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A T A     Nº. 23/2013

ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  23  DE 

OUTUBRO DE 2013. ------------

- - - Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, nesta cidade de 

Valença e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, realizou-se a Reunião Ordinária 

Pública  da  Câmara  Municipal  de  Valença  sob a  presidência  do  Sr.  Presidente  da 

Câmara,  Jorge  Manuel  Salgueiro  Mendes,  com  a  presença  dos  Srs.  Vereadores 

Manuel Rodrigues Lopes, José Manuel Temporão Monte, Elisabete Maria Lourenço 

de  Araújo  Domingues,  Mário  Rui  Pinto  Oliveira,  Diogo  Gouveia  Pinto  Antunes 

Cabrita e Anabela de Jesus Sousa Rodrigues. Secretariou o Técnico Superior, Carlos 

Alberto Puga Carvalhido. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, 

declarou aberta a reunião pelas dez horas.-----------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

----  O  Sr.  Presidente,  deu  a  palavra  aos  membros  da  Câmara  para  as  suas 

intervenções, tendo-se registado a intervenção do Sr. Vereador Diogo Cabrita para 

dizer que, enquanto candidato do Partido Socialista às últimas eleições autárquicas 

manteve  alguns  contactos  com  a  empresa   BorgWarner  para  tentar  perceber  os 

motivos da deslocalização da empresa para o Município de Viana do Castelo e no 

decorrer desses contactos constatou que era possível rediscutir o processo de saída da 

empresa de Valença. Disse existirem alguns caminhos que a empresa, deixou de um 

modo mais ou menos claro, em aberto. Considerando que se está a falar de cerca de 

seiscentos postos de trabalho, duzentos dos quais seguramente de valencianos, era 

1



23 – OUTUBRO – 2013

A T A     Nº. 23/2013

importante  que  este  executivo  pudesse  recomeçar  as  negociações,  impedindo  as 

mudanças numa fase em que as mesmas ainda são passíveis de correção. ---------------

De seguida  tomou  a  palavra  a  Sra.  Vereadora  Anabela  Rodrigues  para  pedir  que 

houvesse uma maior organização na documentação que é entregue aos vereadores e 

fazendo  um  enquadramento  dos  assuntos.  Perguntou  ainda  pelo  regimento  das 

reuniões de câmara.  Por último quis saber qual o ponto de situação das obras no 

Pavilhão Gimnodesportivo assim como a candidatura de Valença a  Património da 

Humanidade.---------------------------------------------------------------------------------------

O Sr.  Presidente  começou  por  dizer  que,  em relação  à  candidatura  de  Valença  a 

Património  da  Humanidade,  esta  se  encontra  a  aguardar  a  entrada  para  a  lista 

nacional, a qual é elaborada pela Delegação da UNESCO em Portugal. Aproveitou 

para informar que no fim-de-semana esteve em Valença uma delegação da UNESCO 

e acredita que a mesma colheu boas orientações relativamente ao nosso património e 

ao que queremos classificar. Quanto ao Pavilhão o problema que existe tem a ver o 

abastecimento  com  gás  natural  mas  acredita  que,  brevemente,  a  questão  será 

solucionada.  Em relação  aos  documentos  referiu  que  a  prática  tem sido  esta  no 

entanto  não  há  qualquer  inconveniente  em  colocar  separadores  entre  os  pontos. 

Quanto ao regimento disse não existir, nunca existiu e pensa que não será necessário. 

Por último respondeu à intervenção do Sr.  Vereador  Diogo Cabrita  e  disse que a 

BorgWarner,  como  empresa  privada  que  é,  é  à  mesma  que  compete  decidir  a 

localização das suas unidades e como tal decidiu construir uma unidade em Viana do 

Castelo. E isso é ponto assente. Quanto ao futuro da unidade de Valença continua-se a 

fazer, junto da empresa, o trabalho que se entender ser necessário, de forma a que 

algumas  das  linhas  se  mantenham  em  Valença.  Tudo  o  que  pode  dizer  neste 

2



23 – OUTUBRO – 2013

A T A     Nº. 23/2013

momento, é que quer por parte da Câmara quer por parte da empresa gostariam que 

algumas das linhas se mantivessem no concelho. Esclareceu que a empresa não tem 

apenas  as  linhas  que  se  encontram  na  nave  grande  tem  ainda  outras  pequenas 

unidades onde tem deslocalizada a produção por falta de espaço.-------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO  1  –  APROVAÇÃO  DA  LISTA  DE  ERROS  E  OMISSÕES  DA 

EMPREITADA DO CENTRO DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA DE VALENÇA 

– RATIFICAÇÃO – O Sr. Presidente apresentou para ratificação, de acordo com o 

nº2, do artº 3º da Lei nº47/2005, de 29 de agosto, o despacho que determinou a não 

aceitação dos erros e omissões identificados pelos interessados no concurso público 

de empreitada “Centro de Inovação e Logística de Valença”.-------------------------------

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho supra referido. 

