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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  30  DE 

JANEIRO DE 2014. ----------------

- - - Aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, 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, Luís Brandão Coelho e Anabela de 

Jesus  Sousa  Rodrigues.  Secretariou  a  Técnica  Superior,  Paula  Cristina  Pinheiro 

Vasconcelos  Mateus.  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 para as suas intervenções, tendo-se 

registado as seguintes intervenções:------------------------------------------------------------

- Da Srª. Vereadora Anabela Rodrigues  para apresentar uma proposta de realização 

das  reuniões  ordinárias  da Câmara Municipal  à  sexta  – feira.   Questionou  o  Sr. 

Presidente  sobre  uma  entrevista  dada  por  este  à  Lusa,  através  da  qual  criou 

expetativas na população ao falar  na criação de 200 postos de trabalho, o que levou 

os valencianos a dirigem-se ao Centro de Emprego, etc não tendo obtido qualquer 

informação sobre o assunto. Solicitou que se faça um esclarecimento sobre esta oferta 

e o local onde se devem dirigir.  Questionou qual a razão da existência de passeios 

sem terminar na Freguesia de Gandra, nomeadamente, na interseção  logo a seguir ao 

“Escape Rápido”, junto ao ginásio “Fitness XXI”.   
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- Do Sr. Vereador  Luís Brandão Coelho para saber o ponto de situação do Plano de 

Urbanização da Área Empresarial de Valença atendendo ao fato de haver discursos 

dissonantes por parte da Câmara.

Findas as intervenções, o Sr. Presidente  começou por responder em relação ao Plano 

de  urbanização  que  não  existem  discursos  dissonantes,  e  que  houve  na  passada 

semana uma reunião na CCDRN em que foi ouvida a ultima entidade, Autoridade 

Florestal  que já deveria se ter pronunciado há mais tempo. Frisou que até ao próximo 

dia  31  de  janeiro  tem  que  haver  uma  decisão,  caso  contrario  a  entidade  já 

referenciada poderá vir a ser responsabilizada pela não desafetação de espaços verdes 

existentes entre os vários pavilhões industriais e, que a sua opinião e postura já foi 

transmitida ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia  e ao 

Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. 

Acrescentou que atendendo a que neste processo se encontram resolvidas as questões 

quanto à reserva agrícola, reserva ecológica e correção de linhas de água, se vai, no 

dia  31  deste  mês,  apresentar  a  proposta  final  do  PU,  com todos  os  contributos. 

Também referiu que o fato de não ser efetivada a desafetação dos espaços verdes já 

referidos,  não  irá  prejudicar  o  plano  de  urbanização,  mas  acarreta  dificuldades  e 

custos adicionais urbanizar e gerir aquele espaço industrial com a dimensão  que ele 

possui.

Relativamente, à proposta de alteração da do dia de realização da reunião ordinária 

desta Câmara, o dia proposto é  o destinado às reuniões fora do Município, contudo 

se persistir a dificuldade em, o Sr. Vereador Diogo Cabrita, presenciar as reuniões 

tentar-se-á  alterar.  Relativamente  aos  postos  de  trabalho  informou  não  ter  criado 

quaisquer  expetativas,  sendo  certo  que  uma  das  empresas  já  fez  contratações  no 

passado mês de Setembro e, existem mais cinco a implementar-se na zona industrial, 

tendo feito a identificação das mesmas e dito que se encontram a fazer o recrutamento 

direto de  funcionários.   
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Prestou  esclarecimentos  sobre  os  impedimentos  da  conclusão  dos  passeios  na 

freguesia de Gandra, dizendo que se deve à existência de postes da EDP e da PT. 

Foram tomadas as diligências necessárias junto quer da EDP quer da PT, para a sua 

remoção. Acontece que, em relação à primeira, a Câmara tem de elogiar a celeridade 

na resolução deste e doutros problemas e inclusive em 2013 fez, em Valença, um 

investimento superior a 720 mil euros, já em relação à segunda pode dizer-se que é 

dramático conseguir resolver algum problema.

Prosseguindo, informou que no dia 24 de janeiro corrente,  o Município de Valença e 

o de Tui, enquanto Eurocidade, foram admitidos para fazer parte do grupo de trabalho 

Galiza Norte de Portugal. São os únicos com assento direto neste grupo e que lhes 

cabe,  na  execução  do  novo  quadro  de  apoio,  no  âmbito  da  cooperação 

transfronteiriça,  a  aprovação  das  linhas  das  candidaturas  e  das  candidaturas. 

