 – Associação Social e Cultural de Sobrado - ASCS - Eventos Desportivos 2020 – pedido de apoio;  

 

4.4 – Associação das Coletividades do Concelho de Valongo - TOCATI – Evento de jogos, danças e cantos 

de origem portuguesa - Verona – Itália – 17 a 20 de setembro;  

 

4.5 – Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo e Campo - Eventos desportivos 2020 – 

pedido de apoio;  

 

4.6 – Grupo Dramático e Recreativo da Retorta - Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização 

dos Trilhos do Paleozoico;  

 

4.7 – NCRV – Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo - III Torneio Internacional de Carnaval de 

Minibasquetebol – 21, 22 e 23 de fevereiro;  

 

4.8 – Extreme Clube de Lagares – Penafiel - Proposta de celebração do Protocolo de Coorganização da 

Extreme Valongo - PHES - 01 de março de 2020;  

 

4.9 – Clube de Karaté de Valongo - 3.º Torneio Juvenil de Karaté de Valongo – 28 de março de 2020;  

 

4.10 – Clube Trilhos do Norte - Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização da 1.ª Prova do 

Campeonato de Portugal de Trial 4x4 – 07 e 08 de março de 2020.  
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5 – DCJ – Divisão de Cidadania e Juventude 

 

5.1 – Adesão à Rede DYPALL;  

 

5.2 - Integração na International League of Democratic Cities (Liga Internacional das Cidades 

Democráticas).  

 

6 – DA – Divisão de Ambiente 

 

6.1 – Programa Eco-Escolas – Escola Básica do Outeiro - Apoio à implementação no Município.  

 

6.2 – Pacto Português para os Plásticos – Smartwaste – Ratificação;  

 

6.3 - Estabelecimento de contrato de comodato tripartido com vista à cedência de utilização de parte do 

edifício “Casa dos Limas” à Associação Alto Relevo – Clube de Montanhismo.  

 

7 – DOT – Divisão de Ordenamento do Território 

 

7.1 – Processo nº. 206-OC/2008, em nome de Silvina da Conceição Neves Tavares  

Local: Rua de Calfaioma, 626 – Valongo  

Pedido de receção definitiva das obras de urbanização;  

 

7.2 – Processo nº. 71-OC/2010, em nome de Susana Maria de Sousa Campos 

Local: Rua da Virela, 700 – Valongo  

Declaração de caducidade da licença administrativa.  

 

8 – DFA – Divisão de Financeira e Aprovisionamento  

 

8.1 - Concurso público com publicação no JOUE para a aquisição de apólices de seguros – Adjudicação.  

 

9 – DL – Divisão Logística 

 

9.1 – Adenda ao Protocolo de Cooperação celebrado com a Sogilub-Sociedade de Gestão Integrada de 

Óleos Lubrificantes Usados, Lda. 
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10 – DPOM – Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade 

 

10.1 - Refuncionalização do Mercado de Valongo (Nova esquadra da PSP)  

Decisão de adjudicação  

Aprovação do relatório final e da minuta de contrato 

Notificação para apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário  

Exigência de prestação de caução para garantia da obra;  

 

10.2 - Programa de incremento da infraestrutura de mobilidade suave do Concelho de Valongo 

Requalificação do Largo do Passal e áreas envolventes, Sobrado 

Resolução de Expropriação nos termos do n.º 1 do Art.º 10.º da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro: 

Pedido de Declaração de Utilidade Pública com Carácter de Urgência e Tomada de Posse Administrativa de 

5 (cinco) parcelas de terreno.  
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, cumprimentou os presentes e deu 

início à reunião concedendo a palavra aos munícipes inscritos para usar da mesma. 

 

Interveio a Munícipe, D. Maria Teresa Ferreira da Rocha Monteiro, cumprimentando os presentes. 

Disse que em tempos foi entregues um abaixo assinado para reparação da rua Lopes das Neves, em 

Valongo, pois a rua encontra-se me em muito mau estado.  

Na mesma rua existe uma quinta que tem uns cedros rentes ao muro que então bastante altos, tendo já 

sido solicitado ao proprietário para proceder ao corte dos cedros, solicitação que ele não acatou.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que tomou a devida nota das 

situações colocadas. 

 

Interveio o Munícipe, Sr. José Ferreira Carvalho, cumprimentando os presentes. 

Disse que o Complexo Desportivo dos Montes da Costa se encontra ao abandono, bem como não existe 

vigilância no local. 

Relativamente ao processo 2018/500.10.200/178 sobre o ruído de um aparelho de ar condicionado 

instalado na habitação do vizinho, problema já colocada há bastante tempo, continua sem solução. 

Quanto aos Transportes Coletivos a carreira 705 é servida pelos autocarros em pior estado ser tido em 

consideração para que não acontecesse.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que tomou nota relativamente 

à questão da STCP. 

 

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

Relativamente ao processo de exaustão informou que se encontra a decorrer na Divisão Jurídica no que diz 

respeito à contraordenação e na Divisão de Obras Particulares no que diz respeito à reposição da 

legalidade urbanística, não se trata só de uma questão de exaustão, existem outras situações que também 

não estão legais, estando-se a cumprir os prazos legais.  

Sobre o Complexo Desportivo Montes da Costa, o futebol não saiu de lá, trata-se de um equipamento 

desportivo onde não foram cumpridos alguns regulamentos 

O projeto para a qualificação daquele complexo já está terminado, vai ser lançado concurso para a 

empreitada, estando previsto uma pista de atletismo, que será a primeira no concelho, e ainda a com 

condições para a prática de futebol de sete e para dar apoio à formação jovem. 
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Quanto à vigilância não é possível estar em todos os locais e equipamentos municipais. 

 

Interveio o Munícipe, Sr. Nelson Neto, cumprimentando os presentes. 

Disse que relativamente ao aterro em Sobrado tomou conhecimento de que está previsto para aquela zona 

envolvente um investimento de milhões, para construção de uma nove empresa para receber para além dos 

outros lixos resíduos do lítio, situação, que a ser verdade, o preocupa.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que em 2007 foi vendida uma 

coisa muito boa que era a Retria, depois de forma discreta foi licenciada a Recivalongo. 

Como Presidente da Câmara começou a luta em 2015, quando se começou a sentir os maus cheiros, com 

cartas para a CCDR-N, para a Secretaria de Estado, para o Ministério, para a APA, há análises à água, 

participaram ativamente em todo o processo, O processo, estranho, de renovação de licenças em que 

foram contra, houve reuniões com a G.N.R., sensibilizaram as Autoridades de Saúde, fez um apelo à 

população e desde então ganharam aliados  

A empresa que lá está há muito tempo quer instalar um investimento, ao qual por razões ambientais, por 

vários motivos, têm-se oposto, sendo que a consequência foi a Empresa ter posto um processo em 

Tribunal, tratava-se de era um investimento que queriam fazer ligado à questão dos resíduos. 

A equipa que está com a revisão do PDM está a estudar a forma de impedir naquele local que possa ser 

contruído o que está a ser pretendido pela Empresa. 

 

Interveio o Munícipe, Sr. Nelson Neto, cumprimentando os presentes. 

Disse que a caminho do centro de Saúde de Valongo, a partir do Hospital, estacionam viaturas dos dois 

lados da via o que cia conflito no cruzamento de viaturas.  

O Centro de Saúde de Valongo continua a não estar aberto a partir das 20 horas. 

As caixas de saneamento estão abaixo do piso, em alcatrão, cerca de 3 a 5 cm o que é mau para os carros, 

no paralelo estão acima do piso. 

Questionou para quando está previsto o início das obras no Mercado para instalação da PSP. 

Disse que continuam a aumentar as colónias de gatos na freguesia de Valongo. 

 

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

problema do estacionamento junto ao Hospital e ao centro de Saúde de Valongo está a ser estudada a 

melhor forma para a sua resolução. 

Quanto ao horário de funcionamento do Centro de Saúde de Valongo falou com o anterior Ministro da 

Saúde, trata-se de uma competência do Governo e vão ver o que conseguem junto do Governo de forma a 

prolongar o serviço até às 23 horas.  

Relativamente às caixas de saneamento tem a ver com a utilização das estradas  

Relativamente às obras no Mercado para instalação da PSP houve uma empresa que ganhou o concurso e 

dentro de pouco tempo vão iniciar as obras.  
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Sobre as colónias de gatos com a nova legislação tem vindo a aumentar o número de gatos e de cães, está 

a ser estudada uma situação para os cães, foi identificado um terreno para construção de um espaço.  

 

Interveio o Munícipe, Sr. Celestino Neves, cumprimentando os presentes. 

Disse que relativamente à Recivalongo a Câmara teve um contrato para deposição de lixos  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo a Câmara Municipal, assim 

como outras Câmaras do Grande Porto, teve um contrato durante dois anos com a Retria para depositar 

resíduos de construção, contrato que, entretanto, foi anulado  

 

Interveio o Munícipe, Sr. Celestino Neves, perguntando se o contrato que da Câmara com a WGC 

Branding e Comunicação tinha sido anulado  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que se trata de um contrato 

para fazer o plano de marketing digital, que está pronto, e pensa que termina em março.  

 

Interveio o Munícipe, Sr. Celestino Neves, dizendo que dadas as circunstâncias da empresa ser arguida, 

estando a aguardar julgamento, e dado os contornos da empresa em causa, bem como o senhor Presidente 

ser arguido no âmbito desse processo, questionou se não seria o caso de a Câmara anular esse contrato.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o arguido é um cidadão 

que está a colaborar no processo, em Valongo não é ele o único arguido no processo é ele juntamente com 

o anterior Presidente da Câmara Dr. João Paulo Baltazar. 

 

Interveio o Munícipe, Sr. Celestino Neves, perguntando quais são os apoios concretos que a Câmara está 

a dar ao Moto Clube de Alfena. A obra da sede está a avançar, contra a vontade dos moradores, está a 

decorrer um processo no DIAP do Porto, não tem nada contra a Associação, assim gostaria de saber quais 

os apoios que a Câmara está a dar à Associação quer em dinheiro ou em espécie. 

 

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

de Câmara dão apoios às associações, estão a apoiar no projeto de arquitetura, não nas especialidades. 

 

Interveio o Munícipe, Sr. Celestino Neves, dizendo que existe um inquérito interno aos serviços de 

fiscalização, estranha a demora dos resultados do inquérito, se vai haver procedimentos disciplinares contra 

alguém.  

Disse que os lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida eram atribuídos com a 

indicação da matrícula da viatura da pessoa a quem eram destinados, entretanto desapareceu a indicação 
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das matrículas, podendo estacionar nesses lugares qualquer cidadão que tenha o dístico de mobilidade 

reduzida.  

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o regulamento foi alterado 

porque não podia haver a indicação de matrículas nesses lugares, de acordo com a lei.  

 

Interveio o Chefe de Divisão Jurídica e Recursos Humanos, Dr. José Paiva, dizendo que relativamente ao 

processo de inquérito conta ouvir na próxima semana uma testemunha que é fundamental para o processo, 

ouvida essa testemunha o processo será rapidamente concluído.  

 

Interveio o senhor Vereador, Eng.º Paulo Ferreira, dizendo que relativamente à questão do Moto Clube de 

Alfena a Câmara o apoio que deu, como tem dada a várias associações, foi de fazer o projeto de 

arquitetura, as especializações foram da responsabilidade do Moto Clube de Alfena. 

 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA 

 

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

De seguida fez a seguinte intervenção: 

“A nossa questão, prende-se com o facto de saber se esta Câmara desresponsabilizou ou desobrigou a 

REN da limpeza dos, sob as linhas de alta tensão que passam nos terrenos privados do nosso concelho. 

Esta questão, tem razão de ser, porque tivemos conhecimento de uma situação em que o proprietário de 

determinado terreno, limpou o mesmo, mas deixou por limpar a faixa sob as linhas de alta tensão, pelo que 

recebeu a visita da GNR que lhe aplicou uma coima ou multa. 

O proprietário reclamou a imposição da mesma, com o argumento de que a referida limpeza diz respeito à 

empresa REN. Face ao argumento apresentado pelo proprietário, a GNR argumentou, com a resposta de 

que a referida empresa tinha sido desobrigada de tal tarefa (limpeza de terrenos) pela CMV.  

Face a esta situação ou episodio e outros que lhe sejam inerentes, pretendemos que nos informem do que 

lhes aprouver sobre o assunto.”  

 

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

desresponsabiliza, a lei tem de ser cumprida, a REN se não limpou tem de limpar. 

 

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

Disse que em 2007 o volume de construção levou a que existisse a necessidade de recolha dos resíduos de 

construção e desse facto nasceu a Retria, o que aconteceu depois, e que supostamente as pessoas 

desconheciam, nasce uma empresa diferente da Retria. Nasce uma empresa e depois é criada outra e essa 

outra empresa é que não devia ter sido permitida a sua criação 
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Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que não foi responsável pela 

situação, bem como todos os outros vereadores presentes.  

Em 2007 deu entrada na Câmara um pedido de licenciamento urbanístico da RETRIA, em 2009 foi imitido o 

alvará de utilização das instalações destinadas ao tratamento dos resíduos com a construção e demolição 

No mesmo ano, 2007, a Casais Investe, SGPS e Outros, meteram um processo na Câmara para 

licenciarem a construção de um aterro de resíduos não perigosos, ou seja, em paralelo, na mesma altura 

em que fazem, metem da RETRIA 

 

Entrou outro processo na Câmara para licenciar a RECIVALONGO, não podem misturar as coisas, uma 

coisa é entrar um processo de licenciamento urbanístico, que tem de vir à Câmara porque a lei obriga, outra 

coisa são as licenças ambientais, como têm hoje, que são quatrocentos e vinte e cinco tipos diferentes de 

resíduos, que não são emitidas pela Câmara.  

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

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

de oito milhões, cinquenta e quatro mil, cinquenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 27.11.2019, 13.12.2019, 

27.12.2019, 09.01.2020 e 23.01.2029 

 

Aprovadas por unanimidade. 

Não participou na votação das atas dos dias 27.11.2019, 13.12.2019, 09.01 2019 e 23.01.2019 a senhora 

Vereador eleita pelo PS, Dra. Carla Eduarda Pereira Caetano, por não ter estado presente nas reuniões. 

Não participou na votação das atas dos dias 27.11.2019, 13.12.2019, 27.12.2019, 09.01 2019 e 23.01.2019 

a senhora Vereador eleita pelo PPD/PSD, Sr. Fernando Luís Marta Neves, por não ter estado presente 

nas reuniões. 

 

2.1 - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DO 

PROCESSO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS DIRETORES DOS AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS – RATIFICAÇÃO. 

 

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

para os Agrupamentos de Escolas, no âmbito do processo de delegação de competências nos Diretores 

dos Agrupamentos de Escolas, instruído com a informação técnica n.º 1229/2020, datada de 27/01/2020, 
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subscrita por Torcato Fernando Carvalho Ferreira, Chefe da Divisão de Educação, Saúde e Ação Social, 

cujo teor se transcreve:  

“Considerando que:  

- O Município de Valongo aceitou a transferência das competências previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 

30 de janeiro, na sua redação atual, para o ano de 2019.  

- Por deliberação de 20 de setembro de 2019, a Câmara Municipal delegou nos Diretores dos 

Agrupamentos a gestão da utilização dos espaços que integram os estabelecimentos escolares nos termos 

do n.º 1 do Artigo 47.º do citado diploma. Delegou ainda a competência prevista na alínea c) do Artigo 39.º 

para que promovam e implementem as Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico.  

- No início do ano de 2020, a assunção plena das competências previstas no referido diploma conduziu à 

delegação de competências nos/nas Diretores/as dos Agrupamentos de Escolas de forma a assegurar o 

normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino por deliberação da Câmara Municipal de 

27.12.2019.  

- Não obstante as competências delegadas, importa, também, munir os Agrupamentos de Escolas de 

recursos financeiros para a gestão corrente dos respetivos serviços, no âmbito do processo de delegação 

de competências, gerindo os contratos existentes e procedendo à aquisição de bens e serviços 

necessários, urgentes e inadiáveis, havendo em momento posterior o respetivo acerto de contas, mediante 

envio de faturas comprovativas por parte dos AE à Câmara Municipal;  

-Nos termos do art.º 64.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, o Município de Valongo assumiu a 

posição contratual do Estado nos contratos para aquisição de bens e prestação de serviços destinados aos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas cuja vigência se prolongue para além da data da 

entrada em vigor do referido diploma;  

- Neste momento ainda não operou esta cessão da posição contratual dos contratos infra descritos;  

Propõe-se efetuar uma transferência de verbas, nos moldes infra descritos, correspondendo a uma 1ª 

tranche, conforme mapa:  

Agrupamento de 

Escolas (AE) 

Verba 

Estimada ME 

Despesas 

Água 

assumidas 

pela CMV 

Despesas 

Gás 

Assumidas 

pela CMV 

Valor com 

acerto 

estimado 

Serviços 

Limpeza 

(valor 

estimado) 

1ª Tranche  

AE Alfena 92 395,00   21 000,00   7 809,24   63 585,76     12 717,15   

AE Campo 83 545,00   16 000,00   2 700,00   64 845,00     12 969,00   

AE Ermesinde 194 361,00   30 000,00   5 015,88   159 345,12     31 869,02   

AE S. Lourenço 103 311,00   10 000,00   4 296,86   89 014,14   36 666,00   25 136,03   

AE Vallis Longus 93 976,00   33 000,00   2 523,28   58 452,72     11 690,54   

AE Valongo 133 277,00   40 000,00   21 738,39   71 538,61     14 307,72   
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Total 700 865,00   150 000,00   44 083,65   506 781,35     108 689,47   

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo do art.º 46.º e da al. a) do n.º 

1 do art.º 64.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro.  

Considerando que é urgente proceder à transferência da importância suprarreferida de forma a garantir o 

normal funcionamento das escolas serve a presente para propor que o Exmo. Sr. Presidente da Câmara a 

autorize, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, levando o assunto a 

ratificação na próxima reunião de câmara.  

À consideração superior.”  

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 27/01/2020, 

que igualmente se transcreve:  

“Concordo.”  

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 27/01/2020, o seguinte despacho:  

“Autorizo. Submeta-se à reunião de Câmara Municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35, anexo I da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro.”  

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovada pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, ratificar o ato 

administrativo praticado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara, com base na informação técnica prestada.  

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

 

2.2 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO TOK’A MEXER VALONGO – 

CAMPO DE FÉRIAS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a Proposta de alteração ao 

Regulamento Interno TOK’A MEXER VALONGO – campo de férias, instruído com a informação técnica n.º 

1091/2020, datada de 23/01/2020, subscrita por Raquel Susana Castro Pinheiro Branco, técnica superior, 

cujo teor se transcreve: 

“O município de Valongo promove campos de férias para crianças e jovens, nos termos do Regulamento 

Interno aprovado pela Câmara Municipal de Valongo a 19 de fevereiro de 2015 e indo ao encontro do PEM 

– Projeto Educativo Municipal de Valongo, designadamente os objetivos que se relacionam com a 

promoção do conhecimento de Valongo e do seu património histórico, cultural e ambiental, bem como a 

melhoria de oferta de serviços que promovam a conciliação da vida familiar com a profissional.  

Assim, e considerando que já passaram 5 (cinco) anos de vigência deste Regulamento, a prática revela a 

necessidade de introduzir alterações com o objetivo de clarificar e simplificar o modo de funcionamento e de 

inscrição do programa de férias.  

De uma maneira geral, não se propõem alterações significativas, mas apenas atualização e clarificação de 

informação, sobretudo no que respeita à forma de inscrição, forma de pagamento e adequação dos grupos 
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etários em sintonia com o que é exposto no Decreto-Lei 32/2011 de 7 de março. São efetuados pequenos 

ajustes de pormenor e de linguagem, que apenas se destinaram a clarificar algumas questões e acrescentar 

pontos importantes que decorrem da prática e experiência de terreno do campo de férias.  

Face ao exposto, anexa-se proposta de alteração ao Regulamento Interno, nos termos da alínea b), c) e d) 

do n.º 2 do artigo 17 do Decreto-Lei 32/2011 de 07 de março.  

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal de Valongo ao abrigo da alínea k), n.º 1, 

do art.º 33 da Lei 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 28/01/2020, que igualmente se transcreve:  

“Concordo com o proposto.  

À consideração superior.”  

O Ex.mo Senhor Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 28/01/2020 o seguinte despacho:  

“Concordo.  

À consideração superior.”  

O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 29/01/2020, o seguinte despacho:  

“Concordo.  

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

O Exmo. Sr. Presidente, emitiu em 31/01/2020, o seguinte despacho:  

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

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

n.º 75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a alteração ao Regulamento Interno TOK’A 

MEXER VALONGO – campo de férias, em anexo, com base na informação técnica prestada. 