PONTO  2  –  CONTRATAÇÃO  POR  TEMPO  INDETERMINADO  –

RATIFICAÇÃO –  O Sr. Presidente apresentou para ratificação, de acordo com o 

nº2, do artº 3º da Lei nº47/2005, de 29 de agosto, o despacho proferido no uso dos 

poderes conferidos pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do Anexo I, aprovado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que determinou a celebração do contrato de trabalho 

em funções públicas  por tempo indeterminado com Luís Manuel Moura Viana.-------

A Câmara Municipal, deliberou, por  maioria, com a abstenção dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, ratificar o despacho supra identificado.----------------------------

PONTO 3 – CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO - RATIFICAÇÃO - O 

O Sr. Presidente da Câmara apresentou para ratificação, de acordo com o nº2, do artº 

3º da Lei nº47/2005, de 29 de agosto, a celebração dos contratos de emprego-inserção 

celebrados com: -----------------------------------------------------------------------------------

Fernanda Maria Gonçalves Rodrigues; --------------------------------------------------------

Sandra Maria Rodrigues do Souto; ------------------------------------------------------------
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Paula Cristina de Sá Salgueiro.------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, ratificar a celebração dos referidos 

contratos. ------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 4 – LICENCIAMENTO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS - 

CIRCO ZAVATA – RATIFICAÇÃO – O Sr. Presidente apresentou para ratificação, 

de acordo com o nº2, do artº 3º da Lei nº47/2005, de 29 de agosto, o despacho datado 

de 9/10/2013, através do qual autorizou o licenciamento e a isenção do pagamento de 

taxas solicitados pelo promotor do evento “Circo Zavata”.---------------------------------

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, ratificar o supra referido despacho. 

PONTO 5 – AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE FILMAGENS NAS 

PONTES  INTERNACIONAIS  DE  VALENÇA  –  RATIFICAÇÃO  –  O  Sr. 

Presidente  apresentou  para  ratificação,  de  acordo  com  o  nº2,  do  artº  3º  da  Lei 

nº47/2005, de 29 de agosto, o despacho  através do qual autorizou a realização de 

filmagens nas pontes internacionais de Valença, no dia 7/10/2013.------------------------

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, ratificar o supra referido despacho.

PONTO 6 – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEDITÓRIO – LIGA 

PORTUGUESA  CONTRA  O  CANCRO  –  A  Câmara  Municipal  tomou 

conhecimento da realização do peditório nacional.-------------------------------------------

PONTO 7 – ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO  KANNI  BAR  –  O  Sr.  Presidente  apresentou  para 

ratificação, de acordo com o nº2, do artº 3º da Lei nº47/2005, de 29 de agosto, o 

despacho datado de  15/10/2013 pelo  qual  deferiu  o  pedido de  prolongamento  de 

horário  de  funcionamento  até  às  04h00,  na  noite  de  1  para  2  de  novembro  do 

estabelecimento Kanni Bar. ---------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização concedida 

para  o  prolongamento  de  horário  de  funcionamento  ao  estabelecimento  acima 

identificado. ---------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 8 – PISCINA MUNICIPAL – ISENÇÃO DE TAXAS –  Foram presentes 
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os requerimento de Mário Sousa Pereira, registado com o nº 3999/2013 a solicitar a 

isenção  de  pagamento  de  sessões  de  hidroginástica,  de   Maria  Júlia  da  Cunha 

Rodrigues Anjos, registado sob o nº  5210/2013, a solicitar a redução da taxa mensal 

da frequência da Piscina pela sua filha e o da Santa Casa da Misericórdia, registado 

com o nº 5591/2013, a solicitar a isenção do pagamento de taxas para as crianças do 

Jardim de Infância. -------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------

-  Autorizar  a  redução  de  50% do  valor  da  taxa  das  sessões  de  hidroginástica  a 

frequentar  por  Mário  Sousa Pereira,  com base  na  informação da  técnica  de  ação 

social;-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Autorizar a redução da taxa mensal solicitada por Maria Júlia da Cunha Rodrigues 

Anjos, com base na informação da técnica de ação social;----------------------------------

- Autorizar a isenção de taxas às crianças do Jardim de Infância da Santa Casa da 

Misericórdia de Valença. -------------------------------------------------------------------------