Referenciou  os  valores  definidos  para  Galiza  e  Norte  de  Portugal,   são  de  270 

milhões de euros para investimentos de cooperação territorial, sendo  107 milhões 

destinados para Portugal e os restantes para a Galiza. Apesar de terem a noção do 

trabalho que lhes espera pela frente,  nos próximos quatro anos, o objetivo é atrair 

para a região alguns projetos interessantes e respetivos fundos de comparticipação.

Seguidamente, a Srª. Vereadora Anabela Rodrigues voltou a intervir para  dizer que 

em relação  ao  que  foi  dito,  por  um determinado  Partido  Político  em campanha 

eleitoral relativamente à deslocação da empresa BorgWarner para outro Concelho, foi 

única e exclusivamente por preocupação com os valencianos e a falta de emprego que 

irá  causar  a  perca  de  600  postos  de  trabalho.  Insistiu  novamente  na  questão  do 

esclarecimento aos Valencianos sobre o local onde devem proceder à inscrição para 

os postos de trabalho anunciados em entrevista à Lusa, se diretamente à empresa.

Também o Sr. Vereador Luís Brandão voltou a intervir para, em relação à proposta 

final  do  PU que  vai  ser  entregue  no  dia  31,  esclarecer  que  aquilo  que  acha  de 

3



30 – JANEIRO – 2014

A T A     Nº. 03/2014

dissonante é ter  sido anunciado há já alguns meses que o PU já estava aprovado 

quando ainda nem sequer  a versão final  se encontra entregue.

Também referiu que como é do conhecimento do Sr. Presidente, é o autor do texto 

do parecer favorável para a reclassificação do solo por adequação no âmbito do PU, 

esclarecendo que a DRAPN – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

nunca se pronunciou sobre o PU.

O  Sr.  Presidente  referiu  que  o  mesmo  foi  chamado  a  pronunciar-se   sobre  este 

processo e que como técnico tem o direito de ser a favor ou contra a desafetação e, 

quanto a ele se estivesse no lugar do Sr. Eng. Luís Brandão teria pedido a escusa ao 

Superior para não fazer parte deste processo.

Em relação aos postos de trabalhos ninguém se encontra mais interessado do que o 

Sr. Presidente, aquilo que a  noticia diz  é que irão ser criados 200 postos de trabalho,  

ao longo do ano de 2014, tendo sugerido à Srª. Vereadora Anabela Rodrigues que 

escutasse melhor a noticia.

Seguidamente, solicitou a palavra para intervir, o Sr. Vereador Manuel Lopes, para 

fazer uma breve explanação  sobre a dificuldades com que várias empresas deste 

Concelho, se deparam em contratar trabalhadores, tendo exemplificado, com um caso 

existente no Município, nomeadamente  para a contratação de um coveiro.

Ainda e  em resposta  ao Sr.  Presidente  relativamente  ao PU,  o  Sr.  Vereador  Luís 

Brandão  referiu  que  não  tinha  que  ter  pedido  qualquer  escusa  neste  processo 

atendendo a que o mesmo decorreu no primeiro semestre de 2013 e nessa altura não 

tinha qualquer incompatibilidade, ou seja, qualquer participação política  para o fazer. 

Relativamente ao que foi dito em campanha eleitoral  sobre o parecer da DRAPN 

neste  assunto,  frisou  que  o  parecer  emitido  então  foi  unanimemente  feito  numa 

conferência  de  serviços.  Esclareceu  que  o  mesmo  foi  desfavorável  porque  o 

Município apresentou uma proposta que violava a lei  e pressuponha a reclassificação 

do solo para outros fins que não aqueles para que estão definidos no programa de 
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gestão. Inclusive foi comunicado que a Câmara Municipal de Valença deveria  fazer 

um processo  autónomo, tendo-o  feito. 

O Sr. Presidente voltou a referir que muitas das vezes quando não se tem forma de 

argumentar diz-se que a localização não é a mais adequada.

  PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DE 15 DE JANEIRO DE 2014 – A Câmara 

Municipal, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de 

minuta,  para  os  efeitos  do  disposto  no  n.º  4  do  citado  artigo,  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião de câmara realizada no dia quinze de janeiro 

corrente,  pelo que a  mesma irá  ser  assinada  pelo  Presidente e  pela  Secretária  da 

respetiva reunião.  --------------------------------------------------------------------------------

Os  Srs.  Vereadores  Mário  Rui  Oliveira  e  Luís  Brandão,  não  tomaram  parte  na 

aprovação deste ponto por não terem estado presentes nessa mesma reunião. -----------

PONTO  2  – AUMENTO  TEMPORÁRIO  DO  FUNDO  DISPONÍVEL  DE 

JANEIRO – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO:- 

Acerca  deste  assunto  foi  presente  a  informação nº  DEF04/2014 datada  de  09  de 

janeiro  corrente,  prestada  pela  Divisão Financeira,  que  seguidamente  se 

transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------

“Exmo. Presidente,

A publicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso  

(LCPA), veio estabelecer um conjunto de procedimentos administrativos, contabilísticos e financeiros 

que visam o controlo dos compromissos assumidos pelas entidades públicas e, assim, interromper a 

acumulação de pagamentos em atraso. Desta forma, o controlo da execução orçamental, que era essen-

cialmente exercido através dos pagamentos, é antecipado para o momento da assunção do compro-

misso (que nasce aquando a outorga do respetivo contrato, emissão da ordem de compra, nota de enco-

menda ou documento equivalente),  passando a ser exercido um controlo financeiro e não apenas 

orçamental como anteriormente sucedia.
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Assim, 

a) Considerando que das referidas regras, resulta a obrigatoriedade do Município de Valença, repor-

tar mensalmente (até ao dia 10) para a Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), via Sistema 

de Informação Integrado das Autarquias Locais - SIIAL, informação financeira, tendo em vista a 

monitorização do cumprimento dos preceitos legalmente exigíveis, designadamente o apuramento 

dos Fundos Disponíveis;

b) Considerando que o atraso na aprovação dos Documentos Previsionais para 2014 condicionou o 

processo de transferências dos compromissos assumidos em 2013 a transitar para o orçamento de 

2014;

c) Considerando que por “Fundos Disponíveis” consideram-se as verbas disponíveis a muito curto 

prazo, que incluem, quando aplicável e desde que não tenham sido comprometidos ou gastos: 

i. A dotação corrigida liquida de cativos, relativa aos 3 meses seguintes;

ii. As transferências ou subsídios com origem no Orçamento de Estado, relativos aos 3 meses 

seguintes; 

iii. A receita efetiva própria que tenha sido cobrada ou recebida como adiantamento; 

iv. A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos últimos 3 meses; 

v. O proveito de empréstimos contraídos nos termos da lei;

vi. As transferências ainda não efetivadas decorrentes de programas e projetos do QREN cu-

jas faturas se encontrem liquidadas, e devidamente certificadas ou validadas; 

vii. Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4º. 

d) Considerando que, de acordo com o artigo 4°, podem ser acrescidos aos Fundos Disponíveis 

outros montantes, desde que expressamente autorizados pela Câmara Municipal;

e) Considerando que, o artigo 6º do Decreto Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, refere que o aumento 

temporário dos Fundos Disponíveis a que se refere o artigo 4º da LCPA só pode ser efetuado medi-

ante a recurso a montantes a cobrar ou a receber dentro do período compreendido entre a data do 

compromisso e a data em que se verifique a obrigação de efetuar o último pagamento relativo a 

esse compromisso;

Propõe-se:

Face ao exposto, e tendo em conta as disposições estabelecidas pela DGAL, baseadas no manual de 

procedimentos da Direção-Geral do Orçamento, para o envio do reporte obrigatório referente a infor-

mação do calculo de Fundos Disponíveis de janeiro, através do SIIAL, importa recolher todos os ele-
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mentos quantitativos subjacentes ao calculo da receita e compromissos a considerar. Assim, 

a) Para cálculo do fundo disponível, relativo ao mês de janeiro, foi apurado, no final do período 

precedente, o valor acumulado de compromissos assumidos de 4.900.890,45 euros. Este valor com-

preende todos os compromissos assumidos pelo Município até aquela data, através de contratos de 

empreitada de obras públicas e de fornecimento contínuo de bens e serviços, requisições de bens e 

serviços, protocolos de colaboração e ou apoio com Juntas de Freguesia, Coletividades e Institui-