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

 

2.3 – PROPOSTA DE PREÇO PARA CAMPO DE FÉRIAS DA PÁSCOA E FÉRIAS DE VERÃO 2020 

 

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

Campo de Férias da Páscoa e Férias de Verão 2020., instruído com a informação técnica n.º 1483/2020, 

datada de 30/01/2020, subscrita por Raquel Susana Castro Pinheiro Branco, técnica superior, cujo teor se 

transcreve: 

“Como é do conhecimento superior, a Divisão de Educação, Saúde e Ação Social no âmbito do seu PEM – 

Projeto Educativo Municipal, em fase de execução, elaborou o plano de ação do qual faz parte a 

concretização de dois objetivos estratégicos, nomeadamente o E2/02 e E2/04 que definem como 

prioridades promover o conhecimento de Valongo e do seu património histórico, cultural e ambiental, bem 

como melhorar a oferta de serviços que promovam a conciliação da vida familiar com a profissional, 

respetivamente.  
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Assim, e numa linha de continuidade dos projetos apresentados em edições anteriores, o programa TOK’A 

MEXER VALONGO - Férias da Páscoa e Férias de Verão visa a conciliação entre a vida familiar e 

profissional das famílias e contribuir para a formação integral das crianças, proporcionando-lhes a 

oportunidade do exercício e prática de diversas modalidades, constituindo, assim, um importante fator de 

desenvolvimento sociocultural.  

As atividades desenvolvidas estão pensadas para decorrerem em diversas infraestruturas municipais, 

contribuindo para a sua dinamização e assentam nos seguintes princípios:  

a) Respeito e promoção pelas atividades desenvolvidas de uma forma organizada e útil no seu crescimento 

pessoal;  

b) Variedade e multidisciplinaridade;  

c) Abrangência cultural.  

Neste sentido, vimos pela presente propor o preço e respetivos períodos de funcionamento para as edições 

da Páscoa e do Verão do corrente ano.  

Férias da Páscoa 2020  

Sugerimos a realização de 2 turnos, nomeadamente: 30 de março a 03 de abril e de 06 a 09 abril, a 

funcionar no Pólo de Valongo. Para 2 grupos de 50 crianças cada, num total de 100 crianças, divididas por 

faixas etárias e na seguinte proporção:  

 40 Crianças: entre os 6 e os 9 anos;  

 10 Crianças: entre os 10 e os 15 anos  

Preço:  

 27€ para a semana completa de 5 dias;  

 21,60€ para a semana de 4 dias, nomeadamente de 06 a 09 de abril.  

Férias de Verão 2020  

Propomos manter o formato e que o mesmo decorra em 10 semanas, entre 22 de junho e 28 de agosto. 

Para 2 grupos de 100 crianças cada (max.), num total de 200 crianças por semana, distribuídas por 2 polos 

nas freguesias de Valongo e Ermesinde, e por faixas etárias na seguinte proporção:  

 70 Crianças: entre os 6 e os 9 anos;  

 30 Crianças: entre os 10 e os 15 anos  

Preço:  

 27€ para a semana completa de 5 dias;  

 21,60€ para a semana de 4 dias, nomeadamente: 22 a 26 de junho.  

Horário de funcionamento:  

Cronograma de Atividades:  

Receção Atividade Lanche Almoço Atividade Lanche Encerramento 

08h30 09h30 10h30 12h30 14h30 16h00 18h30 
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As atividades propostas pretendem promover o desenvolvimento cognitivo, relacional e emocional e serão 

desenvolvidas tendo em conta o ritmo e realidade das crianças participantes. As atividades diárias a realizar 

no TOK’A MEXER incluem sempre dias com saídas externas.  

Nos restantes dias, as atividades na sua maioria privilegiam ações que promovam na sua maioria as 

logomarcas de Valongo, nomeadamente: pão e biscoitos, lousa, serras, Bugios e Mouriscadas; que passam 

por exemplo por:  

a) Atividades desportivas, tais como futebol, andebol, basquetebol, artes marciais, ténis, natação, bicicleta, 

hóquei, jogos tradicionais, entre outras de desporto natura que possam proporcionar uma dinâmica de 

grupo e que estimulem as relações entre as crianças;  

b) Acompanhamento e/ou dinamização de atividades culturais (Museu, Biblioteca, Centro da Documentação 

da Bugiada), artísticas e pedagógicas e peddy papers que potenciem a criatividade e o conhecimento do 

nosso Concelho;  

c) Acompanhamento e/ou dinamização de jogos lúdicos, adaptados ao desenvolvimento, físico e cognitivo 

das crianças;  

d) Acompanhamento e/ou criação de jogos cooperativos, passeios pedestres, atividades de observação da 

natureza e trabalhos de expressões plásticas.  

e) Acompanhamento e/ou criação de atividades ao Ar livre potenciando as nossas Serras e Fojos.  

Para o efeito, temos contado com a colaboração dos serviços de Ambiente, Desporto e Cultura.  

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da cláusula 12.ª do 

Regulamento dos Campos de Férias organizados pelo Município de Valongo.  

À consideração Superior.”  

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

Mendes, em 31/01/2020, que igualmente se transcreve:  

“Concordo.  

À consideração superior.”  

O Ex.mo Senhor Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 31/01/2020 o seguinte despacho:  

“Concordo.  

À consideração superior.”  

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

“Concordo.  

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

O Exmo. Sr. Presidente, emitiu em 03/02/2020, o seguinte despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da cláusula 12.ª do Regulamento dos Campos de 

Férias organizados pelo Município de Valongo, por unanimidade, aprovar os preços por semana a praticar 

para o TOK’A MEXER VALONGO - Férias da Páscoa e Férias de Verão, com base na informação técnica 

prestada.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.  
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2.4 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - COMPARTICIPAÇÃO PARA VISITAS DE ESTUDO – ANO LETIVO 

2019-2020 1ª FASE  

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Ação Social Escolar - 

Comparticipação para Visitas de Estudo – Ano Letivo 2019-2020 1ª fase, instruído com a informação técnica 

n.º 1329/2020, datada de 28/01/2020, subscrita por Angelina Ramalho, Dalila Cunha, Helena Gonçalves, 

Marta Costa e Sandra Figueiredo, Técnicas Superiores, Técnicas Superiores cujo teor se transcreve:  

“1. No âmbito da aplicação das medidas de Ação Social Escolar para o ano letivo 2019-2020, foi solicitada a 

identificação das visitas de estudo realizadas no âmbito das atividades curriculares para efeito de atribuição 

das comparticipações a alunos/as abrangidos/as pelos escalões A e B. A publicação do Despacho n.º 

5296/2017, de 16 de junho veio introduzir alterações ao Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho definindo 

no Anexo III o montante máximo das comparticipações - 20,00€ para o escalão A e 10,00€ para o B.  

2. Para o ano letivo 2019-2020, na ausência de publicação do Despacho que regula a aplicação das 

medidas de Ação Social Escolar em 2019, mantém-se o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho aplicando-

se as mesmas condições de apoio incluindo o alargamento às crianças da Educação Pré-Escolar 

decorrente de orientações superiores.  

3. Com base neste enquadramento, as Direções dos Agrupamentos de Escolas vêm solicitar a 

comparticipação para os/as alunos/as e crianças que beneficiam das medidas de Ação Social Escolar e 

participaram em visitas de estudo realizadas no 1.º período.  

4. Após análise das grelhas de custos, o montante global a transferir para os Agrupamentos de Escolas é de 

4.634,90 € de acordo com a seguinte distribuição:  

Agrupamento de Escolas (AE) Valor 

AE de Alfena 1.229,00 € 

AE de Campo --  

AE de Ermesinde 991,00 € 

AE de S. Lourenço 396,00 € 

AE de Vallis Longus -- 

AE de Valongo 2.018,90 € 

TOTAL 4.634,90€ 

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

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

À Consideração superior.”  

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

Mendes, em 28/01/2020, que igualmente se transcreve:  

“Concordo. À consideração superior.”  
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O Ex.mo Senhor Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 29/01/2020 o seguinte despacho:  

“Concordo.  

À consideração superior.”  

O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 29/01/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente, emitiu em 03/02/2020, 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 hh), do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, transferir para os Agrupamentos de Escolas o valor global 

de 4.634,90€ para comparticipação de visitas de estudo dos/as alunos/as abrangidos/as pelas medidas de 

Ação Social Escolar, com base na informação técnica prestada. 

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

 

2.5 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTE A ALUNOS/AS COMPULSIVOS/AS - ANO LETIVO 

2019/2020 - NOVA INSCRIÇÃO  

 

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

transporte a alunos/as compulsivos/as - ano letivo 2019/2020 - nova inscrição, instruído com a informação 

técnica n.º 975/2020, datada de 21/01/2020, subscrita por Dalila Susana Moreira Silva Cunha, Técnica 

Superior cujo teor se transcreve:  

“Na sequência do assunto em epígrafe informa-se:  

1. Uma aluna que frequenta o 11º ano na Escola Secundária de Valongo, dirigiu-se ao atendimento geral do 

Gabinete de Apoio a Munícipe (GAM) da Câmara Municipal, a solicitar a autorização para ser incluída nos 

alunos beneficiários de apoio para transporte no âmbito dos Transportes aos alunos/as Compulsivos/as. 

2.Trata-se de uma aluna residente em Campo, na Rua das Orquídeas, que por inexistência do curso 

pretendido na área de residência, frequenta a Escola Secundária de Valongo.  

3. A aluna não efetuou a inscrição no período para o efeito, ou seja, 30 de setembro, alegando 

esquecimento de requerer no 1º período.  

4. Considerando a aprovação e deliberação em reunião de Câmara no dia 18 de outubro de 2019 

“Atribuição de subsídio de transporte a alunos/as compulsivos/as para o ano letivo 2019/2020”, não 

obstante a candidatura ser apresentada fora do prazo, considerando a existência de uma situação análoga, 

numa lógica de equidade propõe-se:  

- Integrar a aluna para usufruto do subsídio de transporte abrangendo os meses de janeiro de 2020 a junho 

de 2020 no valor de 90€ (IVA incluído à taxa legal em vigor), correspondendo 30€ do valor do passe mensal 

x 6 meses / 50%.  

A Divisão de Educação, Saúde e Ação Social, prestará informação à Divisão Financeira e Aprovisionamento 

no final de cada período, relativa ao valor do subsídio atribuir a esta aluna.  
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Salvaguardam-se eventuais variações nos custos dos títulos de transporte, bem como na taxa do IVA a 

aplicar, que implicarão alterações ao valor deste subsídio.  

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

33 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 22/01/2020, que igualmente se transcreve:  

“Concordo. À consideração superior.”  

O Ex.mo Senhor Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 24/01/2020 o seguinte despacho:  

“Concordo.  

À consideração superior.”  

O Exmo. Sr. Vereador Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 24/01/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente, emitiu em 03/02/2020, 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 hh) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, por unanimidade, autorizar a integração da aluna para atribuição de Subsídio 

de Transporte a alunos/as Compulsivos - Ano letivo 2019/2020, com base na informação técnica prestada.  

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

 

2.6 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (AAAF) - 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALONGO E O AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE CAMPO 

 

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

de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar (AAAF) - Protocolo de Colaboração entre o Município de 

Valongo e o Agrupamento de Escolas de Campo, instruído com a informação técnica n.º 1607/2020, datada 

de 03/02/2020, subscrita por Torcato Fernando Carvalho Ferreira, Chefe da Divisão de Educação, Saúde e 

Ação Social, cujo teor se transcreve:  

“1. Sem prejuízo do disposto nos Artigos 39.º, n.º 1, 40.º, n.º 1, 41.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

de janeiro e nos termos do n.º 3 do Artigo 3.º da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto, as AAAF são 

implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de colaboração, de 28 de julho 

de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar, sem prejuízo da possibilidade de viram a ser desenvolvidas por associações de 

pais, instituições particulares de solidariedade social ou outras entidades que promovam este tipo de 

resposta social.  
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2. No território concelhio, desde o ano letivo 2012-2013 que a oferta das AAAF resulta do estabelecimento 

de parcerias devidamente formalizadas, conforme previsto no Artigo 14.º do Regulamento de 

Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Rede Pública da Educação Pré-

Escolar do Município de Valongo.  

3. No quadro da transferência de competências no domínio da Educação materializado pelo Decreto-Lei n.º 

21/2019 de 30 de janeiro, compete às câmaras municipais promover e implementar medidas de apoio à 

família e que garantam uma escola a tempo inteiro, entre as quais as AAAF.  

4. Considerando que constitui objetivo deste Município proporcionar as AAAF a todos os agregados 

familiares interessados no sentido de permitir a conciliação da vida familiar e profissional com os horários 

escolares, promovendo gradualmente a sua organização e gestão direta.  

5. Considerando que estão reunidas as condições para o Município afetar os recursos humanos necessários 

ao nível da colocação de pessoal não docente nos cinco Polos do Agrupamento de Escolas de Campo, 

propõe-se a aprovação de Protocolo de Colaboração entre o Município de Valongo e o Agrupamento de 

Escolas de Campo.  

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo do disposto nas alíneas u) e 

hh) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

À consideração superior.”  

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, em 03/02/2020, 

que igualmente se transcreve:  

“Concordo.  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 03/02/2020, 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 u) e hh) 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.  

 

3.1 – PROPOSTA DE ACOLHIMENTO DE ESTÁGIO NA DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO - 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS E DO TURISMO 

 

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

Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, subscrita pela Maria João Gonçalves, assistente 

técnica do Serviço de Museus, cujo teor se transcreve: 

“O Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (ISCET) integra a rede do ensino superior 

privado, situação que permite e inspira a originalidade de um projeto marcado por um perfil exigente de rigor 

científico e de cariz humanista. Neste sentido, o desenvolvimento dos cursos procura garantir à(ao)s 

estudantes as melhores condições de formação, valorizando-se o mérito demonstrado e solicitando-se 
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empenhamento. O ISCET solicitou a esta Câmara Municipal a realização de um estágio curricular do 

estágio curricular do Curso de Licenciatura em Turismo. 

1. “É objetivo do estágio familiarizar o estudante com situações formais em ambiente de trabalho, facilitando 

a sua futura integração na vida ativa através da sua participação nas diversas atividades desenvolvidas pela 

empresa.” 

2. O estágio comporta um total de 500 horas com início a 19 de fevereiro, em horário a definir com o serviço 

acolhedor do Município. 

3. O estágio curricular em questão não acarreta qualquer custo para o Município, pois o seguro de 

acidentes pessoais é da responsabilidade do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo. 

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

aluna à Divisão de Cultura e Turismo, nomeadamente à Unidade de Ação Cultural e Turismo. 

5. 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 como Instituto 

Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, 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), nº 1 do artigo 

33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro”. 

Sobre o assunto a Chefe de Divisão da Cultura e Turismo, Dr.ª Catarina Magalhães emitiu, em 28.01.2020 o 

seguinte despacho que se transcreve: 

“Exma. Sra. Vice-Presidente, Engª Ana Maria Rodrigues: À consideração Superior, o estabelecimento de 

um Protocolo de Colaboração com o ISCET, para acolhimento de um estágio curricular do Curso de 

Licenciatura em Turismo no serviço de Turismo, com início a 19 de fevereiro e duração total de 500 horas.” 

A Sr.ª Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, em 28.01.2020, exarou a seguinte informação: 

“Concordo com a proposta de acolhimento do estágio em questão, à Consideração do Sr. Presidente a 

submissão do presente processo a reunião de Câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, Dr. José Manuel Ribeiro, em 29.01.2020 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 n.º1 do art.º 33.º da lei nº 75/2013 

de 12 de Setembro, por unanimidade, aprovar a proposta de acolhimento de estágio, nos termos da 

presente informação. 

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

 

3.2 – ACEITAÇÃO DOAÇÃO DE ESPÓLIO PARA A OFICINA DA REGUEIFA 

 

Presente à Câmara o processo versado em epígrafe, através do qual é proposta de doação de espólio 

para a Oficina da Regueifa, o qual foi instruído com a informação nº. 031/DCT-UBA-AM/2020, de 13 de 

janeiro de 2020, elaborada pela Técnica Superior Manuela Ribeiro, cujo teor se transcreve:  
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“A doação de espólio é uma forma de enriquecer qualquer acervo museológico mediante o seu valor 

histórico, cultural e social. 

No âmbito da construção de conteúdos para a Oficina da Regueifa e do Biscoito tem havido, por parte do 

Município, procura de espólio dos mais diversos materiais e suportes para tratamento e exposição. 

Neste seguimento, e num gesto de grande altruísmo que representa um bom exemplo de interação contínua 

da comunidade com o projeto da Oficina da Regueifa e do Biscoito, a munícipe Teresa de Jesus Alves 

Aguiar Duque pretende doar um conjunto de 31 peças de vestuário, algumas centenárias, que foram suas e 

dos seus antepassados, usadas em contexto das suas profissões de padeiros e biscoiteiros, contribuindo de 

forma significativa para o espólio etnográfico e para a coleção da Oficina. 

Do conjunto constam: 

4 aventais 

3 sacos do pão 

1 par de meias de algodão 

2 coletes interiores 

3 camisas 

3 saias 

2 saiotes 

4 lenços de seda 

1 lenço de algodão 

3 xailes 

3 algibeiras 

2 par de socos 

2 taleigas 

Enquadra-se esta doação na salvaguarda de espólios com valor patrimonial para o concelho de Valongo. O 

conjunto de peças que se propõe para realização de um contrato de doação valorizam o património cultural 

do município e contribuem para a compreensão da história local. 

O município, através da Oficina da Regueifa e do Biscoito, obriga-se a proceder à incorporação, 

inventariação e estudo da coleção recebida, integrando-a na sua exposição permanente ou temporária. A 

doação não implica, assim, quaisquer contrapartidas que não sejam as de preservação do legado. 

Neste sentido, propõe-se a aceitação doação e celebração de contrato para o efeito, conforme documento 

anexo. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal nos termos da alínea j) do nº1 do 

artigo nº33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de setembro.” 

Em 30 de janeiro de 2020, a Sr.ª Chefe de Divisão de Cultura e Turismo, Dr.ª Catarina Magalhães, emitiu o 

seguinte despacho: 

“Exma. Sra. Vice-Presidente, Engª Ana Maria Rodrigues: 
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Propõe-se submeter à consideração da Câmara Municipal a intenção de doação da munícipe Teresa de 

Jesus Alves de Aguiar, com o intuito de enriquecer o espólio da Oficina da Regueifa e do Biscoito de 

Valongo.” 

Em 30 de janeiro de 2020, a Srª Vice-Presidente, Engª Ana Maria Rodrigues, emitiu o seguinte despacho: 

“Concordo com o proposto. À Consideração do Sr. Presidente a submissão do presente processo a 

reunião de Câmara.” 

O Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, em 31 de janeiro de 2020 emitiu o seguinte 

despacho:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do disposto da alínea j) do 

artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, proceder à aceitação da doação de espólio para a Oficina da 

Regueifa nos termos propostos na supracitada informação.  

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

 

3.3 - PROPOSTA DE ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

COM AS ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, o qual foi objeto da informação n.º 

020/DCT-AC/2020, datada de 31.01.2020, elaborada pela técnica superior do Serviço de Ação Cultural, 

Sofia de Sá, cujo teor se transcreve:  

“Assumindo-se como um dos principais parceiros do Município, as Associações Culturais têm dignificado o 

concelho ao reinventarem-se a cada desafio, ao recriarem as tradições e ao manterem viva a identidade 

cultural desta terra. 

Reiterando a importância destas entidades para o desenvolvimento cultural do concelho, e competindo ao 

Município fomentar o desenvolvimento do Associativismo concelhio, pretende-se continuar a apostar nos 

projetos levados a efeito pelas coletividades, a incluir no programa cultural definido para o ano em curso, 

propondo-se, assim, o estabelecimento de protocolos de desenvolvimento cultural com as seguintes 

Associações: 

1 - Academia “O Mestre”, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 9 de fevereiro de 2015, com o 

contribuinte n.º 513418466,  

Atribuição de subsídio no valor total de 1800€ (mil e oitocentos euros), isentos de IVA, referentes às 

atuações nos seguintes eventos:  

Vila Doce - espetáculo de música; 

Festa do Brinquedo - teatro musical; 

Mostra de Teatro Amador. 

2 - Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo e Campo, com estatutos publicados no 

Portal da Justiça a 24 de março de 2016, com o contribuinte n.º 513825240, 
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Atribuição de subsídio no valor total de 3400€ (três mil e quatrocentos euros), isentos de IVA, referentes 

à participação nos seguintes eventos: 

Vila Doce - quintinha e percursos equestres com cavalos e póneis;  

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - participação na Procissão de St.º António e 

percursos equestres com cavalos e póneis;  

Couce em Festa - percursos equestres com cavalos e póneis;  

Festa do Brinquedo - quintinha e percursos equestres com cavalos e póneis. 

3 - Ágorarte – Associação Cultural e Artística, com estatutos publicados em Diário da República nº 65, 

de 4 de abril de 2005, III Série, contribuinte nº 507268105,  

Atribuição de subsídio no valor total de 2700€ (dois mil e setecentos euros), isentos de IVA, referentes 

às atuações nos seguintes eventos:  

Festas da Liberdade - atuação de cante alentejano com o grupo Cante Norte;  

Feira de Artesanato de Alfena - espetáculo de danças tradicionais;  

Feira do Livro - atuação das adufeiras e realização de conferência;  

Mostra de Teatro Amador. 