PONTO 9 – TRANSPORTE ESCOLAR COM CARÁTER EXCECIONAL -  O 

Sr. Presidente apresentou para ratificação, de acordo com o nº2, do artº  3º da Lei 

nº47/2005, de 29 de agosto, a concessões dos seguintes transportes: ---------------------

-  A António  Manuel  de  Castro  Vilar,  registado  sob  o  nº  5498/2013,  para  a  sua 

educanda Mariana Alves Vilar, com o itinerário Branqueta (Valença)/Arão. ------------

- A Maria  José  Gonçalves  Magalhães,  registado  sob o  nº  5505/2013,  para  a  sua 

educanda Eva Magalhães Terças Soares, com o itinerário Barreira (Verdoejo)/Jardim 

de Infância de Friestas. --------------------------------------------------------------------------

A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  a  concessão  dos 

transportes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 10 – APOIO MUNICIPAL – ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR –  A Câmara Municipal tomou 

conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  11  –  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS:  RESUMO  DIÁRIO  DE 
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TESOURARIA – Resumo Diário de Tesouraria do dia 22 de outubro de 2013. Total 

de disponibilidades – €2.017.413,34 (dois milhões e dezassete mil e quatrocentos e 

treze  euros  e  trinta  e  quatro  cêntimos).  “Ciente”.  DESPACHOS PROFERIDOS 

PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E 

SUBDELEGAÇÃO  DE  COMPETÊNCIAS  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  – 

RATIFICAÇÃO  –  O  Sr.  Presidente  apresentou  para  ratificação,  os  despachos 

proferidos nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 3º da Lei n.º  

47/2005,  de  29  de  agosto. Ratificados,  por  unanimidade,   CONCESSÃO  DE 

TRANSPORTES –  O Sr. Presidente apresentou para ratificação, de acordo com o 

nº2,  do  artº  3º  da  Lei  nº47/2005,  de  29  de  agosto,  a  concessões  dos  seguintes 

transportes: ----------------------------------------------------------------------------------------

- Ao Sport Clube Valenciano, registado sob o n.º 5634/2013, para uma deslocação a 

Bragança para disputar a 4ª Jornada do Campeonato Nacional de Seniores, no dia 28 

de setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------

- À Freguesia de Ganfei, registado sob o nº 5652/2013, para uma deslocação à sede 

da RTP em Lisboa, no dia 10 de outubro. -----------------------------------------------------

-  Ao  Corpo  Nacional  de  Escutas  –  Agrupamento  n.º  453,  registado  sob  o  nº 

5653/2013, para uma deslocação a Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, no dia 5 de 

outubro, para participarem na atividade regional “Interagrupamentos – Lobitos”. -----

- Ao  Conselho Diretivo dos Baldios de Silva, registado sob o nº 5768/2013, para uma 

deslocação a Santa Maria da Feira, no dia 13 de outubro. ----------------------------------

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade autorizar a concessão dos seguintes 

transportes: ----------------------------------------------------------------------------------------

-  Ao  Coral  Polifónico  de  S.  Teotónio,  registado  sob  o  nº  5638/2013,  para  uma 

deslocação a BUEU, Pontevedra, Espanha, no dia 30 de novembro para participarem 

num encontro de Coros. -------------------------------------------------------------------------

-  Ao  Agrupamento  Vertical  de  Escolas  Muralhas  do  Minho,  registado  sob  o  nº 
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5943/2013, para uma deslocação ao Porto, no dia 25 de outubro. -------------------------

CEDÊNCIA DE  INSTALAÇÕES  –   Ratificado,  por  unanimidade,  o  despacho 

apresentado pelo Sr.  Presidente, nos termos do nº2, do artº 3º da Lei nº47/2005, de 29 

de agosto, referente à cedência do auditório da Biblioteca Municipal à equipa do RSI 

de Valença, nos dias 14 de outubro e 4 de novembro, entre as 15h00 e as 16h00, para 

a dinamização de uma atividade inerente ao projeto “A minha casa, o meu espalho”. 

Aprovado, por unanimidade, autorizar a cedência do recinto do Infantário de Gandra 

à Junta de Freguesia de Gandra no dia 9 de novembro para a realização de jogos 

tradicionais. ---------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO – Encerrada a ordem 

de trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara fixou um período de intervenção aberto ao 

público, não se tendo verificado nenhuma intervenção. ------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes disposições do 

nº3 do artigo 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado, 

por  unanimidade,  aprovar  a  ata  desta  reunião,  em  minuta,  para  surtir  efeitos 

imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada 

pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais 

havendo a tratar,  o Presidente da Câmara,  pelas onze horas,  declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. 
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