ções sem fins lucrativos, etc.

b)  De  igual  modo,  foi  apurado  de  receita  para  o  período  de  janeiro  a  março  o  montante  de 

2.627.899,02 euros, descriminado da seguinte forma:

i.Transferências ou subsídios com origem no OE: 1.313.949,51 euros

ii.Previsão da receita efetiva própria: 1.042.103,58 euros

iii.Transferências do QREN ainda não efetuadas: 268.412,89 euros

c) Por outro lado, as necessidades para o mês de janeiro do Município de Valença, para fazer 

face a despesas certas e permanentes, designadamente, vencimentos, encargos sociais, despesas de 

saúde, financiamentos, leasings, eletricidade, comunicações, recolha e tratamento de resíduos e tra-

tamento de efluentes, transportes escolares etc., ronda o valor mensal de 823.000,00 euros.

d) De igual modo, a LCPA, determina no artigo 8º que a assunção de compromissos no âmbito dos 

contratos com duração limitada ao ano civil, independentemente da sua forma e natureza jurídica, 

deverá ser efetuada pelo seu valor integral aquando da outorga do respetivo contrato.

Nesta conformidade foi efetuado o registo do compromisso relativo a diversos contratos, no valor 

de 310.000,00 euros, para vigorar de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro do corrente ano, designada-

mente:

•Aquisição de apólices de seguros para 2014

•Manutenção das Aplicações Informáticas – AIRC

•Contrato de Comunicação para 2014

•Trabalhos Complementares no Pavilhão Municipal

•Fornecimento Contínuo de Gasóleo de Aquecimento para os Centros Escolares

•Instalação da Ventilação Natural no Centro Escolar de Friestas

•Equipamento Informático para o Projeto Muralhas Digitais

Nestas circunstâncias, por a obrigação de pagar se prolongar para lá do período de determi-

nação dos fundos disponíveis é possível recorrer ao disposto no nº 2 do art.º 6º do Decreto-
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Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, que determina que o aumento temporário dos fundos dis-

poníveis a que se refere o art.º 4º da LCPA pode ser efetuado mediante recurso a valores a 

cobrar ou a receber dentro do período compreendido entre a data do compromisso e a data 

em que se verifique a obrigação de efetuar o último pagamento relativo a esse compromis-

so.

e)  Desta  forma,  face  à  necessidade  de  operacionalização  do  reporte  informativo  exigido  pela 

DGAL, e no seguimento do valores anteriormente apresentados, torna-se necessário proceder ao 

aumento temporário dos Fundos Disponíveis, com recurso ao mecanismo previsto no artigo 4º da 

LCPA.

f) Com efeito, a utilização de tais montantes deverão ser autorizados pelo órgão executivo, deven-

do, em caso de divergência dos valores 

g) Assim, ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, c) da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro de 2012, e tal como já  

sucedido no exercício anterior, coloco à consideração da Câmara a seguinte deliberação:

1.Acrescer ao fundo disponíveis do mês de janeiro os seguintes valores:

1.1 O valor de 2.627.899,02 euros, relativo aos duodécimos de julho a dezembro do 

Orçamento de Estado para 2014, no valor mensal de 437.983,17 euros, tal como evi-

denciado no mapa em anexo.

1.2 O valor de 927.571,50 euros, relativo ao saldo orçamental da gerência anterior.

Assim, para os devidos efeitos, apresenta-se, em anexo, o quadro com o cálculo do Fundo Disponível 

do mês de janeiro, no montante de 1.274.314,34 euros, através do qual é de igual modo possível verifi-

car os movimentos descritos anteriormente, designadamente, o acréscimo da receita do mês de janeiro,  

e as devidas correções a efetuar nos meses de julho a dezembro em resultado da antecipação das recei -

tas gerais.

À Consideração superior,  CHEFE DA DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, (a) Sandro Louro”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho proferido  no 

dia 10 do corrente mês, através do qual foi autorizado o aumento temporário do fundo 

disponível de janeiro nos precisos termos da informação acima transcrita. --------------

PONTO 3 – FEIRA SEMANAL DE VALENÇA – REORGANIZAÇÃO:-   Foi 

presente a informação nº DA 3/2014, datada de 27 de janeiro corrente, prestada pela 
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Chefe  de  Divisão  Administrativa,  referente  à  reorganização  da  Feira  Semanal  de 

Valença: -------------------------------------------------------------------------------------------

“Exmo. Senhor Vereador

Tendo vindo a verificar-se por um lado, a existência de vários lugares vagos na Feira 

Semanal de Valença em resultado da desistência dois seus titulares  e, por outro lado, 

têm dado entrada requerimentos de vários feirantes a solicitar aumento de área dos 

seus lugares.