4 - Associação Arte Im’Anjos, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 24 de setembro de 2019, 

contribuinte nº 515022780, 

Atribuição de subsídio no valor total de 1600€ (mil e seiscentos euros), isentos de IVA, referentes à 

participação nos seguintes eventos:  

Dia Mundial da Poesia - apontamento musical;  

Festa do Brinquedo - espetáculo musical;  

Mostra de Teatro Amador. 

5 - ASPRECA – Associação de Preservação do Património Cultural Popular de Alfena, com estatutos 

publicados no Portal da Justiça a 1 de fevereiro de 2013, contribuinte nº 510559379, 

Atribuição de subsídio no valor total de 4750€ (quatro mil setecentos e cinquenta euros), isentos de IVA, 

referentes às atuações nos seguintes eventos: 

Vila Doce - recriação de tradição pascal (Cantares às Almas);  

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - dinamização do Mercado Oitocentista, durante três 

dias, com recriações de quadros e figuras históricas, como vendedores ambulantes, padeiras, galinheiras, o 

pregão, o quotidiano da Vila, a marcação dos lugares, a feira das novidades, etc.;  

Couce em Festa - desfile e espetáculo de dança Folk, com a participação de grupos estrangeiros.  

6 - Associação Sociocultural “Os Filhos da Pauta”, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 5 de 

março de 2014, contribuinte nº 513012117, 

Atribuição de subsídio no valor total de 4000€ (quatro mil euros), isentos de IVA, referentes às atuações 

nos seguintes eventos: 

Vila Doce - arruada com bombos;  

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - arruada com bombos, animação itinerante diária e 

recriação de cinco ofícios durante os dias do evento;  
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Feira de Artesanato de Alfena - arruada com “UDA a Bombar” e espetáculo de música tradicional; 

Couce em Festa - animação itinerante e espetáculo de música tradicional; 

Festa do Brinquedo – arruada com bombos. 

7 - Associação Académica e Cultural de Ermesinde, com estatutos publicados em Diário da República nº 

61, de 13 de março de 2000, III Série, contribuinte nº 504571680,  

Atribuição de subsídio no valor total de 3000€ (três mil euros), isentos de IVA, referentes às atuações 

nos seguintes eventos: 

Vila Doce - atuações do “Íris Coros” e dos “Move on Dance”;  

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - arruada com bombos;  

Feira do Livro - arruada com bombos, espetáculo com “Voz Ligeira” e espetáculo com “Arco Íris”;  

Mostra de Teatro Amador. 

8 - Associação Cultural - Cabeças no Ar e Pés na Terra, com estatutos publicados em Diário da 

República n.º 200, de 30 de agosto de 2000, III Série, contribuinte n.º 508880904,  

Atribuição de subsídio no valor total de 15.500€ (quinze mil e quinhentos euros), isentos de IVA, 

referentes às atuações nos seguintes eventos:  

LOL! - Festival de RIR - espetáculo cómico itinerante ”Ermesinde SillyTours” (várias sessões), dinamização 

do hino do festival, produção multimédia durante os espetáculos;  

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista – projeto relacionado com as logomarcas para a 

abertura do evento e teatro;  

Festa do Brinquedo - desfile de brinquedos à escala humana (várias sessões ao longo de três dias);  

Dinamização da exposição da Mineração Romana (cinco sessões);  

Teatro para Bebés na Biblioteca Municipal (seis sessões);  

Livro sobre a Panificação – projeto associado ao lançamento da publicação. 

9 - Associação Chorum Dei Laetitia, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 18 de setembro de 

2018, contribuinte n.º 515035130, 

Atribuição de subsídio no valor total de 600€ (seiscentos euros), isentos de IVA, referentes às atuações 

nos seguintes eventos:  

Encontros com a Escrita – apontamento musical; 

Feira de Artesanato de Alfena - espetáculo de música tradicional. 

10 – Associação Cultural e Artística de Dança Oriental e Terapias Naturais - 3ª Essência, com 

estatutos publicados no Portal da Justiça de 9 de maio de 2016, contribuinte nº 513969950, 

Atribuição de subsídio no valor total de 2850€ (dois mil oitocentos e cinquenta euros), isentos de IVA, 

referentes às atuações nos seguintes eventos:  

Vila Doce – espetáculo de danças orientais;  

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista – animação diária com danças da corte e 

workshops; 

Feira do Livro - projeto de dança ao som da harpa;  
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Sábados Fantásticos - yoga (duas sessões);  

Festa do Brinquedo – espetáculo de dança. 

11 - Associação Desportiva e Cultural dos Canários de Balselhas, com estatutos publicados em Diário 

da República nº 298, de 26 de dezembro de 2002, III Série, contribuinte nº 506137392, 

Atribuição de subsídio no valor total de 3900€ (três mil e novecentos euros), isentos de IVA, referentes 

às atuações nos seguintes eventos:  

Feira do Livro - grupo de cavaquinhos;  

Couce em Festa - grupo de cavaquinhos;  

Mostra de Teatro Amador;  

Marchas Populares. 

12 - Associação Cultural e Recreativa Fora D´Horas, com estatutos publicados em Diário da República 

nº200, de 30 de agosto de 2000, III Série, contribuinte nº 504829726,  

Atribuição de subsídio no valor total de 3100€ (três mil e cem euros), isentos de IVA, referentes às 

atuações nos seguintes eventos:  

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista – teatro (três sessões);  

Bolsa de Turismo de Lisboa – teatro sobre as padeiras de Valongo;  

Bookitur – teatro sobre as padeiras de Valongo;  

Festa do Brinquedo - teatro itinerante (três sessões);  

Mostra de Teatro Amador.  

13 - Associação Cultural e Recreativa Vallis Longus, com estatutos publicados em Diário da República 

nº259, de 8 de novembro de 1984, III Série, contribuinte nº 501467629, 

Atribuição de subsídio no valor total de 3800€ (três mil e oitocentos euros), isentos de IVA, referentes às 

atuações nos seguintes eventos:  

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - apresentação das Papeladas;  

Feira de Artesanato de Alfena - espetáculo com o grupo “Os Mesmos”;  

Mostra de Teatro Amador;  

Marchas Populares. 

14 – Associação das Coletividades do Concelho de Valongo, com estatutos publicados em Diário da 

República nº 32, de 15 de fevereiro de 2011, III Série, contribuinte nº 505188619, 

Atribuição de subsídio no valor total de 3000€ (três mil euros), isentos de IVA, referentes a atividades de 

jogos tradicionais nos seguintes eventos: 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista;  

Feira de Artesanato de Alfena;  

Feira do Livro;  

Couce em Festa; 

Férias na Biblioteca;  

Festa do Brinquedo. 
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15 - Associação Desportiva e Recreativa da Gandra, com estatutos publicados em Diário da República nº 

262, III Série, de 12 de novembro de 1977, contribuinte nº 501349057, 

Atribuição de subsídio no valor total de 1150€ (mil cento e cinquenta euros), isentos de IVA, referentes a 

atuações nos seguintes eventos: 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - participação no Desfile de Padeiros e espetáculo 

de folclore; 

Couce em Festa - espetáculo de folclore. 

16 - Associação Juvenil, Desportiva e Cultural de Penido, com estatutos publicados no Portal da Justiça 

no dia 20 de janeiro de 2012, contribuinte nº 510132472, 

Atribuição de subsídio no valor total de 300€ (trezentos euros), isentos de IVA, referentes à atuação no 

seguinte evento:  

Sábados Fantásticos - workshop de zumba (duas sessões). 

17 - Associação Organizadora da Casa do Bugio, com estatutos publicados no Diário da República n.º 

22, de 27 de janeiro de 1994, III Série, contribuinte n.º 503173525, 

Atribuição de subsídio no valor total de 600€ (seiscentos euros), isentos de IVA, referentes às atuações 

nos seguintes eventos:  

Vila Doce - espetáculo de dança; 

Couce em Festa - espetáculo de música. 

18 - Associação “Os Boinas Verdes do Concelho de Valongo”, com estatutos publicados em Diário da 

República n.º 240, III Série, de 18 de outubro de 1989, com contribuinte n.º 502292598, 

Atribuição de um subsídio no valor total de 900€ (novecentos euros), referentes às atuações nos 

seguintes eventos, com a valência de fanfarra:  

Festas da Liberdade; 

Festas da Cidade de Valongo; 

Festa do Brinquedo. 

19 - Associação Recreativa e Cultural da Azenha, com estatutos publicados em Diário da República n.º 7, 

de 9 de janeiro de 1980, III Série, contribuinte n.º 500944873, 

Atribuição de subsídio no valor total de 2700€ (dois mil e setecentos euros), isentos de IVA, referentes 

às atuações nos seguintes eventos: 

Vila Doce - espetáculo de dança; 

Festa do Brinquedo - espetáculo de ginástica acrobática; 

Marchas Populares. 

20 - Associação Social e Cultural de Sobrado, com estatutos publicados em Diário da República nº 4, de 

5 de janeiro de 1990, III Série, contribuinte nº 502282770, 

Atribuição de subsídio no valor total de 1500€ (mil e quinhentos euros), isentos de IVA, referentes às 

atuações nos seguintes eventos: 

Vila Doce - demonstração de artes marciais; 
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Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - teatro de rua (três sessões); 

Festa do Brinquedo - espetáculo de dança. 

21 - Banda Musical de S. Martinho de Campo, com estatutos publicados em Diário da República nº 75, de 

30 de março de 1979, III Série, contribuinte nº 500859809, 

Atribuição de subsídio no valor total de 11000€ (onze mil euros), isentos de IVA, referentes às atuações 

nos seguintes eventos: 

Vila Doce - concerto com a banda infantil e juvenil e participação do coro infantil; 

Festas da Liberdade - parada; 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - participação no Desfile dos Padeiros e concerto; 

Feira do Livro e das Artes – concerto; 

Couce em Festa - encontro de bandas filarmónicas; 

22 - Banda Musical de S. Vicente de Alfena, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 15 de 

outubro de 2015, contribuinte n.º 513682660, 

Atribuição de subsídio no valor total de 10500€ (dez mil e quinhentos euros), isentos de IVA, referentes 

às atuações nos seguintes eventos: 

Festas da Liberdade – parada; 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - participação na Procissão de St.º António dos 

Almocreves e Desfile da Bugiada de St.º António; 

Feira de Artesanato de Alfena – concerto; 

Couce em Festa - encontro de bandas filarmónicas; 

Festa do Brinquedo – concerto; 

Marchas Populares. 

23 – Carrossel de Letras, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 1 de julho de 2019, contribuinte 

n.º515555789, 

Atribuição de subsídio no valor de 7200€ (sete mil e duzentos euros), isentos de IVA, referentes às 

atuações nos seguintes eventos: 

Mostra de Teatro Amador; 

Vila Doce - dinamização diária da Sala da Lareira da Vila Beatriz; 

Feira do Livro – dinamização de conto infantil; 

Festa do Brinquedo - dinamização diária do auditório do Centro Cultural de Alfena e organização de 

exposição LEGO. 

24 - Centro Recreativo Estrelas da Balsa, com estatutos publicados em Diário da República nº 71, de 25 

de março de 1999, III Série, contribuinte nº 504 219 790,  

Atribuição de subsídio no valor total de 6250€ (seis mil duzentos e cinquenta euros), isentos de IVA, 

referentes às participações nos seguintes eventos:  

Vila Doce - dinamização diária de espaço infantil e espetáculo de palhaços; 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - recriação diária de um ofício; 

Feira de Artesanato de Alfena - dinamização diária de espaço infantil; 
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Feira do Livro - dinamização diária de espaço infantil; 

Festa do Brinquedo - dinamização diária de espaço infantil e espetáculo de palhaços; 

Marchas Populares. 

25 – Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo, com estatutos publicados no Portal da 

Justiça a 4 de junho de 2015, contribuinte nº 513571868, 

Atribuição de subsídio no valor total de 2000€ (dois mil euros), isentos de IVA, referentes à organização 

das seguintes atividades: 

Concurso “A Melhor Sopa Seca”; 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista – organização do Capítulo, realização de tertúlia e 

dinamização da Rua de Sousa Paupério; 

“Pequenos Almoços nas Escolas”. 

26 - Cuca Macuca - Associação de Desenvolvimento Integrado, com estatutos publicados no Portal da 

Justiça a 24 de abril de 2015, contribuinte nº 513403876, 

Atribuição de subsídio no valor total de 2400€ (dois mil e quatrocentos euros), isentos de IVA, referentes 

às atuações nos seguintes eventos: 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - teatro itinerante (três sessões); 

Feira do Livro - tertúlia de poesia; 

Festa do Brinquedo - teatro itinerante (três sessões); 

Mostra de Teatro Amador – MTA. 

27 - Educasom - Associação de Artes e Cultura, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 5 de 

dezembro de 2013, contribuinte nº 510915620, 

Atribuição de subsídio no valor total de 13130€ (treze mil cento e trinta euros), isentos de IVA, referentes 

às participações nos seguintes eventos: 

Vila Doce - dinamização diária do jardim da Vila Beatriz; 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - organização do desfile com as escolas (articulação 

de toda a logística com os diferentes intervenientes);  

Festa do Brinquedo - organização do desfile com as escolas (articulação de toda a logística com os 

diferentes intervenientes);  

Fábrica d’ Artes no Fórum Cultural de Ermesinde (seis sessões). 

28 - Fenómeno Dinâmico - Power Dance, com estatutos publicados no Portal de Justiça a 6 de setembro 

de 2017, contribuinte n.º 514556030, 

Atribuição de subsídio no valor total de 600€ (seiscentos euros), isentos de IVA, referentes às atuações 

nos seguintes eventos: 

Vila Doce - espetáculo de dança; 

Festa do Brinquedo - espetáculo de dança. 

29 - Grupo Dramático e Musical de Campo, com estatutos publicados no Diário da República nº 4, de 6 

de janeiro de 1977, III Série, contribuinte nº 501350934, 
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Atribuição de subsídio no valor total de 2700€ (dois mil e setecentos euros), isentos de IVA, referentes 

às atuações nos seguintes eventos: 

Vila Doce - fanfarra animada; 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - orquestra de metais; 

Feira do Livro - fanfarra animada; 

Couce em Festa - orquestra de metais; 

Festa do Brinquedo - fanfarra animada; 

Mostra de Teatro Amador. 

30 - Grupo Dramático e Recreativo da Retorta, com estatutos publicados no Diário da República nº 169, 

III Série, de 25 de julho de 1978, III Série, contribuinte nº 502 952 717, 

Atribuição de subsídio no valor total de 4200€ (quatro mil e duzentos euros), isentos de IVA, referentes à 

participação nos seguintes eventos: 

Vila Doce - espetáculo de dança e teatro de rua (duas sessões); 

Couce em Festa - teatro de rua (três sessões); 

Festa do Brinquedo – teatro (três sessões); 

Mostra de Teatro Amador. 

31 - Grupo Etnográfico de Danças e Cantares Regionais do Norte, com estatutos publicados em Diário 

da República nº109, III Série, de 6 de junho de 2006, contribuinte nº 507451635, 

Atribuição de subsídio no valor total de 1400€ (mil e quatrocentos euros), isentos de IVA, referentes às 

atuações nos seguintes eventos: 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - participação no Desfile dos Padeiros, recriação 

diária de um ofício e espetáculo de folclore; 

Feira de Artesanato de Alfena - espetáculo de folclore. 

32 - Grupo Etnográfico e Cantadeiras do Leça, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 20 de 

maio de 2015, contribuinte nº 513525416, 

Atribuição de subsídio no valor total de 2950€ (dois mil novecentos e cinquenta euros), isentos de IVA, 

referentes à participação nos seguintes eventos: 

Sábados Fantásticos - recriação da desfolhada (duas sessões); 

Feira da Regueifa e do Biscoito - participação no Desfile dos Padeiros e espetáculo de folclore; 

Marchas Populares. 

33 - Grupo Folclórico do Centro Social e Paroquial de Alfena, com estatutos publicados no Portal da 

Justiça a 28 de outubro de 2015, contribuinte n.º 513674950, 

Atribuição de subsídio no valor total de 1150€ (mil cento e cinquenta euros), isentos de IVA, referentes 

às atuações nos seguintes eventos:  

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - participação no Desfile dos Padeiros e espetáculo 

de folclore; 

Couce em Festa - desfile e espetáculo de folclore. 
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34 - Grupo “Zés Pereiras Lusitanos”, com estatutos publicados em Diário da República nº 115 de 18 de 

maio de 2001, III Série, contribuinte nº 504777378, 

Atribuição de subsídio no valor total de 2600€ (dois mil e seiscentos euros), isentos de IVA, referentes à 

participação nos seguintes eventos: 

Festas da Liberdade – arruada; 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - arruada e encontro de bombos; 

Couce em Festa – arruadas. 

35 - Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, com estatutos publicados em Diário da República n.º 293, 

III Série, de 22 de dezembro de 1981, alterados por escritura pública a 15 de julho de 2009, contribuinte n.º 

501312617, 

Atribuição de subsídio no valor total de 2250€ (dois mil duzentos e cinquenta euros), isentos de IVA, 

referentes às atuações nos seguintes eventos:  

Vila Doce - espetáculo de dança com Excellence Crew; 

Couce em Festa - flash mob com Excellence Crew; 

Festa do Brinquedo - espetáculo de dança com Excellence Crew e grupos convidados. 

36 - Plumas Negras Associação Cultural e Recreativa, com estatutos publicados no Portal da Justiça, a 

23 de Janeiro de 2019, contribuinte n.º 510989705, 

Atribuição de subsídio no valor total de 1900€ (mil e novecentos euros), isentos de IVA, referentes às 

atuações nos seguintes eventos: 

Feira de Artesanato de Alfena - teatro de rua (três sessões); 

Festa do Brinquedo – teatro de rua (três sessões); 

Mostra de Teatro Amador. 

37 - Rancho Infantil e Juvenil “As Padeirinhas de Valongo”, com estatutos publicados em Diário da 

República nº 20, de 24 de janeiro de 1987, III Série, contribuinte nº 502071710,  

Atribuição de subsídio no valor total de 1150€ (mil cento e cinquenta euros), isentos de IVA, referentes 

às atuações nos seguintes eventos: 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - participação no Desfile dos Padeiros e espetáculo 

de folclore; 

Couce em Festa - espetáculo de folclore. 

38 - Rancho Folclórico de Santo André de Sobrado, com estatutos publicados em Diário da República 

nº149, de 1 de julho de 1989, III Série, contribuinte n.º 502200995,  

Atribuição de subsídio no valor total de 2500€ (dois mil e quinhentos euros), isentos de IVA, referentes 

às atuações nos seguintes eventos: 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - recriação da espadelagem do linho; 

Marchas Populares. 

39 - Rancho Regional de Campo, com estatutos publicados em Diário da República nº118, de 23 de maio 

de 1980, III Série, contribuinte n.º 501 690 417, 
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Atribuição de subsídio no valor de 500€ (quinhentos euros), isentos de IVA, referentes à atuação no 

seguinte evento:  

Couce em Festa - espetáculo de folclore. 

40 - Rotary Club de Valongo, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 27 de junho de 2008, 

contribuinte nº 508581826, 

Atribuição de subsídio no valor total de 2050€ (dois mil e cinquenta euros), isentos de IVA, referentes às 

atuações nos seguintes eventos: 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - espetáculo com o Grupo Tradições e participação 

no Desfile dos Padeiros; 

Feira do Livro - espetáculo com o Grupo Tradições e Danças Tradicionais; 

Mostra de Teatro Amador. 

41 - Sabor a Teatro – Associação Cultural, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 27 de janeiro 

de 2015, contribuinte nº 513400508, 

Atribuição de subsídio no valor total de 1800€ (mil e oitocentos euros), isentos de IVA, referentes às 

atuações nos seguintes eventos: 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - teatro de rua (três sessões); 

Feira do Livro - teatro de rua (duas sessões); 

Mostra de Teatro Amador. 

42 - Sombras e Baladas, com estatutos publicados no Portal da Justiça a 7 de julho de 2017, contribuinte 

n.º 514460636, 

Atribuição de subsídio no valor total de 1000€ (mil euros), isentos de IVA, referentes às atuações nos 

seguintes eventos:  

Vila Doce - espetáculo de dança; 

Festa do Brinquedo - espetáculo “A Branca de Neve”. 

43 - Teatro Amador Susanense, com estatutos publicados em Diário da República nº 241, de 18 de 

outubro de 1982, III Série, contribuinte n.º 501983961,  

Atribuição de subsídio no valor total de 1900€ (mil e novecentos euros), isentos de IVA, referentes às 

atuações nos seguintes eventos: 

Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista - atuação do Grupo de Cavaquinhos; 

Feira de Artesanato de Alfena - atuação do Grupo de Cavaquinhos; 

Mostra de Teatro Amador. 

De salientar que as Associações entregaram todos os documentos solicitados (relatório de prestação de 

contas de 2019, ata da última direção, plano de atividades e orçamento para o ano de 2020 e declaração de 

não divida às finanças) e concordam com a divulgação pública dos documentos de prestação de contas 

relativos ao ano de 2019. Todas estão legalmente constituídas e prosseguem fins de interesse público 

municipal nos termos previstos no “Regulamento para a Concessão de Apoios às Entidades e Organismos 

que Prossigam no Concelho Fins de Interesse Público”. 
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O valor total a protocolar é de 144 280 € (cento e quarenta e quatro mil duzentos e oitenta euros), pelo que 

se solicita a melhor colaboração da DFA para o respetivo cabimento. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração Superior o estabelecimento dos Protocolos de Desenvolvimento 

Cultural com as várias Associações do concelho, nos moldes expostos. 

Em anexo, minuta de Protocolo. 

Tem competência para decidir sobre o assunto, a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea u) do 

nº 1 do art.º 33.º, da lei nº 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o disposto nos artigos 1º, 2º, nº 1, 3º 

e 4º do “Regulamento para a Concessão de Apoios às Entidades e Organismos que Prossigam no 

Concelho Fins de Interesse Público”. 

A 3 de Fevereiro de 2020, a Sr.ª Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Dr.ª Catarina Magalhães, proferiu o 

seguinte despacho: 

“Exma. Sra. Vice-Presidente, Engª Ana Maria Rodrigues: As Associações culturais continuam a deter um 

importantíssimo papel na dinamização cultural do concelho, muitas vezes assumindo-se como um dos 

principais parceiros do Município. Nesse sentido, propomos submeter à consideração da Câmara Municipal 

o estabelecimento dos habituais Protocolos de Desenvolvimento Cultural com estas entidades, Protocolos 

estes que não só estimulam o trabalho e a dinâmica do movimento associativo, como contribuem para o 

enriquecimento das iniciativas inscritas no plano de atividades. O valor total a protocolar é de €144.280, 

pelo que será necessário o apoio da DFA para o cabimento da verba.” 

No dia 3 de fevereiro de 2020, a Sr.ª Vice-Presidente, Eng.ª Ana Maria Rodrigues, emanou o seguinte 

despacho: 

“Concordo com a proposta. 

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

Em 3 de Fevereiro de 2020, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu despacho com o seguinte teor:  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade, nos termos da alínea u) do nº 1 do art.º 

33.º, da lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, conjugado com o disposto nos artigos 1º, 2º, nº 1, 3º e 4º do 

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

de Interesse Público, estabelecer Protocolo de Desenvolvimento Cultural com as Associações do Concelho 

de Valongo, nos termos da presente informação e de acordo com a minuta de Protocolo anexa. 

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

 

4.1 – ASSOCIAÇÃO KEMEDO TEAM DESPORTO EM NATUREZA - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO DE COORGANIZAÇÃO – FREE TRAIL `S SOLIDÁRIOS 2020 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Associação Kemedo 

Team Desporto em Natureza- Proposta de Celebração de Protocolo de Coorganização – Free Trail `s 
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Solidários 2020”, instruído com a informação técnica n.º 1383/2020, datada de 29/01/2020, subscrita por 

Hélder Filipe Silva Rocha, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve:  

“A Associação Kemedo Team Desporto em Natureza, à semelhança dos anos anteriores, pretende levar a 

efeito, em coorganização com o Município de Valongo, a realização de 2 Free Trail` s Solidários, o de 

Carnaval, dia 25 de fevereiro e o Noturno, dia 29 de agosto, sem lugar a taxa de inscrição. 

Estes eventos serão dirigidos à população em geral, atletas e aficionados do Trail Running, com a seguinte 

descrição:  

- 4.º Free Trail Solidário de Carnaval - decorrerá no dia 25 de fevereiro, com partida pelas 09h15 e 

encerramento previsto pelas 13h00, junto à Biblioteca Municipal de Valongo. Envolverá um Trail de 15 km e 

uma Caminhada de 7 km, com percurso a abranger a área de Quinta Rei. O valor angariado reverterá na 

integra a favor da aquisição de uma cadeira de rodas elétrica para a Andreia, ex-atleta de atletismo, 

residente no Concelho de Valongo;  

- 4. º Free Trail Noturno - previsto para o dia 29 de agosto, com partida e chegada ao Largo do Centenário, 

entre as 20h15 e as 24h00. Incluirá um Trail de 18 km e uma Caminhada de 10km, com percurso a passar 

na Serra de Quinta Rei. O valor a angariar reverterá a favor dos Bombeiros Voluntários de Valongo, à 

semelhança dos anos transatos.  

Para a realização destes eventos, a organização apresenta um caderno de encargos de 4.000,00€, de 

acordo com o seguinte quadro:  

Previsão de Despesa Valor  

Abastecimento Free Trail Carnaval 1.500,00€ 

Logística Free Trail Carnaval 500,00€ 

Abastecimento Free Trail Noturno 1.500,00€ 

Logística Free Trail Noturno 500,00€ 

Total 4.000,00€ 

Assim e, à semelhança dos anos anteriores, a Associação Kemedo Team Desporto em Natureza, solicita a 

Coorganização do Município para estas iniciativas de cariz solidário, que irão envolver cerca de 1000 

participantes, sendo da nossa responsabilidade o seguinte:  

a) Emitir parecer sobre os percursos;  

b) Ativar a apólice do seguro de acidentes pessoais temporários para eventos de caráter desportivo, 

cultural e recreativo, para todos os participantes;  

c) Isentar o pagamento da taxa de utilização do Largo de Centenário, com um custo associado no valor de 

628,65€;  

d) Isentar o pagamento da taxa de cedência de 50 barreiras de segurança, para cada um dos Trail ‘s, com 

um custo associado no valor de 53,10€;  

e) Disponibilizar o Pórtico do Município, com montagem e desmontagem nas 2 iniciativas, com um custo 

associado no valor de 500,00€, para pagamento de trabalho extraordinário;  
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f) Disponibilizar 1 ponto de luz nos locais de concentração (partida/chegada), com um custo associado no 

valor de 70,00€;  

g)  Oferecer 2000 mts de fita sinalizadora do Desporto Outdoor, com um custo associado de 98,40€;  

h) Autorizar o pagamento do serviço de policiamento, caso seja necessário, com um custo previsto de 

500,00€;  

i) Imprimir 60 cartazes tamanho A3 (2 Trail’ s), com um custo associado de 36,00€;  

j) Divulgar o evento em parceria com a Associação Kemedo Team Desporto em Natureza.  

Ao apoio elencado, está associado um custo no valor aproximado de 1.886,15€, de acordo com o seguinte 

quadro:  

Tipologia do Apoio Valor  

Custos diretos internos  

Seguro a) 

Isenções 681,75€ 

Fita sinalizadora 98,40€ 

Logística  70,00€ 

Pagamento trabalho extraordinário 500,00€ 

Divulgação 36,00€ 

Subtotal: 1.386,15€ 

Custo direto externo 

Serviço Policiamento 500,00€ 

Subtotal: 500,00€ 

Total: 1.886,15€ 

 

a) Ao abrigo da apólice existente  

Será da responsabilidade da Associação Kemedo Team Desporto em Natureza:  

- Todas as situações inerentes à preparação técnica das provas, marcação dos percursos, gestão dos 

donativos, organização dos abastecimentos, disponibilização de recursos humanos, articulação com os 

BVV, entre outras.  

De salientar ainda que se aguarda a receção dos pareceres favoráveis solicitados à PSP, à GNR, à DPOM, 

à APA e à Junta de Freguesia de Valongo, de forma a viabilizar a realização do evento.  

Caso a presente informação mereça parecer superior favorável, coloca-se à consideração da Câmara 

Municipal deliberar sobre a proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização, anexo, com a 

Associação Kemedo Team Desporto em Natureza, para a realização do 4.º Free Trail Solidário de Carnaval, 

a decorrer no dia 25 de fevereiro e para o 4. º Free Trail Noturno, previsto para o dia 29 de agosto.  

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.  
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À consideração superior.  

Sobre o assunto foi prestada informação da Exma. Sra. Chefe de Divisão, Susana Leão, em 29/01/2020:  

“Concordo com o apoio proposto à semelhança das edições anteriores. 

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

legais e regulamentares para ser deferido o pedido.  

À consideração superior.  

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 29 /01/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 30 /01/2020, 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 com 

a Associação Kemedo Team Desporto em Natureza em anexo, para a realização do 4º Free Trail Solidário 

de Carnaval , com base na informação técnica prestada. 

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

 

4.2 – GRUPO COLUMBÓFILO DE ALFENA - COMEMORAÇÕES DO 91.º ANIVERSÁRIO – 15 

FEVEREIRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Grupo Columbófilo de 

Alfena - Comemorações do 91.º Aniversário – 15 fevereiro”, instruído com a informação técnica n.º 

1371/2020, datada de 28/01/2020, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente Técnico, cujo 

teor se transcreve:  

“O Grupo Columbófilo de Alfena - GCA, com sede na Rua das Escolas de Cabeda, 4445-109 Alfena, NIF 

503476692, tem como objetivo a criação de pombos correio, assim como a promoção da columbofilia, 

através da organização de eventos e outras ações.  

Desta forma e para comemorarem o seu 91.º Aniversário, o GCA pretente realizar uma prova de solta de 

pombos, com partida do Poule de Leiria e chegada a Valongo/Alfena, no próximo dia 15 de fevereiro, 

prevendo um custo no valor 412,00€, de acordo com o seguinte quadro:  

Tipo de Despesa 

 

Valor 

Motorista 50,00€ 

Portagem 35,00€ 

Gasóleo 100,00€ 

Prémios / Troféus 227,50€ 

Total: 412,50€ 

Receita – previsão de 212,50€  
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Para o efeito, o Grupo Columbófilo de Alfena, solicita o apoio do Município na oferta dos trofeus do 1.º ao 

20.º classificado, estimando-se um custo associado no valor de 35,32€ (3 trofeus e 17 medalhas).  

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

apoio ao Grupo Columbófilo de Alfena, para a organização das comemorações do seu 91.º Aniversário, no 

próximo dia 15 de fevereiro.  

Mais se informa que o Grupo Columbófilo 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.  

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   28/01/2020:  

“Concordo com a proposta de atribuição dos prémios aos participantes nas comemorações do 91.º 

Aniversário do Grupo Columbófilo de Alfena.  

 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   29 /01/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 30/01/2020, 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 Grupo Columbófilo de Alfena, com base na informação técnica 

prestada. 

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

 

4.3 – ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE SOBRADO - ASCS - EVENTOS DESPORTIVOS 2020 – 

PEDIDO DE APOIO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a” Associação Social e 

Cultural de Sobrado - ASCS - Eventos Desportivos 2020 – pedido de apoio”, instruído com a informação 

técnica n.º 1403/2020, datada de 29/01/2020, subscrita por Liliana Maria Ferreira Loureiro, Assistente 

Técnico, cujo teor se transcreve:  

“A Associação Social e Cultural de Sobrado – ASCS, pretende levar a efeito em 2020, dois eventos, com o 

objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido e apresentar os atletas das modalidades associadas aos 

eventos, como se segue:  

. Sarau de dança, dia 9 de maio, das 11h00 às 23h00, cerca de 100 bailarinos do clube e convidados;  

. Torneio de Futsal, dia 7 de junho, das 8h00 às 18h00, cerca de 100 atletas do clube e de equipas 

convidadas.  

De acordo com informação da ASCS estes eventos irão envolver um custo para o clube no valor de 

1.800,00€, de acordo com o seguinte quadro:  

DESPESA VALOR GLOBAL 

Som e Luz 900,00€ 

Refeições para técnicos 100,00€ 

Aquisição de lembranças para participantes 200,00€ 

Aquisição de material para Bar 100,00€ 

Oferta de lanche aos participantes 100,00€ 

Material de decoração 100,00€ 

Pagamento a árbitros 100,00€ 

Lanche atletas 200,00€ 

Total: 1.800,00€ 

 

Assim, a ASCS solicita o apoio do Município para minimizar os custos com os eventos, que depois de 

analisado se propõe:  

a)Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Sobrado, no dia 9 de maio, das 11h00 

às 23h00 (12h x 9,59€/hora = 115,08€) e no dia 7 de junho, das 8h00 às 18h00 (10h x 9,59€/hora = 95,90€), 

com um custo associado no valor global de 210, 98€;  

b) Isentar a cedência de 10 vasos ornamentais, com um custo associado no valor de 22,95€;  

c)Oferecer 8 trofeus, com um custo associado no valor de 22,00€;  

d)Disponibilizar o Equipamento de som do pavilhão;  

e) Disponibilizar 4 mesas e 100 cadeiras, com um custo associado no valor de 57,60€;  

Ao apoio elencado está associado um valor global de 315,53€ conforme quadro seguinte:  
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Mais se informa que, a Associação Social e Cultural de Sobrado:  

- 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 2019/2020 e o documento de prestação de contas de 2018;  

- 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 à 

Associação Social e Cultural de Sobrado, para a organização do Sarau de Dança, dia 9 de maio e do 

Torneio de Futsal, dia 7 de junho, ambos os eventos a decorrerem nas instalações do Pavilhão Municipal de 

Sobrado.  

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 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 29 /01/2020:  

“Concordo com o apoio proposto para a realização dos 2 eventos da ASCS.  

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 30 /01/2020, o seguinte despacho:  

Tipologia do Apoio  Valor estimado 

Custo direto interno 

Isenções  233,93€ 

Logísticas  57,60€ 

Subtotal:  291,533€ 

Custo direto externo 

Troféus  22,00€ 

Subtotal:  22,00€ 

Total:  315,53€ 
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“Concordo. Á consideração do Sr. Presidente levar a reunião de Câmara”.  

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 31/01/2020, 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 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, por unanimidade, apoiar a Associação Social e Cultural de Sobrado na realização dos 

Eventos Desportivos 2020, com base na informação técnica prestada. 

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

 

4.4 –ASSOCIAÇÃO DAS COLETIVIDADES DO CONCELHO DE VALONGO - TOCATI – EVENTO DE 

JOGOS, DANÇAS E CANTOS DE ORIGEM PORTUGUESA - VERONA – ITÁLIA – 17 A 20 DE 

SETEMBRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Associação das 

Coletividades do Concelho de Valongo- TOCATI – Evento de jogos, danças e cantos de origem portuguesa 

- Verona – Itália – 17 a 20 de setembro”, instruído com a informação técnica n.º 1352/2020, datada de 

28/01/2020, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve:  

“A Associação das Coletividades do Concelho de Valongo – ACCV, foi convidada pela Universidade de 

Coimbra para fazer parte da Comitiva Portuguesa, que irá participar num evento intitulado TOCATI, a 

decorrer em Verona – Itália, entre os dias 17 e 20 de setembro de 2020, cujas temáticas abrangem jogos, 

danças e cantos de origem portuguesa.  

Trata-se de um festival de jogos de rua tradicionais internacionais, reconhecido pela UNESCO, e a 

organização oferece as condições de alojamento, alimentação e transfere interno dos grupos participantes 

do país convidado, excluindo as passagens aéreas.  

Assim e considerando que:  

- Esta participação torna-se importante para a preparação das equipas que nos irão representar no 

Campeonato Internacional, a decorrer ainda este ano, na cidade de Lisboa, entre 1 e 4 de outubro 2020;  

- O Município de Valongo e a Associação das Coletividades do Concelho de Valongo têm vindo a investir na 

promoção da Cultura dos Jogos Tradicionais, através da dinamização de ações nas Escolas do 1.º CEB, 

participação em Encontros regionais/nacionais, entre outros projetos;  

- Os jogos tradicionais portugueses são indubitavelmente uma peça fulcral da nossa identidade, refletindo a 

história e cultura do nosso país;  

- Associação das Coletividades do Concelho de Valongo:  

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

. Prossegue fins de interesse público municipal;  



41 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

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

relativos ao ano imediatamente anterior;  

. Compromete-se 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 apoio pontual à 

Associação das Coletividades do Concelho de Valongo, NIF – 505188619, no valor de 400,00€, para fazer 

face às despesas com o pagamento das viagens dos 5 elementos da ACCV e bagagem com os jogos, para 

representarem a Comitiva Portuguesa no evento “TOCATI”, a decorrer em Verona – Itália, entre os dias 17 a 

20 de setembro 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 

do 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 30/01/2020:  

“Os Jogos Tradicionais representam as tradições lúdicas das gerações passadas, enriquecendo as 

sociedades futuras, potenciando a criatividade, a espontaneidade e a liberdade, pelo que concordo com a 

proposta de apoio à participação da Associação das Coletividades de Valongo, grande dinamizadora dos 

jogos tradicionais na região Porto, no evento TOCATI, a decorrer em Itália, representando Portugal e o 

nosso Concelho.  

 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 30 /01/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 31/01/2020, 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 participação da Associação das Coletividades do Concelho de Valongo 

no evento TOCATI em Verona, Itália, com base na informação técnica prestada. 

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

 

4.5 –ACADEMIA DE FORMAÇÃO EQUESTRE E HIPOTERAPIA DE VALONGO E CAMPO - EVENTOS 

DESPORTIVOS 2020 – PEDIDO DE APOIO 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Academia de Formação 

Equestre e Hipoterapia de Valongo e Campo - Eventos desportivos 2020 – pedido de apoio”, instruído com 

a informação técnica n.º 1164/2020, datada de 24/01/2020, subscrita por Liliana Maria Ferreira Loureiro, 

Assistente Técnico, cujo teor se transcreve:  

“A Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo e Campo - AFEHVC, prevê para 2020 a 

realização de um conjunto de eventos, como se segue:  

- Jornadas Regionais de Ensino Norte - 22 de março e 15 de julho de 2020;  

- Campeonato de Obstáculos Regional - 29 de março, 31 de maio e 28 de junho;  

- V Campeonato de Obstáculos, da Cidade de Valongo / Vila de Campo - 26 de janeiro, 23 de fevereiro, 29 

de março, 26 de abril, 24 de maio e 28 de junho;  

- Campeonato de Obstáculos Póneis - 26 de janeiro, 23 de fevereiro, 29 de março, 26 de abril, 24 de maio e 

28 de junho;  

- Equitação Trabalho – 11 e 12 de junho;  

- 2 Provas de Equitação Adaptada - 14 de maio e 18 de julho.  

Para os eventos elencados, esta coletividade apresenta um orçamento no valor de 6.175,00€, conforme o 

seguinte quadro:  

Previsão de Despesas 

Tipo de despesa Valor 

Alimentação 2.000,00€ 

Troféus 975,00€ 

Recursos 850,00€ 

Despesas Fixas 600,00€ 

Juízes 1.750,00€ 

Total:  6.175,00 € 

 

Para o efeito e no sentido de minimizar o custo com as despesas apresentadas, a AFEHVC solicita o apoio 

do Município de Valongo, que depois de analisado se propõe:  

- Atribuir um apoio pontual de 800,00€ à Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo e 

Campo, Associação sem fins lucrativos, pessoa coletiva n.º 513 825 240, com sede na Rua da Mourama, 

n.º 50, 4440-044 Valongo, para fazer face às despesas inerentes à organização dos eventos 

anteriormente elencados;  

- Oferecer lembranças de participação às 2 provas de Equitação Adaptada, até ao máximo de 250,00€, com 

o objetivo de promover o desporto inclusivo, com benefícios para os seus praticantes ao nível do 

desenvolvimento da autoconfiança, autoestima, bem-estar, entre outros.  

Ao apoio elencado, está associado um custo para o Município, no valor de 1.050,00€, de acordo com o 

seguinte quadro:  
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Tipologia do Apoio  Valor estimado 

Custo direto interno 

Lembranças  250,00€ 

Subtotal:  250,00 € 

Custo direto externo 

Apoio pontual à AFEHVC   a)  800,00€ 

Subtotal:  800,00€ 

Total:  1.050,00€ 

a) Valor a cabimentar.  

Mais se informa que a Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo e Campo:  

- 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 o apoio proposto, para a 

realização dos eventos da Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo e Campo, a 

decorrerem ao longo do ano 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 30/01/2020:  

“Concordo com o apoio proposto para os eventos que a coletividade se compromete a realizar em 2020, 

envolvendo Provas Adaptadas, em prol da promoção do Desporto Inclusivo. 

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   30 /01/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em   31/01/2020, o seguinte despacho:  

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara”  
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo 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 Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo e Campo , 

com base na informação técnica prestada. 

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

 

4.6 – GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO DA RETORTA - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO 

PROTOCOLO DE COORGANIZAÇÃO DOS TRILHOS DO PALEOZOICO 

 

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

Recreativo da Retorta - Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização dos Trilhos do Paleozoico”, 

instruído com a informação técnica n.º 1332/2020, datada de 28/01/2020, subscrita por Hélder Filipe Silva 

Rocha, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve:  

“O Grupo Dramático e Recreativo da Retorta – GDRR vem solicitar, à semelhança dos anos anteriores, a 

coorganização do Município de Valongo para a realização da 8.ª edição dos “Trilhos do Paleozoico”, a 

decorrer nos dias 14 e 15 de março de 2020, sendo um dos maiores Trail’ s realizados na região norte, em 

que:  

. Faz parte de Campeonatos Nacionais de Trail e de Ultra Trail;  

. É pontuável para as provas internacionais de Ultra Trail;  

. É pontuável para o Ranking do Circuito Trilhos de Valongo.  