A Câmara Municipal de Valença, no uso das competência que lhe é conferida pelo 

Regulamento Municipal da Feira Semanal, pode dividir/fracionar/aumentar os lugares 

vagos  para  melhor  comercialização,  tendo  sempre  em atenção  o  estabelecido  no 

artigo  15º  do  Regulamento  que  fixa  a  área  máxima de  ocupação  em 50m2,  sem 

prejuízo dessa área poder ser superior em casos devidamente justificados.

Assim,  tendo  em  vista  uma  melhor  flexibilização  da  organização  do  espaço 

procurando  adequar  o  mesmo  por  setores,  propõe-se  à  Câmara  Municipal  que 

delibere no sentido de autorizar:

1. Os  aumentos  de  área  dos  titulares  de  lugares  de  terrado  conforme 

identificado no anexo I;

2. A mudança  de  local  dos  titulares  de  lugares  de  terrado  conforme 

identificado no ano II;

3. A  regularização  da  titularidade  dos  lugares  de  terrado  que  se 

encontram identificados no anexo III.

À consideração superior.

Chefe de Divisão Administrativa, (a) Paula Mateus.”. --------------------------------------

Antes de se passar à votação deste ponto, a Srª. Vereadora Anabela Rodrigues colocou 

algumas questões, nomeadamente, se o aumento apenas se dirigia a quem o solicitou 

e sugeriu que de futuro se coloquem o numero total de lugares e a variação em termos 

de taxas. -------------------------------------------------------------------------------------------
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AUMENTO DE ÁREAS

ANEXO I

10

Lugar vago Área m2 Ocupação Confrontações Requerente Atividade Lugar Área m2 Área pretendida Área total 

4 31 Vestuário 
Ana Maria G. R. Alpoim Ana Maria G. R. Alpoim Vestuário 5 25 10 35

Maria dos Anjos E. Coelho Maria dos Anjos E. Coelho Vestuário 6 29 10 39
Laurinda dos Anjos G. Abreu Vestuário 7 24 11 35

49 44 Vestuário 
Celeste Sousa Domingues Vale Celeste Sousa Domingues Vale Têxteis 51 39 18 57

Paulo Jorge B. Cunha Pedro Miguel L. Fernandes Vestuário 48 52 8 60
José Carlos Azevedo Campos Vestuário 47 23 18 41

70 55 Louças 
Ana Paula M.C. Fernandes António Carlos Cortez Martins Louças 69 58 30 88

António Carlos Cortez Martins Abel Macedo da Costa Louças 67 56 25 81

123 42 Louça 

Álvaro Aloisío

Carlos Manuel A. Pereira Calçado 124 41 42 83Carlos Loureiro Alves 
Carlos Manuel A. Pereira

José Correia Carvalho 

145 20 Vestuário
Lugar vago 

Manuel Correia Vale Vestuário 144 15 20 35
Manuel Correia Vale 

149 14 Vestuário
Alexandrina M.C. R. Simões 

Alexandrina M.C. R. Simões Vestuário 189 10 14 24
Arruamento 

152 25 Vestuário
Emília Celeste Alves Pereira 

Miguel Francisco R. Fernandes Vestuário 150 20 25 45
Miguel Francisco R. Fernandes 

211 38 Frutas 
António Ernesto B. Costa António Ernesto B. Costa Frutas 210 28 19 47
José Augusto Maciel Rego José Augusto Maciel Rego Árvores de fruto 214 20 19 39

228 32 Árvores de fruto 
Daniel César Cardoso Santos Daniel César Cardoso Santos Ferramentas 227 40 10 50

Rui Napoleão F. Couto Rui Napoleão F. Couto Fruta 233/234 22 22 44

234/235 20 Frutas 
José Alberto M. Rocha Barros 

José Alberto M. Rocha Barros Flores 236 10 20 30
Rui Napoleão F. Couto 
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Lugar vago Área m2 Ocupação Confrontações Requerente Atividade Lugar Área m2 Área pretendida Área total 