Face ao sucesso alcançado nas edições anteriores prevê-se a envolvência de aproximadamente 2400 

atletas, que poderão disfrutar da riqueza natural do Parque das Serras do Porto, passando nas mais 

emblemáticas Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal, sendo o programa, o seguinte:  

- Dia 14 de março:  

.10h00 – abertura do secretariado  

. Trilho dos pequeninos (dos 2 aos 14 anos) - das 10h00 às 13h00 (junto à ponte de Couce)  

. 14h00 - abertura da exposição de stands de desporto e stands de produtos típicos de Valongo  

- Dia 15 de março, das 08h00 às 18h00 (Largo do Centenário - partidas/chegadas):  

. Ultra Trilhos do Paleozoico – 48 Km, partida pelas 08h00, chegada dos 1.ºs atletas – 12h00;  

. Trilhos do Paleozoico – 25 Km, partida pelas 09h00, chegada dos 1.ºs atletas – 11h00;  

. Mini-Trilhos e Caminhada – 12 Km, com partida pelas 09h30, chegada dos 1.ºs atletas – 11h00;  

. 17h00 – Encerramento  

A Cerimónia de entrega de prémios decorrerá dia 15 de março, pelas 12h00, no Largo do Centenário.  

Para a organização deste evento, o GDRR prevê um gasto no valor de 33.050,00 €, de acordo com o 

seguinte quadro:  
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Previsão de Despesas 
 
Tipo de despesa Valor 

T-Shirts 7350,00 € 

Buff 3800,00 € 

Medalhas 3500,00 € 

Seguro  1750,00 € 

Abastecimentos  2700,00 € 

Cronometragem e dorsais 3000,00 € 

Prémios 1200,00 € 

Marcação do Percurso 2000,00 € 

Policiamento 600,00 € 

Wc ‘s amovíveis 500,00 € 

T-shirts Trail dos pequeninos 750,00 € 

Sistema de som 500,00 € 

Gravação de troféus 450,00 € 

Outros custos operacionais 4950,00 € 

Total  33.050,00 € 

 

Relativamente às receitas, o Grupo Dramático e Recreativo de Retorta, contará com o valor das inscrições, 

que oscila entre os 10€ e os 45€, dependendo da prova e da data de inscrição e, contará ainda com o apoio 

de alguns patrocinadores, cujos contactos estão em curso.  

Face ao exposto, o GDRR à semelhança dos anos transatos, solicita a parceria do Município de Valongo, 

na qualidade de coorganizador, através da celebração de um Protocolo, sendo da responsabilidade do 

clube entre outras ações:  

. Definição/marcação dos percursos, disponibilização de recursos humanos, controlo das inscrições, 

acompanhamento técnico do evento, preparação dos abastecimentos, limpeza do percurso após o evento. 

E do Município:  

. Apoio logístico, aprovar os percursos, ativar a apólice do seguro para eventos, ceder espaços, divulgar o 

evento, pagar o serviço à PSP de Valongo, atribuir um apoio financeiro ao Grupo Dramático e Recreativo de 

Retorta, entre outras responsabilidades, que se resume num apoio com um custo global estimado em 

8.223,46€, de acordo com o descrito no quadro seguinte:  

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos diretos internos 

 

Seguro  a) 
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Isenções 2501,30€ 

Wc’ s portáteis 221,40€ 

Logística e trabalho extraordinário 682,80€ 

Sacos, fita sinalizadora e folhetos 582,00€ 

Cartazes e Telas para Outdoor 255,96€ 

Subtotal: 4.243,46€ 

Custos diretos externos 

 

Policiamento  700,00€ 

Apoio Financeiro ao GDRR b) 3000,00€ 

Trofeus 280,00€ 

Subtotal: 3.980,00€ 

Total: 8.223,46€ 
  

a) Ao abrigo da apólice existente  

b) Valor a cabimentar  

Informa-se ainda que, para viabilizar a realização deste evento se aguardam os pareceres das:  

. GNR, PSP, DPOM, DA, APA, Junta de Freguesia de Valongo, CM Paredes, CM Gondomar e Associação 

Parque das Serras do Porto.  

Considerando que o Concelho de Valongo está a ter um forte reconhecimento ao nível dos Trail`s que 

realiza e na promoção do Desporto Outdoor, nomeadamente do Centro de Trail Running, do Centro do BTT 

e dos Trilhos Equestres, coloca-se à consideração da Câmara Municipal, deliberar sobre a Proposta do 

Protocolo de Coorganização com o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta, para a realização da 8.ª 

Edição dos Trilhos do Paleozoico, a decorrer nos dias 14 e 15 de março de 2020, de acordo com a proposta 

de 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 30 /01/2020:  

Concordo com o apoio proposto à semelhança das edições anteriores.  

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

legais e regulamentares para ser deferido o pedido.  

À consideração superior.  

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 30/01/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 31/01/2020, o seguinte despacho:  

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara”  
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Depois de apreciado o assunto foi deliberado ao abrigo da alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro , por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo de coorganização com 

o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta,  na realização da 8.ª Edição dos Trilhos do Paleozoico em 

anexo, com base na informação técnica prestada. 

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

 

4.7 – NCRV – NÚCLEO CULTURAL E RECREATIVO DE VALONGO - III TORNEIO INTERNACIONAL DE 

CARNAVAL DE MINIBASQUETEBOL – 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “NCRV – Núcleo Cultural 

e Recreativo de Valongo - III Torneio Internacional de Carnaval de Minibasquetebol – 21, 22 e 23 de 

fevereiro”, instruído com a informação técnica n.º 1258/2020, datada de 27/01/2020, subscrita por Liliana 

Maria Ferreira Loureiro, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve:  

“O NCRV - Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, através da sua secção de basquetebol, tem vindo a 

organizar anualmente um torneio de minibasquetebol, envolvendo crianças dos 6 aos 12 anos, de clubes 

oriundos de todo o país e da vizinha Espanha.  

Assim e para a edição de 2020, o NCRV pretende levar a efeito nos próximos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, 

o III Torneio Internacional de Carnaval de Minibasquetebol, prevendo-se o envolvimento de 

aproximadamente 400 atletas e 26 equipas: 4 equipas Sub8; 10 equipas Sub10 e 12 equipas Sub12, com 

um orçamento previsto no valor de 6.530,00€, de acordo com a seguinte tabela:  

Despesa Valor global 

Logística do evento 400,00€ 

Arbitragem 1.960,00€ 

Alimentação 2.850,00€ 

T`Shirts 1.320,00€ 

Total: 6.530,00€ 

 

Face ao exposto e por forma a minimizar os encargos associados a este evento, o NCRV solicita o apoio do 

Município, que depois de analisado se propõe:  

1.Isentar o pagamento da taxa de utilização dos Pavilhões Municipais n.º 1 e n.º 2 de Campo, no valor de 

709,66€:  

- Pavilhão Municipal n.º 2 de Campo – 18h00 do dia 21 até às 18h00 do dia 23 de fevereiro – (48h x 9,59€ = 

460,32€);  

- Pavilhão Municipal n.º 1 de Campo – (26h x 9,59€ = 249,34€);  

. dia 21 de fevereiro - das 18h00 até às 24h00  

. Dia 22 de fevereiro - das 09h00 até às 20h00  
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. Dia 23 de fevereiro - das 09h00 até às 18h00  

2.Isentar o pagamento da taxa de cedência de 10 vasos, com um custo associado de 25,95€;  

3.Disponibilizar 6 mesas e 20 cadeiras, com um custo associado no valor de 29,60€;  

4.Disponibilizar e transportar porta bandeiras (com as bandeiras), envolvendo um custo associado no valor 

de 14,80€;  

5.Oferecer 30 troféus de participação, com um custo associado no valor de 80,00€;  

6.Impressão de 400 diplomas de participação, com um custo associado de 12,00€;  

7.Disponibilizar 1 autocarro para efetuar o transporte de atletas de equipas extra concelho, da Estação de 

Valongo para os Pavilhões Municipais de Campo n.º 1 e n.º 2 e vice-versa, em horários a combinar, com um 

custo associado de 115,00€: 

- 2 viagens, dia 21 de fevereiro, à noite; - 

- 2 viagens, dia 22 de fevereiro, de manhã;  

- 4 viagens, dia 23 de fevereiro, à tarde.  

8.Atribuir um apoio financeiro de 1.000,00€, ao Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo, pessoa coletiva n.º 

501 312 617, com sede na Rua Sousa Paupério - 72, 4440-697- Valongo, para fazer face às despesas 

inerentes ao torneio.  

Este apoio tem um custo para o município no valor de 1.987,01€, de acordo com o seguinte quadro:  

Tipologia do Apoio   Valor estimado 

Custos diretos internos 

Isenções   735,61€ 

Logística   159,40€ 

Diplomas   12,00€ 

Subtotal:   907,01€ 

Custos diretos externos 

Apoio pontual ao NCRV a)   1.000,00€ 

Troféus    80,00€ 

Subtotal:   1.080,00€ 

Total: 1.987,01€ 

a) Valor a cabimentar.  

Mais se informa que, o NCRV:  

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

- Prossegue fins de interesse público municipal;  

- Apresentou o Plano de Atividades e Orçamento relativo ao ano atual;  

- Apresentou o documento de prestação de contas relativo ao ano 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 supracitado 

apoio.  
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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 

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.  

“Concordo com o apoio proposto à semelhança das edições anteriores.  

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

requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido.  

À consideração superior.  

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 30/01/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 31 /01/2020, 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 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 , por unanimidade, apoiar o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo na realização do 

III Torneio Internacional de Carnaval de Minibasquetebol, a realizar nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro , com 

base na informação técnica prestada. 

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

 

4.8 – EXTREME CLUBE DE LAGARES – PENAFIEL - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO 

DE COORGANIZAÇÃO DA EXTREME VALONGO - PHES - 01 DE MARÇO DE 2020 

 

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

Lagares – Penafiel - Proposta de celebração do Protocolo de Coorganização da Extreme Valongo - PHES - 

01 de março de 2020”, instruído com a informação técnica n.º 1384/2020, datada de 29/01/2020, subscrita 

por Mário Luís Santos Martins, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve:  

“O Extreme Clube de Lagares - Penafiel, pretende levar a efeito, no próximo dia 01 de março de 2020, mais 

uma prova de Hard Enduro, intitulada – Extreme Valongo - PHES, com partida e chegada junto à Biblioteca 

Municipal de Valongo, de acordo com o percurso em anexo. 

Trata-se de uma prova não Federada, inserida no Portugal hard Enduro Series, sendo o percurso 

realizado em trilhos nos Montes de Valongo, sem passar na via pública, não tem prémios monetários ou em 

espécie, conforme o regulamento que se encontra no processo, pelo que e, de acordo com o n.º 1, alínea 
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a), do art.º 32 da Lei 5/2007 de 16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, este evento 

não carece de parecer da Federação Portuguesa de Motociclismo.  

A prova é limitada a 200 participantes, entre portugueses e espanhóis, com o seguinte programa:  

- 29 fevereiro  

. 15h00 às 18h00 - Secretariado da Prova, no edifício da Biblioteca Municipal de Valongo;  

- 01 março  

- 08h00 às 09h00 - Fecho das Verificações Documentais e Parque Fechado, no edifício da Biblioteca 

Municipal de Valongo;  

- 10h00 – Partida 1.º concorrente;  

- 17h30 - Entrega de prémios em frente à Biblioteca Municipal de Valongo.  

Para a organização da prova, o Clube prevê um orçamento no valor de 11.650,00€, nomeadamente:  

Despesa  Valor 

Vídeo 900,00 € 

T-shirts 400,00 € 

Cronometragem 1 500,00 € 

Spkear 400,00 € 

Fotografo 400,00 € 

Lembranças 1 200,00 € 

Seguro 2 500,00 € 

Troféus 850,00 € 

Fita Marcação 300,00 € 

Marcação e Limpeza dos percursos 1 200,00 € 

Pessoal 2 000,00 € 

Total: 11.650,00 € 

 

Receitas:  

- Inscrições, cerca de 5.500,00€;  

- Patrocínios, a confirmar.  

Neste pressuposto e à semelhança da edição passada, o Extreme Clube de Lagares – Penafiel, solicita a 

coorganização do Município de Valongo, em prol da boa imagem do evento, que exige um orçamento 

elevado e uma logística complexa, sendo necessário o seguinte:  

- Autorizar a abertura do edifício da Biblioteca Municipal de Valongo, no seguinte horário:  

Dia 29/02 – Sábado, das 14h30 às 18h30;  

Dia 01/03 – Domingo, das 08h00 às 10h00 e das 15h00 às 19h00;  

- Autorizar o pagamento de trabalho extraordinário num valor estimado de 750,00€, para montagem e 

desmontagem do Pórtico, do painel com as logomarcas, do pódio e das barreiras, bem como, para a 
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abertura/vigilância do edifício da Biblioteca Municipal, das 14h30 às 18h30 do dia 29 de fevereiro, das 

08h00 às 10h00 e das 15h00 às 19h00, do dia 01 de março;  

- Disponibilizar 275 barreiras de segurança, com um custo associado de 27,55€;  

- Disponibilizar uma retroescavadora com manobrador, em articulação com a organização do CPTrial 4x4, 

com um custo associado no valor de 486,50€;  

- Disponibilizar 2 dias uma capinadeira, com um custo associado no valor de 386,40€;  

- Colocar 2 pontos de luz junto à Av. do Conhecimento e 1 em frente ao Ecocentro de Valongo, com um 

custo associado no valor de 230,00€;  

- Transportar 25 pneus de Gondomar para Valongo e posterior devolução, com um custo associado no valor 

de 798,00€;  

- Autorizar o serviço remunerado de Policiamento, com um custo associado no valor de 700,00€;  

- Atribuir um apoio pontual aos Bombeiros Voluntários de Valongo, NIF – 501318097, no valor de 520,00€, 

para fazer face aos custos decorrentes da disponibilização de 2 ambulâncias durante a prova, das 09h30 às 

16h30, no dia 1 de março 2020;  

- Atribuir um apoio pontual, ao Extreme Clube de Lagares, NIF – 508773725, no valor de 2.500,00€, para 

minimizar os custos inerentes à realização da prova;  

- Divulgar o evento:  

. Site e facebook da CMV;  

. Meios de comunicação social;  

. Impressão de 50 cartazes, com um custo associado no valor de 33,00€.  

Este evento terá um custo para o Município no valor de 6.431,45€, de acordo com o seguinte quadro:  

Tipologia do Apoio Valor estimado 

Custos diretos internos  

Trabalho Extraordinário 750,00€ 

Logística 1928,45€ 

Divulgação 33,00€ 

Subtotal: 2711,45€ 

Custos diretos externos 

Apoio pontual ao Apoio pontual ao Extreme Clube de Lagares a) 2.500,00€  

Serviço Remunerado de Policiamento  700,00€ 

Apoio pontual aos B. V. de Valongo a) 520,00€ 

Subtotal: 3.720,00€ 

Total:  6.431,45€ 

a) Valores a cabimentar.  

Por forma a evitar constrangimentos na circulação rodoviária, será necessário:  

a) Corte de trânsito, respetivamente:  



52 
 

- Corte da Av. do Conhecimento, das 14h00 do dia 29/02 às 20h00 do dia 01/03, Domingo;  

- Corte do túnel de passagem inferior que liga a Rotunda Inferior da Av. do Conhecimento à Rua do Valado, 

das 08h00 às 18h00 do dia 01/03, Domingo;  

b) Colaboração da DPOM para efetuar a maquete da sinalética de circulação de trânsito, alternativa, bem 

como da DL, para colocação dessa sinalética.  

Mais se informa que:  

a) O seguro do evento é da responsabilidade da entidade organizadora;  

b) Por forma a viabilizar a realização da prova, aguarda-se a receção dos pareceres:  

- PSP  

- GNR – SEPNA  

- DA  

- APA  

- Junta de Freguesia de Valongo.  

Neste âmbito e considerando a relevância do evento ao nível Ibérico com destaque para uma modalidade 

com bastantes praticantes e aceitação no nosso município, coloca-se à consideração da Câmara Municipal 

deliberar sobre a proposta de Protocolo de Coorganização a celebrar com o Extreme Clube de Lagares – 

Penafiel, para a realização da Extreme Valongo - PHES, a decorrer no dia 01 de março 2020, 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 30 /01/2020:  

Concordo com o apoio proposto, considerando que este ano o Município irá apoiar apenas este evento de 

motas de âmbito internacional. 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 30/01/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 31 /01/2020, 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 em 

anexo, com o Extreme Clube de Lagares – Penafiel, para a realização da Extreme Valongo - PHES, a 

decorrer dia 01 de março 2020,  com base na informação técnica prestada. 

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

 

4.9 – CLUBE DE KARATÉ DE VALONGO - 3.º TORNEIO JUVENIL DE KARATÉ DE VALONGO – 28 DE 

MARÇO DE 2020 
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a “Clube de Karaté de 

Valongo  

- 3.º Torneio Juvenil de Karaté de Valongo – 28 de março de 2020”, instruído com a informação técnica n.º 

1238/2020, datada de 27/01/2020, subscrita por Liliana Sandra Sampaio Almeida, Assistente Técnico, cujo 

teor se transcreve:  

“O Clube de Karaté de Valongo – CKV, no presente ano, pretende levar a efeito mais uma edição do 

Torneio Juvenil de Valongo, dia 28 de março de 2020, abrangendo cerca 800 atletas de todo o território 

nacional e ilhas, incluindo as seguintes provas:  

. Kata Individual masculino e feminino pré-infantis (até 7 anos), infantil (8/9 anos), iniciados (10/11 anos) e 

juvenis (12/13 anos);  

. Kumite Individual masculino e feminino infantis (8/9 anos) menos 30 kg e mais de 30 kg;  

. Kumite Individual masculino e feminino iniciados (10/11 anos) menos 40 kg e mais de 40 kg;  

. Kumite Individual masculino e feminino juvenis (12/13 anos) menos 50 kg e mais de 50 kg;  

. Kata Equipa masculina e feminina iniciados/juvenis (10/13 anos), designada como “Taça Opticália”.  

Para a organização desta 3.ª edição do Torneio Juvenil de Valongo, o CKV prevê um orçamento de 

4.700,00€, de acordo com o seguinte quadro:  

 

Tipo de Despesa 

 

Valor 

Pagamento a técnicos de arbitragem 1 500,00 € 

Transporte de material de apoio/equipamento e cedência de tatamis para todo o 

pavilhão e software de prova  

 

500,00 €  

Plataforma de registos e sorteios - Kimura  50,00 €  

Médico/a e enfermeiro/a  100,00 €  

Ambulância/Bombeiros  250,00 €  

Transporte de equipas via aeroporto  100,00 €  

Troféus  600,00 €  

Medalhas de participação no evento  500,00 €  

Impressão de cartazes e credenciais/ para atletas e treinadores  150,00 €  

Refeições para árbitros e elementos da organização (100 pessoas)  750,00 €  

Outras questões logísticas  200,00 €  

Total: 4 700,00 € 

Assim e por forma a fazer face às despesas com este evento, o Clube de Karaté de Valongo solicita o apoio 

do Município, que depois de analisado se propõe:  

a) Isentar o pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Municipal n.º 1 de Campo, com um custo 

associado no valor de 191,80€, respetivamente:  
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. Montagens - dia 27 de março, das 18h00 às 24h00 (6h x 9,59€/hora=57,54€);  

. Evento - dia 28 de março, das 08h00 às 22h00 (14h x 9,59€/hora=134,26€);  

b) Oferecer 60 lembranças aos clubes inscritos e aos árbitros (mochila do desporto, fita de pescoço e  

c)Atribuir um apoio pontual ao Clube de Karaté de Valongo, pessoa coletiva n.º 513351116, com sede na 

Rua Alves Saldanha n.º 116 - Valongo, no valor de 500,00€, de forma a minimizar as despesas inerentes ao 

evento, nomeadamente no apoio do pagamento de refeições a árbitros e elementos da organização.  

Ao apoio elencado o Município terá um gasto no valor de 759,60€, face ao quadro seguinte:  

Tipologia do Apoio 
 

Valor estimado 

Custos diretos internos 

Isenções  191,80€ 

Lembranças  67,80€ 

Subtotal:  259,60€ 

Custo direto externo 

Apoio pontual ao CKV a)  500,00€ 

Subtotal:  500,00€ 

Total: 

 

759,60€ 

a) Valor a cabimentar.  

Mais se informa que o Clube de Karaté de Valongo:  

- 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.  

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

apoio ao Clube de Karaté de Valongo, para a organização do 3.º Torneio Juvenil de Valongo, a decorrer no 

dia 28 de março de 2019, no Pavilhão Municipal n.º 1 de Campo.  

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 

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.  
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À consideração superior. Sobre o assunto foi prestada informação da Exma. Sra. Chefe de Divisão, Susana 

Leão, em 30/01/2020:  

"Concordo com o apoio proposto à semelhança das edições anteriores. Mais se informa que, o processo se 

encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos os requisitos legais e regulamentares para ser 

deferido o pedido.  

À consideração superior.  

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 30 /01/2020, o seguinte despacho:  

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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 31/01/2020, 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 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, por unanimidade, apoiar o Clube de Karaté de Valongo, com base na 

informação técnica prestada. 

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

 

4.10 – CLUBE TRILHOS DO NORTE - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO DE 

COORGANIZAÇÃO DA 1.ª PROVA DO CAMPEONATO DE PORTUGAL DE TRIAL 4X4 – 07 E 08 DE 

MARÇO DE 2020 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante a” Clube Trilhos do Norte - 

Proposta de Celebração do Protocolo de Coorganização da 1.ª Prova do Campeonato de Portugal de Trial 

4x4 – 07 e 08 de março de 2020 ”, instruído com a informação técnica n.º 1531/2020, datada de 30/01/2020, 

subscrita por Mário Luis Santos Martins, Assistente Técnico, cujo teor se transcreve:  

“O Clube Trilhos do Norte e a Federação Portuguesa Automobilismo e Karting – FPAK, têm vindo a 

promover a modalidade TT no Concelho de Valongo, marcando posição a nível Nacional, com a realização 

da prova desportiva – Trial 4x4.  

Este evento faz parte das provas oficiais da FPAK, elevando desta forma a sua competitividade e 

visibilidade, esperando-se cerca de 200 participantes e 5000 espetadores.  

Neste âmbito, o Clube Trilhos do Norte e à semelhança do ano transato, solicita a coorganização do 

Município de Valongo para levar a efeito a 1.ª Prova do Campeonato de Portugal de Trial 4x4, a decorrer 

nos próximos dias 07 e 08 de março de 2020, junto ao Ecocentro de Valongo, de acordo com maquete 

anexa.  

As espectativas desta prova são muito elevadas, uma vez que ao ser incluída no calendário da Federação 

Portuguesa de Automobilismo e Karting, tornou-se profissional, mais aliciante e com um grau de dificuldade 
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ainda maior, envolvendo cerca de 30 equipas, em que o Município assegura, algumas das competências 

designadas no pedido efetuado pela organização, como CLUBE ORGANIZADOR LOCAL.  

Realçamos que o evento terá cobertura dos meios de comunicação, a referir:  

- Imprensa desportiva escrita;  

- Cobertura televisiva a confirmar - RTP2, a Sport TV, a Motors TV e o Porto Canal;  

- Spot publicitário na Rádio;  

- Revista alusiva ao evento, com espaço para a promoção do Município.  

Assim, e em resumo, do programa do evento consta:  

Sábado, 7 março  

14h00 / 18h45 - Verificações administrativas e técnicas - Câmara Municipal de Valongo  

14h15 / 18h45 - Parque Fechado - (Rua Emídio Navarro)  

19h00 – 1.ª Reunião Colégio Comissários Desportivos - Câmara Municipal de Valongo  

19h25 - Publicação Lista dos Concorrentes Admitidos à Partida  

19h30 - Briefing c/ os pilotos/navegadores – Salão Nobre da Câmara Municipal de Valongo  

Domingo, 8 março  

08h30 - Abertura parque fechado  

09h00 - Encerramento Parque Fechado  

09h00 - Deslocação para local da prova - Rua do Valado, Valongo  

10h00 / 12h00 - Prólogo para qualificações pré-grelha  

12h15 - Publicação dos tempos Prólogo/Grelha Partida  

13h00/13h45 - Entrada em Parque Fechado / Grelha de Partida  

13h50 - FOTO FAMILIA - de acordo com o Art. 1.11 DAS PGAK  

14h00 - Neutralização/Briefing  

14h30 - Inicio Prova Resistência - Campeonato Portugal Trial 4x4 (2h30 + 30 m)  

15h30 - Inicio Prova Resistência - Campeonato Portugal Promoção Trial 4x4 (2 h + 30 m)  

17h30 - Final Prova Resistência CPT4x4 e CPPT4x4  

17h30 - Viaturas em Parque Fechado  

Nota - Controlo Antidoping, Anti Alcoolémia, de acordo com os Artigos n.º 18 e n.º 19 das PGAK, realiza-se 

nas instalações “móveis” no local da pista  

17h45 – 2.ª Reunião do Colégio de Comissários Desportivos  

18h00 - Afixação das Classificações Finais Provisórias  

18h30 - Afixação das Classificações Finais Oficiais  

18h30 - Cerimónia da entrega de prémios – local da prova  

Para a organização deste evento, o Clube Trilhos do Norte prevê as seguintes despesas, no valor global de 

20.415,75 €, respetivamente:  

CADERNO DE ENCARGOS PROVA VALONGO 2020 
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Descrição Despesa Valor 

Inscrição da prova na FPAK  800,00 € 

Equipa de Cronometragem  922,50 € 

Assessoria de Imprensa  4 500,00 € 

Despesas com os comissários  2 500,00 € 

Seguros prova Responsabilidade Civil 1 480,00 € 

Prémios da prova  2 000,00 € 

Divulgação Radio nova era  615,00 € 

Promoção no Facebook  100,00 € 

Material de Publicidade/Autocolantes  2 485,00 € 

Segurança privada  822,75 € 

Alimentação/vários  780,00 € 

Gasóleo carrinhas clube  280,00 € 

Coroas florista pódio 50,00 € 

Champanhe pódio  40,00 € 

Impressão Revista magazine trial 4x4  1 045,50 € 

Pulseiras oferta 480,00 € 

Pulseiras equipas/organização  240,00 € 

Pulseiras Publico  360,00 € 

WC´s  615,00 € 

Estacas balizadoras  300,00 € 

TOTAL: 20 415,75 € 

A nível de receita o Clube prevê apurar cerca de 12.320,00€, de acordo com o seguinte quadro:  

Previsão de Receitas 

Descrição Valor 

Bilheteira  7 800,00 € 

Inscrições das equipas  4 520,00 € 

Patrocínios – Contactos em curso A definir 

TOTAL: 12 320,00 € 

Caso seja do entendimento superior a coorganização da prova, competirá ao Clube Trilhos do Norte, entre 

outras responsabilidades:  

- Definição/marcação dos percursos, garantir o regulamento homologado pela FPAK, controlo das 

inscrições, pagamento das taxas devidas à FPAK, garantir os recursos humanos para acompanhamento 
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técnico, garantir a cronometragem, elaborar a revista, requerer a licença SPA e Passmusic, colaborar na 

divulgação, limpar o local da pista após a realização da prova;  

E ao Município:  

- Pagar o serviço de 140 refeições/almoços, no valor de 800,00€, no dia 01 de março (domingo), na cantina 

da EB do Valado, para a organização, comissários, bombeiros, jornalistas, entre outros;  

- Atribuir um apoio pontual, aos Bombeiros Voluntários de Valongo, no valor de 1000,00€, para fazer face a 

custos decorrentes com o apoio de três viaturas de socorro e respetivos elementos, no decorrer da prova;  

- Requisitar os serviços remunerados à polícia de segurança pública, num valor previsto de 1000,00€;  

- Atribuir um apoio pontual ao Clube Trilhos do Norte com sede na Rua Serpa Pinto, n.º 111 - 6.º E, 4580-

2014 Paredes, no valor de 2.500,00€, para ajudar a custear as despesas pela organização da prova no 

Município de Valongo.  

Este evento envolverá uma despesa para o Município no valor global de 17.832,82€, com base na seguinte 

tabela:  

Tipologia do Apoio 
Valor 

estimado 

Custos diretos internos 

Logística  9.848,04€ 

Trabalho Extraordinário 1.500,00€ 

Fita sinalizadora Desporto Outdoor 492,00€ 

Divulgação 413,28€ 

Subtotal: 12.253,32€ 

Custos diretos externos  

Policiamento  1.000,00€ 

Bombeiros * 1.000,00€ 

Apoio Financeiro ao CTN * 2.500,00€ 

Pagamento Refeições * 800,00€ 

Troféus e lembranças 279,50€ 

Subtotal: 5.579,50 € 

Total: 17.832,82€ 

*Valores a cabimentar  

Mais se informa que se aguardam os pareceres da PSP de Valongo e da Junta de Freguesia de Valongo, 

por forma a viabilizar a realização do evento.  

Assim, e sendo uma das “bandeiras” do Município a promoção do Desporto Outdoor, coloca-se à 

consideração da Câmara Municipal deliberar sobre a Proposta do Protocolo de Coorganização com o Clube 

Trilhos do Norte, para a realização da 1.ª Prova do Campeonato de Portugal de Trial 4x4 FPAK, a decorrer 

nos dias 07 e 08 de março de 2020, de acordo com minuta em anexo.  
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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   31/01/2020:  

“Concordo com o apoio proposto à semelhança das edições anteriores.  

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

requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido.  

À consideração superior.  

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 31/01/2020, o seguinte despacho:  

“Ao Sr. Presidente para levar a reunião de Câmara”.  

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

o Clube Trilhos do Norte em anexo, com base na informação técnica prestada. 

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

 

5.1 – ADESÃO À REDE DYPALL 

 

Presente à Câmara o processo versado em epígrafe, através do qual é proposta a adesão à Rede DYPALL, 

o qual foi instruído com a informação nr. 91/DCJ/2019, de 19 de dezembro 2019, elaborada pelo Técnico 

Superior Pedro Sá Fernandes, cujo teor se transcreve:  

“O Município de Valongo tem continuamente apostado na celebração de parcerias estratégicas e vantajosas 

com os principais agentes e atores nas mais diversas áreas da sociedade, com vista a permanecer na 

vanguarda das melhores práticas que visem o benefício pleno dos seus cidadãos.  

Assim chegamos à Rede DYPALL, uma rede europeia que conta com cerca de 50 municípios e 

organizações da sociedade civil em mais de 30 países, e que almeja fomentar o envolvimento de jovens nos 

processos de tomada de decisões a nível local. Esta rede tem por objeto o apoio à conceção, 

implementação e avaliação de políticas de juventude locais, tendo por base o envolvimento efetivo, 

sustentável e de cooperação entre os diferentes atores. 

A rede DYPALL, no seu contínuo compromisso com a Juventude, assenta no cumprimento dos seguintes 

pressupostos: 

1. Identificar e promover estruturas e mecanismos para a participação dos jovens nos processos de tomada 

de decisão e no debate sobre os potenciais desafios no setor da juventude ao nível da governança pública;  

2. Desenvolver abordagens mais inclusivas capazes de promover a participação de jovens com menos 

oportunidades em espaços de participação, como conselhos locais de juventude e fóruns juvenis;  



60 
 

3. Contribuir para o desenvolvimento de competências, junto de organizações de juventude, youth workers e 

youth leaders, em questões como advocacia, formulação de políticas, trabalho em parceria, democracia 

participativa e representativa; 

4. Permitir que as organizações juvenis e os municípios partilhem as suas melhores práticas em termos de 

cooperação entre as autoridades locais e a sociedade civil;  

5. Apoiar o desenvolvimento e implementação de sistemas de Garantia Jovem a nível local e regional em 

coordenação com todas as partes interessadas relevantes;  

6. Contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas capazes de dar resposta aos desafios 

enfrentados pela juventude.  

A adesão a esta rede terá consideráveis benefícios, uma vez que os colaboradores da DYPALL têm vasto 

um conhecimento em áreas chave para o desenvolvimento de projetos relacionados com as temáticas no 

âmbito da participação ativa dos jovens na sociedade. A adesão poderá também significar acesso a 

informação privilegiada, nomeadamente no que diz respeito a financiamentos europeus, networking, 

estabelecimento de parcerias, que, em última instância, possibilitam desenvolver uma sociedade mais justa, 

inclusiva, equitativa e, principalmente, ativa.  

Acreditamos que a adesão a esta rede seja benéfica para um trabalho em prol da juventude, que nos 

ajudará a ter mais ferramentas e que nos possibilitará ter uma abordagem holística e de proximidade junto 

dos jovens. 

De salientar que a adesão a esta rede não contempla custos, sendo necessário apenas a comunicação 

oficial de interesse por parte do Município de Valongo à rede DYPALL, conforme resulta da alínea a) da 

Cláusula Segunda do protocolo.  

Face ao exposto, propõe-se a adesão à Rede DYPALL, nos termos do protocolo que se anexa.  

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea aaa), nº 1 do artigo 

33.º do anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.  

À Consideração Superior 

O Dr. Orlando Gaspar Rodrigues, Vereador dos Pelouros da Educação e Juventude, em 24 de janeiro de 

2020 emitiu o seguinte despacho: “Concordo. Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de Câmara.” - 

O Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 28 janeiro de 2020 emitiu o seguinte despacho: 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do disposto da alínea aaa) do nº 

1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a assinatura de um protocolo de 

colaboração entre o Município de Valongo e a DYPALL, nos termos da informação técnica.  

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

 

5.2 - ASSUNTO: INTEGRAÇÃO NA INTERNATIONAL LEAGUE OF DEMOCRATIC CITIES (LIGA 

INTERNACIONAL DAS CIDADES DEMOCRÁTICAS) 
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Presente à Câmara o processo versado em epígrafe, o qual foi instruído com a informação nr. 07/DCJ/2020, 

de 29 de janeiro de 2020, elaborada pela Chefe da Divisão de Cidadania e Juventude, Dra. Gisela Barbosa, 

cujo teor se transcreve: 

“Consciente da importância e do interesse de participação em Redes de Colaboração de dimensão regional, 

nacional e internacional, o Município de Valongo tem continuamente apostado na celebração de parcerias 

estratégicas e vantajosas com os principais agentes e atores nas mais diversas áreas da sociedade, com 

vista a permanecer na vanguarda das melhores práticas que visem o benefício pleno dos seus cidadãos. 

É dentro desta visão que o Município e seus respetivos eleitos e colaboradores têm, cada vez mais, 

participado, colaborado e intervindo em Conferências e Encontros Internacionais, que permitem uma maior 

promoção e visibilidade do Concelho, e, consequentemente, momentos de partilha e sinergias, onde o 

objetivo comum é cultivar este sistema de governação política que promove o exercício dos outros valores e 

princípios que nos definem e unem. 

Pelo exposto, foi dentro deste clima que o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, Dr. José 

Manuel Ribeiro, recebeu um convite do Sr. Bruno Kaufmann, Director da Swiss Democratic Foundation e co-

Presidente do Global Forum on Modern Direct Democratic, para integrar a International League of 

Democratic Cities (Liga Internacional das Cidades Democráticas). 

A International League of Democratic Cities/Liga Internacional das Cidades Democráticas surgiu com o 

intuito de expandir e formalizar os laços democráticos entre as cidades democráticas existentes no mundo. 

Trata-se de uma Rede Internacional cujas forças motrizes são as cidades de Roma, Seul e Taichung, e que 

pretende comparar e identificar as abordagens mais frutíferas à participação e à democracia na vida cívica. 

Um primeiro passo foi dado em Roma no Fórum Global sobre Democracia Direta Moderna de 2018, onde 

cidades e defensores da democracia discutiram e redigiram uma Magna Carta para cidades democráticas, 

um documento histórico que detalha as melhores práticas e compromissos para uma democracia mais local, 

direta e participativa. 

O processo e Rede estão, no entanto, ainda no início da sua caminhada, pelo que convidam todos os 

interessados a envolverem-se na contínua conceção da Magna Carta, sendo a adesão à rede um voto de 

compromisso de uma cidade com uma participação democrática. 

Estão atualmente na Rede:  

Berna, Suíça 

 Brno, Republica Checa 

 Madrid, Espanha 

 Reykjavik, Islândia 

 Roma, Itália 

 Seoul, Coreia 

 Taipei, Taiwan 

 Viena, Áustria 
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A adesão a esta rede terá consideráveis benefícios, uma vez que permitirá participar e contribuir ativamente 

para o crescimento de uma Rede que visa conectar as cidades de todo o mundo para enfrentar os desafios 

globais através da democracia local.  

A adesão poderá também significar acesso a informação privilegiada, nomeadamente no que diz respeito 

ao networking e estabelecimento de parcerias, que, em última instância, possibilitam desenvolver uma 

sociedade mais justa, inclusiva, equitativa e, principalmente, ativa. 

De salientar que a integração a esta rede não contempla custos sendo necessária apenas a comunicação 

oficial de interesse por parte do Município de Valongo, conforme resulta da alínea a) da Cláusula Terceira 

do protocolo que se anexa a esta informação. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea aaa), nº 1 do artigo 

33.º do anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

À Consideração Superior.  

O Sr. Presidente da Câmara Dr. José Manuel Ribeiro, em 31 de janeiro de 2020 emitiu o seguinte 

despacho: Concordo. Elabore-se minuta para ser presente a reunião de câmara. 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado por unanimidade, ao abrigo do disposto da alínea aaa) do nº 

1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a adesão do município à 

International League of Democratic Cities (Liga Internacional das Cidades Democráticas, nos termos da 

informação técnica. 

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

 

6.1 – PROGRAMA ECO-ESCOLAS – ESCOLA BÁSICA DO OUTEIRO - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO NO 

MUNICÍPIO 

 

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

n.º 1444/2020, de 29/01/2020, subscrita pela Técnica Superior, Felicidade Pereira, cujo teor se transcreve: - 

«Este ano letivo 2019/20 já temos 9 escolas inscritas no Programa Eco-Escolas e que formalizaram a 

inscrição, cujo prazo foi até 30 de outubro e uma a 11 de novembro. Entretanto, a Escola Básica do Outeiro, 

demonstrou interesse em inscrever-se.  

O Programa Eco-Escolas é um programa da Associação Bandeira Azul da Europa que promove projetos 

para a educação ambiental nas escolas, cultivando a cidadania ambiental e lançando a semente para um 

futuro sustentável.  

Portanto, é necessária uma declaração do município em como reconhece a importância do programa e que 

se compromete a colaborar na implementação do mesmo dentro das suas possibilidades. Embora 

atualmente não seja obrigatório, os municípios geralmente asseguram o valor de cada inscrição – 70,00€ 

(isento de IVA).  

Face ao exposto, propõe-se que o município apoie a implementação deste programa no presente ano letivo, 

sendo para tal necessário o cabimento prévio de €70,00 (setenta euros) pela DFA. Caso seja aprovado, 
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este apoio deverá ser assumido mediante assinatura a declaração, em anexo, redigidas conforme modelo 

da ABAE.  

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 1.º e 

7.º do Regulamento para a concessão de apoios às entidades e organismos que prossigam no concelho fins 

de interesse público, conjugado com o disposto nas alíneas o) e u), do n.º 1, do artigo 33.º, 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 

29.01.2020, que igualmente se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 

“Exmo. Sr. Presidente. Concordo com a proposta de adesão da Escola Básica do Outeiro ao programa Eco- 

-escolas com o apoio da câmara municipal, pelo que se propõe submeter à consideração da Câmara 

Municipal a comparticipação da inscrição da instituição no valor de 70,00 eur, à semelhança das demais 

inscrições. Nestes moldes, o município ficará, pela primeira vez, com 10 escolas integradas no programa.»  

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 30.01.2020 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 nos artigos 1.º e 7.º do Regulamento 

para a concessão de apoios às entidades e organismos que prossigam no concelho fins de interesse 

público, conjugado com o disposto nas alíneas o) e u), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a proposta de adesão da escola Básica do Outeiro 

ao programa Eco-Escolas no presente ano letivo, com base na informação técnica prestada. 

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

 

6.2 – PACTO PORTUGUÊS PARA OS PLÁSTICOS – SMARTWASTE – RATIFICAÇÃO 

 

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

n.º 1508/2020, de 30/01/2020, subscrita pela Técnica Superior, Engª. Gisela Martins, cujo teor se 

transcreve:  

«A Estratégia Europeia para os Plásticos, adotada em 2018, ambiciona criar uma economia circular para os 

Plásticos a nível europeu, alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Nesse contexto, espera-se que, em 2030, todas as embalagens de plástico colocadas no mercado sejam 

recicláveis.  

A Associação Smart Waste Portugal está a promover o Pacto Português para os Plásticos, com o apoio do 

Ministério do Ambiente e da Ação Climática e em parceria com a rede dos Pactos para os Plásticos da 

Fundação Ellen MacArthur.  

O Pacto Português para os Plásticos é uma plataforma colaborativa, que tem como objetivo promover a 

transição do atual sistema dos plásticos para um modelo circular e sustentável, através de um compromisso 

entre os diferentes agentes da cadeia de valor dos plásticos nacional, incluindo o Governo, as 

Universidades e ONGs. 
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O Pacto Português para os Plásticos é a primeira iniciativa nacional que nasce de um conjunto de iniciativas 

lideradas pela Fundação Ellen MacArthur, em colaboração um amplo grupo de empresas, cidades, 

filantropos, formuladores de políticas, académicos, estudantes, ONG’s e cidadãos.  