257 60 Têxteis 
Alzira Maria Campos Costa Alzira Maria Campos Costa Vestuário 256 49 20 69

Salvador Afonso José da Cruz O. Peixoto Têxteis 255 49 20 69
Maria da Glória F. P. Caridade Têxteis 254 48 20 68

262 32 Têxteis 
Arruamento

José Paulo Sousa Alves Vestuário 263 53 32
85

José Paulo Sousa Alves 

264 60 Têxteis 
João Morais Alves 

João Morais Alves Artesanato 265 60 48 108
José Paulo S. Alves 

266 54 Têxteis 
Rui Manuel C. Correia Rui Manuel C. Correia Têxteis 268 50 12 62

Sónia Duarte Sambento Sónia Duarte Sambento Têxteis 266A 38 42 80

302-A 48 Têxteis Paulo Jorge Cerqueira Correia Têxteis 303 57 48 105

308 40 Vestuário

Ana Bela Sousa Leite Ana Bela Sousa Leite Têxteis 308 40 15 55
Armando Óscar Ferreira Barrov este - Comércio de Vestuário, Lda. Vestuário 310/311 38 20 58

Barrov este - Comércio de Vestuário, Lda. Maria Gorete Lopes Grilo Vestuário 312 16 15 31
Maria Gorete Lopes Grilo 

331 38 Carteiras 
António Araújo Gomes António Araújo Gomes Carteiras 333 35 12,5 47,5

António Bonjardim Pinto António Bonjardim Pinto Carteiras 330 35 12,5 47,5
Armando Araújo Gomes Armando Araújo Gomes Carteiras 334 30 12,5 42,5

Pretendida Proposta Pretendido Proposto 

349 42 Bijuteria 

Fernando Moreira Saraiva Artesanato 356 13 10 6 23 19
Maria Helena A. S. Pereira Bijuteria 355 22 10 6 32 28
Maria Albina A. Azevedo Retrosaria 354/355 38 10 6 48 44

Maria Arminda G. Ferreira Miudezas 352 35 10 6 45 41
Maria de Jesus G. Rodrigues Guarda-chuvas 351 10 10 6 20 24

Mariana Gonçalves Rodrigues Guarda-chuvas 347/348 39 10 6 49 45
Vânia Cristina G. Gomes Vestuário 346 12 10 6 22 18
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TROCAS DE LUGAR

ANEXO II

AVERBAMENTOS

ANEXO III

 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade  autorizar por um lado os aumentos 

de  área  solicitado  pelos  titulares,  pelo  outro  a  mudança  de  local  e  também  a 
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Titular Lugar Atividade Novo titular Atividade 

Jorge Humberto Araújo Correia 120 Calçado
Manuel Lino Silva Faria Calçado

Arménio Fernandes Correia 119 Calçado

José Carlos Rodrigues Martins 41 A Têxteis Maria Celeste Cruz Fernandes Têxteis 

José Augusto da Cruz Faria 127 Calçado Nelson Ruben da Silva Costa Calçado

Maria Purificação R. R. Vicente 320/321 Têxteis Sónia Libana P. Cardoso Têxteis 

Isabel Maria F. Vilas Boas 184 Vestuário Ana da Costa Fernandes Vestuário

Cedovina Gentil C. V. Alves 2 Gelados e bebidas Acácio António Silva Alves Gelados e bebidas 

Manuel Barbosa 342 Mobiliário Armindo da Silva Martins Mobiliário

Susana Goreti Matos Moreira 245 Aves David Paulo Reis Silva Aves 

Requerente Lugar Área m2 Atividade Novo lugar Área m2
Manuel Joaquim da Araújo Peixoto 

337 35 Calçado 141 38

Maria José Mendes da Rocha 270 50 Rolote (bebidas e petiscos) 196 76
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regularização  da  titularidade  dos  lugares,  nos  precisos  termos  da  proposta  acima 

transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  4  –  FEIRA  SEMANAL  DE  VALENÇA  –  PAGAMENTO  DO 

TERRADO – RATIFICAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho proferido no dia 21 do corrente mês, pelo Vereador do Pelouro 