Salvo melhor opinião, a adesão ao referido Pacto afigura-se como uma oportunidade muto interessante para 

o município de Valongo, pois dará um sinal positivo do reconhecimento da problemática e do seu empenho 

na transição para a economia circular dos plásticos, a nível nacional e internacional, contribuindo igualmente 

para aumentar a visibilidade e o alcance do município nesta temática. 

O evento de Lançamento do Pacto que será dia 4 de fevereiro pelas 14h30 no Auditório do Edifício Sede da 

EDP (Av. 24 de julho), em Lisboa.  

A adesão ao Pacto, na qualidade de parceiro Institucional, não tem custos para o município.  

Este pacto possibilitará o acesso às melhores práticas, projetos e inovações nacionais e internacionais, bem 

como acesso a informação atualizada sobre o desenvolvimento do processo na transição, havendo também 

oportunidade participar e contribuir com os grupos de trabalho.  

As obrigações do município passam por ajudar no desenvolvimento, recolha e análise de dados, e 

dinamizar a temática e sensibilização dentro do Município.  

O pacto será assinado também pela Câmara Municipal de Lisboa e Póvoa de Varzim.  

Pelo exposto, propõe-se a adesão da Câmara Municipal de Valongo ao Pacto Português para os Plásticos, 

nos moldes do protocolo que se anexa.  

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

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

Dado que a informação chegou muito recentemente (presente semana) e o Pacto Português para os 

Plásticos será assinado no próximo dia 4 de fevereiro, não há tempo útil para levar o assunto à Câmara 

Municipal, pelo que se propõe que o Exmo. Presidente proceda à assinatura do protocolo de adesão e que 

o mesmo seja presente à próxima reunião da Câmara Municipal para ratificação, ao abrigo do disposto no 

n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.»  

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 30.01.2020 o seguinte despacho:  

«Autorizo. Submeta-se à reunião da Câmara Municipal, nos termos do nº. 3, do artigo 35., Anexo I, da Lei 

nº. 75/2013, de 12 de setembro.»  

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do nº. 3, do art.º. 35º. do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovada pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, ratificar o ato 

administrativo, praticado pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara, com base na informação técnica 

prestada.  

Da presente deliberação faz parte integrante o Protocolo acima mencionado.  

 

6.3 - ESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE COMODATO TRIPARTIDO COM VISTA À CEDÊNCIA DE 

UTILIZAÇÃO DE PARTE DO EDIFÍCIO “CASA DOS LIMAS” À ASSOCIAÇÃO ALTO RELEVO – CLUBE 

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

n.º 1548/2020, de 31/01/2020, subscrita pela Chefe da Divisão de Ambiente, Gisela Cristina Afonso Martins, 

cujo teor se transcreve:  

“A prática de atividades de montanha ambientalmente sustentáveis e a proteção, estudo, valorização e 

promoção do património ambiental, arqueológico, cultural e social são parte da missão do Município de 

Valongo que, conjuntamente com o Parque das Serras do Porto e outras associações locais, academia e 

instituições, procura desenvolver com sucesso.  

O Alto Relevo -– Clube de Montanhismo constitui-se, neste cenário, como um parceiro muito ativo, com um 

longo histórico de colaboração com o município e o Parque das Serras, reconhecendo-se a sua importância, 

quer pelo projeto, quer pelo trabalho desenvolvido, que se reveste de especial interesse no contexto atual.  

A natureza dos trabalhos de investigação em curso implica proximidade física entre as partes, favorecendo 

assim a articulação entre ambas.  

Até à data, a referida associação dispunha do imóvel «Casa dos Limas», sito na Rua do Padrão, n.º 27, 

freguesia de Valongo, como sua sede, situação que foi alterada, face à necessidade de o reabilitar e 

capacitar como sede da Associação do Parque das Serras do Porto. 

Pelo exposto, verifica-se a necessidade de dotar a Associação Alto-Relevo- Clube de Montanhismo de um 

espaço adequado ao seu funcionamento, que acolha os órgãos de gestão, os seus associados e a 

realização de atividades inerentes à atividade da Associação.  

O município de Valongo dispõe de instalações que reúnem condições propícias para o efeito, no edifício 

“Casa dos Limas”, onde atualmente funciona a sede da Associação Parque das Serras do Porto, 

especificamente, o bloco anexo ao edifício acima referido, ao nível do 1.º andar.  

Considerando que parte das instalações vão ser partilhadas com a Associação Parque das Serras do Porto,  

propõe-se que a câmara municipal aprove a celebração do contrato de comodato tripartido em anexo, ao 

abrigo da competência prevista nas alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro.» O Exmo. Sr. Presidente da Câmara emitiu em 31.01.2020 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 art.º 33.º,  do anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, aprovar a celebração do contrato de comodato 

anexo à presente deliberação, com vista à cedência de utilização de parte do edifício “Casa dos Limas” à 

Associação Alto Relevo – Clube de Montanhismo, com base na informação técnica prestada. 

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

 

7.1 – PROCESSO Nº. 206-OC/2008, EM NOME DE SILVINA DA CONCEIÇÃO NEVES TAVARES  

LOCAL: RUA DE CALFAIOMA, 626 – VALONGO  

PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO  
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Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Silvina da Conceição 

Neves Tavares, respeitante ao pedido de receção definitiva das obras de urbanização, instruída com a 

informação n.º 73/DOT.EU/2020, datada de 17/01/2020, cujo teor se transcreve, subscrita pela técnica 

superior, Marta Ferreira:  

«Pelo requerimento registado com o n.º 25570 de 19/11/2019, foi solicitada a receção definitiva das obras 

de urbanização integradas na presente operação urbanística, nos termos do artigo 87.º do Dec. Lei n.º 

555/99, de 16/12, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização Edificação (RJUE). Analisado o 

pedido, informa-se: 

1. A receção provisória das obras de urbanização foi decidida por Deliberação de Câmara de 4/9/2014, 

tendo o valor da caução sido reduzido para o valor de 2.082,39 € (garantia bancária n.º GAR/14300088 do 

Banco BPI). 

2. Mediante o supra citado requerimento do interessado e decorrido o prazo de garantia, procedeu-se à 

realização da vistoria prevista no nº 1 do art. 87º do RJUE, no dia 15/1/2020. 

3. De acordo com o Auto elaborado pela comissão de vistorias, anexado ao processo, as obras de 

urbanização encontram-se em condições de ser recebidas definitivamente. 

Pelo exposto, propõe-se o deferimento do pedido de receção definitiva das obras de urbanização e, de 

acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 54.º do RJUE, que seja libertado o remanescente da caução 

prestada mediante a garantia bancária n.º GAR/14300088 do Banco BPI. 

Tem competência para decidir a Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 87.º do RJUE.» 

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

20/01/2020, que igualmente se transcreve:  

«Ao Sr. Vereador para levar a decisão da Câmara Municipal. Concordo com os termos e fundamentos da 

informação técnica n.º 073/DOT.EU/2020. Considerando o disposto no n.º 5 do artigo 54.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, propõe-se 

o deferimento do pedido de receção definitiva das obras de urbanização realizadas ao abrigo do processo 

de obras n.º 32/2008/206 e a libertação do remanescente da caução prestada pela garantia bancária n.º 

GAR/14300088 do Banco BPI no montante de 2.082,39 euros.» 

Em 24/01/2020, 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 28/01/2020, o seguinte despacho:  

«Concordo.  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos do n.º 1 do art.º 87º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, por unanimidade, rececionar definitivamente as obras de urbanização e 

consequente libertação da caução com base na informação técnica prestada.  

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

 

7.2 – PROCESSO Nº. 71-OC/2010, EM NOME DE SUSANA MARIA DE SOUSA CAMPOS 
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LOCAL: RUA DA VIRELA, 700 – VALONGO  

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA ADMINISTRATIVA 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, em nome de Susana Maria de Sousa 

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

informação n.º 93/DOT.EAT/2020, datada de 20/01/2020, cujo teor se transcreve, subscrita pelo técnico 

superior, Morgado de Sousa:  

«Em 27.05.2010 foi solicitada a concessão de uma licença para construção de um edifício destinado a 

habitação bifamiliar no local supra identificado. 

Em 22.05.2012 a requerente foi notificada que a pretensão foi deferida por despacho do Sr. Vereador com 

poderes delegados exarado em 17.05.2012. 

Em 13.08.2015 foi emitido o alvará de obras de construção n.º 48/2015, fixando o prazo para conclusão das 

obras em 6 meses (15.02.2016). Foram concedidas duas prorrogações a 1.ª a expirar em 17.05.2016 e a 2.ª 

a 21.05.2018. 

Em 28.11.2019 inspecionou-se a obra em apreço, tendo-se verificado que esta não foi concluída dentro do 

prazo fixado para o efeito, encontrando-se em estado avançado de execução. 

Em 06.01.2020 foi comunicado à requerente que era a intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade 

da licença administrativa tendo sido fixado, nos termos do disposto no n.º 5 do art.º 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 o prazo de 10 dias para que querendo, se pronunciasse. 

Nesta data, verifica-se que a requerente se pronunciou dando entrada do requerimento registado com o n.º 

1856 no passado dia 13.01.2020, informando a Câmara Municipal que pretendia que fosse declarada a 

caducidade, pelo que nada tendo a opor, propõe-se que a Câmara Municipal ao abrigo do disposto na 

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, declare a caducidade da licença administrativa.» 

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

20/01/2020, que igualmente se transcreve: 

«Ao Sr. Vereador para decisão. Concordo com os termos e fundamentos da informação técnica n.º 

093/DOT.EAT/2020. Facultado ao interessado o direito de audiência que lhe assiste nos termos do artigo 

121.º do CPA e considerando que este se pronunciou no prazo concedido para o efeito, alegando nada ter a 

opor ao sentido da decisão, propõe-se que seja dado prosseguimento à intenção de declarar a caducidade 

da licença ao abrigo do disposto no artigo 71.º, n.º 3, alínea d) do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. A competência para decidir sobre o 

assunto recai sobre a câmara municipal nos termos do artigo 71.º, n.º 5 do já citado Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação.» 

Em 27/01/2020, o Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu o seguinte despacho:  

«Concordo. Ao Sr. Presidente para apresentar à Câmara» - 
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O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 28/01/2020, o seguinte despacho:  

«Concordo.  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos da alínea 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.  

 

8.1 - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JOUE PARA A AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE 

SEGUROS - ADJUDICAÇÃO 

 

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

supramencionada, instruído com a informação n.º 054/DFA.ACGS/20, datada de 30 de janeiro de 2020, 

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

“Por deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 27.11.2019 e aprovação da Assembleia 

Municipal em sessão de 02.12.2019, foi autorizada a abertura de um concurso público para a aquisição de 

apólices de seguros, 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. 

Duas entidades apresentaram proposta de preços, tendo o Júri elaborado o relatório preliminar de análise 

das propostas, e deliberado por unanimidade admitir as propostas apresentadas pelos concorrentes, 

Seguradoras Unidas, S.A. e Lusitânia, Companhia de Seguros, S.A., por cumprirem com o exigido no 

procedimento. 

O Júri decidiu ainda, na sequência da análise das propostas admitidas, e tendo em consideração o critério 

de adjudicação, ser o da proposta economicamente mais vantajosa tendo por base a avaliação do preço 

enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar submetido à concorrência, propor a adjudicação 

deste procedimento ao concorrente Seguradoras Unidas, S.A.  

Nos termos do artigo 147º, n.º1 do CCP, foi efetuada a audiência prévia dos concorrentes, tendo os 

mesmos disposto de 5 (cinco) dias úteis para se pronunciarem sobre o conteúdo do relatório preliminar, não 

tendo nenhum dos concorrentes exercido o direito de pronúncia. 

Face ao exposto e uma vez que nenhum concorrente exerceu o direito de pronúncia em fase de audiência 

prévia o júri decidiu manter a decisão constante do relatório preliminar e colocar à consideração superior a 

adjudicação ao concorrente Seguradoras Unidas, S.A., do lote I, pelo valor total de 677.134,17 € e do lote 

II, pelo valor total de 297.519,72 €, para o período de 36 meses. 

Para efeitos do determinado no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, coloca-se também à 

consideração superior a aprovação da minuta do contrato, que deverá ser reduzido a escrito nos termos do 

artigo 94.º do CCP. 
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Caso haja deliberação de aprovação deverão ser remetidas as notificações em anexo a comunicar aos 

concorrentes a decisão e a solicitar ao adjudicatário o envio dos documentos de habilitação exigidos no 

artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, bem como a caução referida no ponto 19 do Programa do 

Concurso e exigida no art.º 88.º do CCP., no valor de 48.732,69 €, assim como a aprovação da minuta do 

contrato.  

Nos termos do artigo 290º-Aº do CCP, impõe-se seja designado o gestor do contrato. Presente que aquelas 

funções serão desempenhadas por trabalhadores municipais e pese embora, haja o entendimento de que 

para cada contrato seja designado um único gestor,  no procedimento cuja adjudicação ora se propõe, 

consideramos, pelos motivos que abaixo se expõe, que a função a acompanhar permanentemente a 

execução do contrato seja atribuída a dois trabalhadores. 

Na verdade, o objeto do contrato – aquisição de serviços de seguros – encerra uma diversidade de matérias 

e distintos âmbitos de intervenção, ganhando especial relevo a gestão da apólice de Acidentes de Trabalho. 

Neste âmbito, o exercício eficaz, como se pretende, das funções inerentes ao papel de gestor do contrato 

implicam, um sólido conhecimento domínio e técnicos, não só, sobre o conteúdo do próprio contrato, como, 

igualmente, sobre o regime legal aplicável em matéria de Contrato de Trabalho em funções públicas e em 

Acidentes de Trabalho. Acresce que, a própria execução do contrato implica, nestas matérias o tratamento 

de informação sensível, como sejam, dados pessoais, remunerações, registo de faltas por acidente, 

cálculos de incapacidades, etc., situações que envolvem um especial controlo e que entendemos não deve 

ser objeto de tratamento por trabalhadores externos aos serviços de recursos humanos. Por similitude de 

fundamento o mesmo ocorre com as apólices de Acidentes Pessoais Autarcas, Acidentes Pessoais 

Bombeiros e Acidentes Pessoais –CEI’S. 

Por seu turno, os técnicos da área de recursos humanos não detém quaisquer conhecimentos que os 

habilite a gerir apólices de seguro automóvel ou patrimonial, o que, a assumirem a gestão de todo o 

contrato, poria em causa o objetivo principal de potenciar o rigor para alcançar uma maior eficiência e 

eficácia na execução do contrato, termos pelos quais consideramos ser assegurado um melhor e mais 

eficiente desempenho, se for atribuída a função de gestor do contrato, em função da complexidade e 

orgânica funcional inerente às prestações envolvidas no contrato a celebrar, modelo que, também o IMPIC, 

através da Orientação Técnica 05/CCP/2019, não afasta. 

A divisão proposta, assenta na necessária  especialização dos conhecimentos técnicos envolvidos, o que 

vai também de encontro ao preconizado na alínea h) “Assegurar que os gestores dos contratos são 

possuidores dos conhecimentos técnicos que os capacitem para o acompanhamento permanente da 

execução dos contratos e para o cabal cumprimento das demais obrigações decorrentes da lei.”, da 

recomendação 4/2019 do Conselho de Prevenção da Corrupção. 

Assim, propõe-se a designação da Técnica Superior Dra. Alexandrina Passeira, como gestora das apólices 

de Acidentes de Trabalho e de Acidentes Pessoais de Autarcas, de Bombeiros e CEI`S, a quem caberá o 

acompanhamento em permanência da execução do contrato de seguro de Acidentes de Trabalho e Seguro 

de Grupo de Acidentes Pessoais de Autarcas, de Bombeiros e CEI`S. 
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Para todas as demais vertentes, propõe-se que seja designada a Técnica Superior Dra. Ana Rita Coelho, a 

quem caberá o acompanhamento em permanência da execução do contrato de Seguro de Acidentes 

Pessoais para os utentes das infraestruturas e/ou instalações desportivas e recreativas Municipais abertas 

ao público e outros, Acidentes Pessoais para atividades temporárias, incluindo desporto, cultura e recreio, 

Acidentes Pessoais voluntários, incluindo elementos da Comissão Alargada da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ), e Seguros de Multirriscos, Seguros Frota Automóvel, Seguros Responsabilidade 

Civil Extracontratual e Seguros de Responsabilidade Civil - Drone. 

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

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.” 

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

Ana Maria Moura dos Santos, em 31/01/2020, que igualmente se transcreve: 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara: Concordo com a adjudicação proposta na presente informação. Propõe-

se a submissão do presente processo a reunião de Câmara, uma vez que a adjudicação é competência 

deste Órgão Municipal.  

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 03/02/2020, o seguinte despacho:  

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

- Depois de apreciado o assunto foi deliberado, nos termos 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 maioria, com base na informação prestada:  

1) Aceitar e aprovar o relatório final elaborado pelo Júri do concurso e, consequentemente, adjudicar a 

prestação de serviços de aquisição de apólices de seguros, à empresa “Seguradoras Unidas, S.A.”, pelo 

valor total de 974.653,89 € (novecentos e setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e três euros e oitenta 

e nove cêntimos), sendo que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para o lote 1 –, o valor total é de 677.134,17 € (seiscentos e setenta e sete mil cento e trinta e quatro euros 

e dezassete cêntimos), correspondente ao valor anual de 225.711,39 € (duzentos e vinte e cinco mil 

setecentos e onze euros e trinta e nove cêntimos).----------------------------------------------------------------------- 

Para o lote 2 –, o valor total é de 297.519,72 € (duzentos e noventa e sete mil quinhentos e dezanove euros 

e setenta e dois cêntimos), correspondente ao valor anual de 99.173,24 € (noventa e nove mil cento e 

setenta e três euros e vinte e quatro cêntimos). 

2) Aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no art.º 98 do Código dos Contratos Públicos, com 

base na informação prestada. 
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3) Aprovar, nos termos do artigo 77º do Código dos Contratos Públicos, o teor das notificações a comunicar 

aos concorrentes a decisão de adjudicação e a solicitar ao adjudicatário a apresentação dos documentos de 

habilitação exigidos no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, e a prestação da caução, no montante 

de 48.732,69 €, num prazo de 10 dias sob pena de caducidade da adjudicação, nos termos dos artigos 88º, 

nº 1; 90º, nº 1 e 91º, nº 1, todos do referido diploma legal, bem como no ponto 19 do Programa do 

Concurso; 

4) Nos termos do nº 1 do Art.º 290.º-A do Código dos Contratos Públicos nomear os Gestores do Contrato 

propostos para as respetivas apólices;  

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

Abstiveram-se os senhores vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Neto, Sr. José António Silva e Sr. 

Fernando Neves. 

 

9.1 – ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO COM A SOGILUB-SOCIEDADE DE 

GESTÃO INTEGRADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS, LDA. 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, instruído com a informação técnica 

n.º24/2020, datada de 02.01.2020, subscrita pela Dra. Sónia Silva, da Divisão de Logística, cujo teor se 

transcreve: 

«A SOGILUB na qualidade de entidade gestora dos óleos lubrificantes usados em Portugal, vem informar 

que lhe foi concedida a prorrogação da licença pelo Despacho n.º 9429/2019 de 4 de outubro, pelo período 

de um ano, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020.  

Nesse sentido, e para dar continuidade à parceria já existente através do protocolo celebrado em 31 de 

janeiro de 2017, propõem-se uma adenda ao Protocolo de Cooperação com a Sogilub, cuja minuta 

encontra-se em anexo.  

Face ao exposto, sugere-se que o presente processo seja submetido à Câmara Municipal para autorizar a 

assinatura da adenda do Protocolo de Cooperação.  

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

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

Sobre o assunto foi prestada a informação em 09.01.2020, pelo Chefe da Divisão de Logística, Engº Delfim 

Cruz, que igualmente se transcreve: 

«Exmo. Sr. Vereador José Delgado, concordo com a proposta de assinatura da adenda do Protocolo de 

Cooperação, dando assim continuidade à parceria existente com a Sogilub. Tem competência a Câmara 

Municipal. À consideração superior.»  

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Vereador José Delgado, emitiu em 15.01.2020, o seguinte despacho: 

«Concordo com a proposta.» 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 22.01.2020, o 

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo da alínea u) do nº1 do Art. 33º da Lei  nº.75/2013, 

de 12 de Setembro, por unanimidade, assinar a adenda do Protocolo de Cooperação com a Sogilub, 

conforme proposto na informação técnica. 

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

 

10.1 - REFUNCIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALONGO (NOVA ESQUADRA DA PSP)  

DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO  

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E DA MINUTA DE CONTRATO 

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO 

ADJUDICATÁRIO  

EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA GARANTIA DA OBRA 

 

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

da empreitada em título, e demais procedimentos a ela subjacentes, instruído com a informação técnica n.º 

028/DPOM.OM/2020, de 23.01, subscrita pelo Técnico Superior Eng.º Manuel Cunha, da Divisão de 

Projetos, Obras e Mobilidade, cujo teor se transcreve:  

«ANTECEDENTES: 

A presente pretensão de Refuncionalização do espaço do mercado de Valongo foi objeto no ano de 2019 

de abertura de concurso tendo-se verificado que o mesmo ficou deserto, pois o valor base aparentemente 

situava-se abaixo dos valores concorrenciais. 