Sr.  Manuel  Lopes,  a  autorizar  o  pagamento  do  lugar  de  terrado  nº  1,  a  titulo 

excecional, ao seu titular Acácio António da Silva Alves. ----------------------------------

PONTO 5 – RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DEGRADADA:- Foi presente o 

requerimento de José Cândido de Araújo Jácome, registado sob o nº 3425/2013, a 

solicitar  apoio  para  a  recuperação  de  habitação  degradada.  A Câmara  Municipal 

atenta à informação  prestada pela Técnica Superior de Ação Social  deliberou, por 

unanimidade, atribuir um apoio no valor de 4.329,76 (quatro mil trezentos e vinte e 

nove euros e setenta e seis cêntimos).  --------------------------------------------------------

PONTO  6  –  PISCINA  MUNICIPAL  –  ISENÇÃO  DO  PAGAMENTO  DE 

TAXAS DE UTILIZAÇÃO:- A Câmara Municipal  deliberou,  por unanimidade , 

ratificar o despacho através do qual foi autorizada a isenção do pagamento das taxas 

de utilização da Piscina Municipal aos utentes inscritos na escola de natação desta 

mesma, no dia 24 do corrente mês, das 19h00 às 20h30, aquando da realização da “II 

Maratona de Hidro”.  Mais foi deliberado, por unanimidade, autorizar a isenção do 

pagamento  das  taxas  de  utilização  da  Piscina  Municipal,  a  Cláudia  Souto  Pinto 

Soares, às 6ª Feiras das 19h50 às 20h30, para frequentar aulas de hidropower. ---------

PONTO  7  –  DELIBERAÇÕES   DIVERSAS:- RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA: Resumo Diário de Tesouraria de dia  30 de janeiro corrente. Total 

de  disponibilidades  –  €1.747.869,14 (um milhão setecentos  e  quarenta e  sete  mil 

oitocentos  e  sessenta  e  nove  euros  e  catorze  cêntimos).“Ciente”. DESPACHOS 

PROFERIDOS PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES MEDIANTE 

DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE  PODERES  DA  CÂMARA 
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MUNICIPAL:-  “Ciente”.   SUBSÍDIOS  E  TRANSFERÊNCIAS:- A  Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir €3.922,39 (três mil novecentos e vinte 

e dois euros e trinta e nove cêntimos), ao Agrupamento Vertical  de Escolas Muralhas 

do Minho,  para  pagamento  do gás  consumido em 2013 pelos  frequentadores  dos 

Pavilhões Municipais que utilizavam os balneários da Escola Secundária. --------------

CEDÊNCIA  DE  TRANSPORTES:-   A  Câmara  municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  ratificar  o  despacho através  do qual  foram autorizadas  as  seguintes 

cedências de transporte:--------------------------------------------------------------------------

-  Ao  Sport  Clube  Valenciano,  para  os  dias  11,12,16  e  18  do  corrente  mês  para 

deslocações a Caminha, Viana do Castelo, Pedras Salgadas, Melago, Monção e Viana 

do Castelo, respetivamente;

-  Ao Basket   Club de Valença,  para os dias 11,12,19 e 25 do corrente mês,  para 

deslocações a Ponte de Lima e Viana do Castelo, respetivamente;

- Ao Centro Cultural, Recreativo e Desportivo Fontourense, para os dias 11 e 18 do 

corrente mês para deslocações a Melgaço e Vende, respetivamente;

-  Ao  Valença  Hóquei  Clube  para  os  dia  10,12,17  e  19  do  corrente  mês,  para 

deslocações a Viana do Castelo, Riva D'Ave e Porto, respetivamente. -------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO –  Encerrada a ordem 

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

público, tendo-se verificado a intervenção da Srª. Sandra Silva, detentora de um terra-

do na Feira Semanal deste Concelho, para insistir na resolução do problema com que 

se depara  para poder efetuar o pagamento  do lugar de feira, tendo solicitado a redu-

ção dos 68 m2 que detêm. O Sr. Presidente respondeu que este caso não tem enqua-

dramento no Regulamento, pois este não permite a redução do espaço. Contudo e 

atendendo a que é um caso mais especifico, ter-se-á que analisar com mais cuidado. 

Uma das possíveis soluções seria solicitar a mudança de lugar.  --------------------------

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

tos, 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 Sr. Presidente da Câmara, pelas 11 horas, declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente ata. ---------------------------------------------------
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