A autarquia e o Ministério da Administração Interna, em parceria, equacionaram o reforço de verba de 

modo a permitir a abertura de um novo procedimento tendo sido acrescido 25% ao valor inicialmente 

previsto. 

1. HISTORIAL: 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 

(informação n.º473/DPOM.OM/2019, de 27/09) 

- decisão de contratar – deliberação camarária de 30.10.2019 

- proc. 56.DPOM.2019 

- concurso público (ao abrigo da alínea b) do art.º 19.º do CCP – DL n.º 111-B/2017 

- publicado no DR n.º 212 – II Série, de 05.11.2019 

- preço base – 800.000,00 € + IVA 

- prazo de execução – 300 dias 

- prazo de garantia da obra – 5 anos – vide alínea a) do n.º 1 da clausula 46.ª do CE 

- CPV – 45.21.61.11.5 – Construção de esquadra da polícia 

- submissão do procedimento na plataforma anoGov – 06.11.2019 

PRAZO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 29.11.2019 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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- aviso de prorrogação de prazo - publicado no DR n.º 243 – II Série, de 18.12.2019 

- novo prazo para apresentação das propostas – 06.01.2020 até às 17:00 horas. 

ESCLARECIMENTOS E ERROS E OMISSÕES SOBRE PEÇAS DO PROCEDIMENTO: 

(informação n.º 583 /DPOM.OM/2019, de 06.12) 

- aprovação por deliberação camarária de 13.12.2019 

- aprovação da lista de erros e omissões aceite e retificação das peças do procedimento  

- publicitação no portal anoGov, notificação aos interessados e anexação às peças do procedimento 

- não produziu qualquer alteração ao preço base 

- ata n.º 1 datada de 06.12.2019 (submetida na plataforma) 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07.01.2020 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS E ELABORAÇÃO DO RESPETIVO RELATÓRIO PRELIMINAR: 

Foi efetuada a análise das propostas e elaborado o respetivo relatório preliminar, o qual foi disponibilizado a 

todos os concorrentes em 13.01.2020 para audiência prévia escrita, nos termos do art.º 147º do CCP, na 

sua redação atual. 

Decorrido o prazo concedido para audiência prévia nenhum concorrente apresentou pronúncia (7 admitidos 

e 7 excluídos). 

2. SITUAÇÃO ATUAL 

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

qual se extrai que a proposta economicamente mais vantajosa - avaliação do preço enquanto único aspeto 

da execução do contrato a celebrar é a do concorrente QTCivil, Engenharia e Reabilitação, SA, pelo valor de 

718.222,60 €, o qual se situa 10,22% abaixo do preço base. 

MINUTA DE CONTRATO 

Dispõe a alínea d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP que não é exigível a redução a contrato escrito quando se 

trate de empreitada de obras públicas cujo preço contratual não exceda os 15.000,00€, pelo que no caso 

concreto há lugar à formalização de contrato escrito.  

Estabelece o n.º 1 do art.º 98.º do CCP, que nos casos em que há lugar à celebração do contrato, na sua 

forma escrita, a minuta respetiva deve ser aprovada, pelo órgão competente, em simultâneo com a decisão 

de adjudicação, pelo que se anexa a respetiva minuta. 

CAUÇÃO: 

Nos termos previstos no n.º 1 do artigo 26.º do Programa do Procedimento da presente empreitada 

conjugado com o disposto no n.º 1 do art.º 88.º e na alínea a) “à contrário”, do n.º 1 do art.º 89.º ambos do 

CCP, para efeitos de garantia da obra será exigível a prestação de caução, no valor de 5% do preço 

contratual da empreitada. 

Pelo exposto, propõe-se: 

1. Adjudicar a empreitada em título à empresa, QTcivil, Engenharia e Reabilitação, SA com o número 

de identificação fiscal 503 590 010, e sede na Rua Alto do Cruzeiro, 28 – Pias, Lousada (4620-519, 

concelho de Lousada, pelo preço contratual de 718.222,60 € e um prazo de execução de 300 dias.  
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2. Aprovar a minuta do respetivo contrato. 

3. Notificar o adjudicatário, para providenciar nos prazos abaixo indicados, a contar da receção da 

notificação, o seguinte: 

prazo de 5 dias  

- a disponibilização na plataforma anoGov dos documentos de habilitação exigidos nos n.os 1 e 2 do 

art.º 81.º do CCP, conjugado com o art.º 24.º do Programa de Procedimento, bem como a declaração 

relativa a trabalhadores imigrantes contratados (anexo VI) 

- a entrega do Plano de Segurança e Saúde, em suporte de papel. 

prazo de 10 dias  

- a apresentação da caução exigida no valor de 35.911,13 € correspondente a 5% do preço contratual 

da empreitada 

4. Notificar os seis (6) concorrentes preteridos da decisão de adjudicação (n.º 1 do art.º 77.º do CCP); 

5. Remeter à DFA Contabilidade para compromisso da verba 761.315,96 €.  

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 76.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 2020.01.24, que igualmente se transcreve: 

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

Concordo com o proposto na presente informação.»  

O Ex.mo Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2020.01.28 o seguinte despacho: 

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

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara – Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2020.01.31, o seguinte despacho:  

«Concordo.  

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

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o n.º 

1 do art.º 76.º do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 

31.08, por unanimidade: 

1. Aprovar o teor do relatório final, elaborado pelo júri do concurso, nos termos do estatuído nos n.os 3 e 4 

do art.º 148.º do CCP alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31.08; 

2. Adjudicar a execução da empreitada em apreço à empresa QT Civil – Engenharia e Reabilitação, SA, 

pelo preço contratual de 718.222,60 € (setecentos e dezoito mil, duzentos e vinte e dois euros e 

sessenta cêntimos) e um prazo de execução de 300 dias, nos termos propostos na supracitada 

informação.  
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3. Aprovar o teor da minuta de contrato a celebrar, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do Código 

dos Contratos Públicos e a notificação da mesma ao adjudicatário, nos termos previstos no n.º 1 do art.º 

100.º do referido Código. 

3. Aprovar, nos termos do art.º 77.º do citado Código: 

3.1. o teor da notificação aos concorrentes preteridos da decisão de adjudicação; 

3.2. o teor da comunicação à empresa adjudicatária notificando-a para apresentar os documentos de 

habilitação previstos nos n.os 1 e 2 do art.º 81.º do CCP, bem como para a entrega da caução para 

garantia do cumprimento de todas as obrigações legais contratualizadas, em conformidade com o 

estatuído no n.º 1, do art.º 88.º do CCP. 

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

 

10.2 - PROGRAMA DE INCREMENTO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SUAVE DO 

CONCELHO DE VALONGO – REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PASSAL E ÁREAS ENVOLVENTES, 

SOBRADO 

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

SETEMBRO: 

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM CARÁCTER DE URGÊNCIA E TOMADA DE 

POSSE ADMINISTRATIVA DE 5 (CINCO) PARCELAS DE TERRENO 

 

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

expropriação versada em título, instruído com a informação técnica n.º 041/DPOM.OM/2020, datada de 

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

cujo teor se transcreve:  

«Sobre o assunto referido em epígrafe, e para cumprimento do disposto nos artigos 10.º, 14.º, 15.º e 19.º, 

do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18.09, informa-se o seguinte: 

A requalificação do espaço público e a melhoria das acessibilidades, tem sido uma das mais importantes 

estratégias deste Município, contribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentável do concelho, mas 

sobretudo para a segurança dos peões. 

O Largo do Passal bem como a sua envolvente são o centro do aglomerado urbano da freguesia de 

Sobrado, uma zona com tráfego de atravessamento, onde urge a criação de passeios, contribuindo não 

apenas para a segurança dos peões como já foi referido, mas também para a promoção dos modos suaves 

e a sua integração na mobilidade quotidiana.  

A promoção de modos suaves, a eliminação de barreiras e a correção de descontinuidades, são 

fundamentais para o bem-estar e segurança das populações, encontrando-se estas medidas, alinhadas 

com as melhores práticas em matéria de mobilidade quer a nível nacional, como a nível internacional. 

De forma a dar continuidade a esta valorização do espaço público, e a criar um sentimento de conforto e de 

segurança junto dos peões, pretende a Câmara Municipal executar o projeto do “Requalificação do Largo do 
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Passal e áreas envolventes, Sobrado”, no “lugar de Campelo”, tornando-se necessária a ocupação de 

parcelas de terreno de propriedade privada, devidamente identificadas no processo, e para as quais foi 

solicitada a avaliação por Perito da Lista Oficial do Tribunal. 

Nestes termos, e para cumprimento do disposto nos artigos 10.º, 15.º e 19.º da Lei n.º 168/99 de 18 de 

setembro (Código das Expropriações), propõe-se que a Câmara Municipal aprove a Resolução de 

Expropriação e o Pedido de Declaração de Utilidade Pública com Caráter de Urgência e Posse 

Administrativa das parcelas necessárias à execução do projeto, com os seguintes fundamentos: 

a) Causa de Utilidade Pública: As parcelas destinam-se à execução do projeto “Requalificação do Largo 

do Passal e áreas envolventes, Sobrado”, dando continuidade às medidas que têm sido adotadas no 

terreno, de forma a contribuir para a “Requalificação do Espaço Público” e para a “Segurança dos 

Peões”, medidas essas previstas no “Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS)”. 

Norma habilitante: o pedido fundamenta-se nas disposições das alíneas g) e vv) do n.º 1 do artigo 

33.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

defere a competência à Câmara Municipal para propor nos termos da Lei, a Declaração de Utilidade 

Pública para efeitos de expropriação. 

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

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

a inscrição matricial possíveis, bem como as áreas das parcelas é o seguinte: 
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Servidão e 

restrições de 

utilidade pública

Classe de 

espaços

1A

PROPRIETÁRIOS:

1 - Maria Rosa Martins dos Santos Araújo 

Marido António dos Santos Araújo             

Urbanização Quinta Chanfurrina, Lote 23                        

3040-657 Assafrage - Coimbra                   

2 - Manuel Martins dos Santos e mulher          

Ana Rosa Martins Ferreira                         

Rua de Ferreira, 324                                

4440-333 Sobrado - Valongo                       

3 - Cândida Martins dos Santos Monteiro      

Largo do Passal, 20                                    

4440-301 Sobrado - Valongo

União de 

Freguesias de 

Campo e 

Sobrado /

Valongo

Rústico - 

3691
3131/20090826

 Norte: Francisco Martins dos Santos       
Sul: Estrada                                                                
 Nascente: Caminho                                                             
 Poente: José Ferreira de Sousa



Solo Urbano

Espaços Centrais           

(2)

260,00

1B

PROPRIETÁRIOS:

1 - Maria Rosa Martins dos Santos Araújo 

Marido António dos Santos Araújo             

Urbanização Quinta Chanfurrina, Lote 23                        

3040-657 Assafrage - Coimbra                   

2 - Manuel Martins dos Santos e mulher          

Ana Rosa Martins Ferreira                         

Rua de Ferreira, 324                                

4440-333 Sobrado - Valongo                       

3 - Cândida Martins dos Santos Monteiro      

Largo do Passal, 20                                    

4440-301 Sobrado - Valongo

União de 

Freguesias de 

Campo e 

Sobrado /

Valongo

Rústico - 

3693
3132/20090826

 Norte: Francisco Martins dos Santos       
Sul: Estrada                                                                
 Nascente: Manuel Joaquim Ferreira dos 
Santos                                                              
Poente: Estrada



Solo Urbano

Espaços Centrais           

(2)

284,00

1C

PROPRIETÁRIOS:

1 - Maria Rosa Martins dos Santos Araújo 

Marido António dos Santos Araújo             

Urbanização Quinta Chanfurrina, Lote 23                        

3040-657 Assafrage - Coimbra                   

2 - Manuel Martins dos Santos e mulher          

Ana Rosa Martins Ferreira                         

Rua de Ferreira, 324                                

4440-333 Sobrado - Valongo                       

3 - Cândida Martins dos Santos Monteiro      

Largo do Passal, 20                                    

4440-301 Sobrado - Valongo

União de 

Freguesias de 

Campo e 

Sobrado /

Valongo

Rústico - 

3695
3133/20090826

Norte: Escola de Campelo                           
Sul: Manuel Joaquim Ferreira dos Santos 
e Outro                                                               
 Nascente: Manuel Joaquim Ferreira dos 
Santos                                                              
Poente: Estrada



Solo Urbano

Espaços Centrais           

(2)

78,00

ÁREA 

(m2)

DESCRIÇÃO 

PREDIAL
CONFRONTAÇÕES

Mapa de Áreas

PARCELA
NOME E MORADA DOS 

INTERESSADOS

FREGUESIA/

CONCELHO
MATRIZ

Câmara Municipal de Valongo - Requalificação do Largo do Passal e Ruas 

Adjacentes - Sobrado

NATUREZA DA PARCELA

(Classificação no PDM)

 

Servidão e 

restrições de 

utilidade pública

Classe de 

espaços

ÁREA 

(m2)

DESCRIÇÃO 

PREDIAL
CONFRONTAÇÕES

Mapa de Áreas

PARCELA
NOME E MORADA DOS 

INTERESSADOS

FREGUESIA/

CONCELHO
MATRIZ

Câmara Municipal de Valongo - Requalificação do Largo do Passal e Ruas 

Adjacentes - Sobrado

NATUREZA DA PARCELA

(Classificação no PDM)
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1D

PROPRIETÁRIOS:

1 - Maria Rosa Martins dos Santos Araújo 

Marido António dos Santos Araújo             

Urbanização Quinta Chanfurrina, Lote 23                        

3040-657 Assafrage - Coimbra                   

2 - Manuel Martins dos Santos e mulher          

Ana Rosa Martins Ferreira                         

Rua de Ferreira, 324                                

4440-333 Sobrado - Valongo                       

3 - Cândida Martins dos Santos Monteiro      

Largo do Passal, 20                                    

4440-301 Sobrado - Valongo

União de 

Freguesias de 

Campo e 

Sobrado /

Valongo

Rústico - 

3697
3134/20090826

Norte: Escola de Campelo                           
Sul: Francisco Martins dos Santos                                                                
 Nascente: Caminho                                                             
 Poente: Estrada



Solo Urbano

Espaços Centrais           

(2)

107,00

5

PROPRIETÁRIOS:

1 - Maria Rosa Martins dos Santos Araújo 

Marido António dos Santos Araújo             

Urbanização Quinta Chanfurrina, Lote 23                        

3040-657 Assafrage - Coimbra                   

2 - Manuel Martins dos Santos e mulher          

Ana Rosa Martins Ferreira                         

Rua de Ferreira, 324                                

4440-333 Sobrado - Valongo                       

3 - Cândida Martins dos Santos Monteiro      

Largo do Passal, 20                                    

4440-301 Sobrado - Valongo

União de 

Freguesias de 

Campo e 

Sobrado /

Valongo

OMISSO OMISSO  

Solo Urbano

Espaços Centrais           

(1)

165,00

 

c) Previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação: o montante global dos 

encargos a suportar com a expropriação das 5 parcelas é de cinquenta e quatro mil, oitocentos 

e sessenta e sete euros e onze cêntimos (54.867,11€), de acordo com o Relatório de Avaliação 

subscrito por Perito da Lista Oficial, e conforme se pode analisar no quadro resumo dos encargos 

abaixo, e encontra-se previsto na rúbrica orçamental 02/07010413 e no PPI na rúbrica 

2242.2016/805. 
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Benfeitorias

Área (m2)
Valor Unit. 

(m2)

Valor            

Parcial

Valor            

Parcial

54 867,11 €

P05 165,00 - Espaços Centrais 165,00 29,57 €

Total 

Valor 

Indemnização 

Proprietários

Indemnização 

Autónoma

Valoração da Parcela

Solo Apto para Construção

4 879,05 € 5 279,05 €                      -   € 

4 612,92 €

Natureza da Parcela (Classificação no 

PDM)

Classes de Espaço

Servidões e 

Restrições de 

Utilidade Pública

Parcela

Área 

necessária 

(m2)

Indemnizações - Quadro de Encargos

15 376,40 € 17 476,40 €

P1C 78,00 - Espaços Centrais 78,00 59,14 €

18 035,76 €                      -   € 

6 037,92 €                      -   € 

P1A 260,00 - Espaços Centrais 260,00 59,14 €

P1B 284,00 - Espaços Centrais 284,00 59,14 €

P1D 107,00 - Espaços Centrais 107,00 59,14 €

400,00 €

6 327,98 € 8 037,98 €                      -   € 

2 100,00 €

1 240,00 €

1 425,00 €

1 710,00 €

                     -   € 

16 795,76 €

 

 

d) Previsão em instrumento de gestão territorial para os imóveis a expropriar e para a zona da sua 

localização: nos termos definidos no Plano Diretor Municipal de Valongo, aprovado por deliberação da 

Assembleia Municipal de 23.01.2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 29, de 11 de 

fevereiro de 2015, alterado por deliberação da Assembleia Municipal de 22.12.2017 e republicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 5 de fevereiro de 2018, estabelece ao nível do concelho as 

regras de ocupação e uso do solo, e respetivas condicionantes. Conforme se pode verificar através da 

análise da Carta de Ordenamento e de Condicionantes, as parcelas encontram-se classificadas como: 

- Solo Urbano – Espaços Centrais (1); 

- Solo Urbano – Espaços Centrais (2). 

e) Atribuição do carácter de urgência: propõe-se que a Câmara Municipal requeira o carácter de 

urgência à expropriação nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, por a mesma ser 

fundamental para que a obra de requalificação daquele espaço e projetos previstos para o Largo do 

Passal tenham início, enquadrando-se ainda nas atribuições desta Câmara Municipal, estabelecidas na 

alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º, na alínea c) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, e ainda no 

artigo 103.º do Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais. Nesta conformidade, urge 

tomar uma decisão imediata que torne possível – no mais curto espaço de tempo – ter na sua posse os 
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terrenos necessários, para se dar ao início dos trabalhos, a fim de evitar contratempos no decorrer dos 

mesmos que possam prejudicar a necessidade de diminuir os conflitos entre peão e o automóvel, bem 

como evitar o atraso na criação de passeios que permitam a melhoria da segurança dos cidadãos. 

Ainda e atendendo à importância desta obra, está a mesma prevista no âmbito do PEDU – Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Valongo, tendo sido candidata ao programa 

constante do Aviso n.º NORTE – 06-2016-19- Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano: PI 4.5, 

sendo por isso, urgente a tomada de posse administrativa dos terrenos em causa, uma vez que parte 

desta obra se desenvolve sobre os mesmos, sendo mesmo inviável esta requalificação sem a posse 

das parcelas em causa. 

É ainda de referir que o concurso desta obra encontra-se em fase de adjudicação e que a empreitada 

terá início em breve nas áreas disponíveis, sendo por isso urgente a obtenção das parcelas restantes, 

objeto deste processo expropriativo. 

f) Posse Administrativa: propõe-se ainda que seja requerida a Posse Administrativa das Parcelas nos 

termos do n.º 2 do artigo 15.º e do artigo 19.º do Código das Expropriações, atendendo que os 

trabalhos necessários à execução do projeto são urgentes, e esta providência é fundamental para a 

prossecução ininterrupta da obra, sob pena da mesma parar caso não haja acordo no âmbito do direito 

privado com todos os proprietários ou outros interessados. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal tome a resolução de requerer a Declaração de Utilidade 

Pública, com carácter de urgência para efeitos de Expropriação e consequente tomada de Posse 

Administrativa das parcelas de terreno acima identificadas, nos termos conjugados do n.º 1 do art.10.º 

e n.º 1 do art.º 15.º e art.º 19.º da Lei nº.168/99, de 18 de setembro (Código das Expropriações) e da 

alínea vv) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. 

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

e vv) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro – Regime Jurídico das 

Autarquias Locais.» 

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

Paula C. Pereira Marques, em 2020.01.31, que igualmente se transcreve:  

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

Concordo com o proposto na presente informação. 

O Ex.mo Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2020.02.03 o seguinte despacho: 

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

O Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, emitiu em 2020.02.03 o seguinte 

despacho: 

«Concordo. 

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

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

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09 – Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com o n.º 

1 do art.º 10.º e n.º 1 do art.º 15.ºe art.º 19.º da Lei n.º 168/99, de 18/09 – Código das Expropriações, na sua 
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atual redação, por unanimidade, solicitar a Declaração de Utilidade Pública, com caráter de urgência, 

para efeitos de Expropriação e consequente tomada de Posse Administrativa de 5 (cinco) parcelas de 

terreno, acima identificadas, necessárias à concretização da obra versada em título, com as áreas 

indicadas, num total de 894,00 m2
, respetivos proprietários, que acarretarão um total de 

indemnizações/encargos de 54.867,11 € (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete euros e onze 

cêntimos), nos termos propostos na supracitada informação. 

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

 

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 Divisão Jurídica e Recursos Humanos, do Município de 

Valongo.___________________________________________________________. 


