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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  09  DE 

OUTUBRO DE 2014. -------------

- - - Aos nove dias do mês de outubro 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. Vice - Presidente 

da Câmara, Manuel Rodrigues Lopes, com a presença dos Srs. Vereadores Elisabete 

Maria Lourenço de Araújo Domingues, José Manuel Temporão Monte, Mário Rui 

Pinto  de  Oliveira,  Diogo  Gouveia  Pinto  Antunes  Cabrita  e  Luís  Alberto  Mendes 

Brandão Coelho. Secretariou a Chefe de Divisão, Paula Mateus. E, tendo tomado os 

lugares que lhes estavam destinados, verificou-se a falta do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal,  Jorge Manuel Salgueiro Mendes, tendo de seguida, o Sr. Vice - Presidente 

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

A Sra.  Vereadora  Anabela  de  Jesus  Rodrigues  usando  da  faculdade  que  lhe  é 

permitida pelo artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro na redação dada pelo 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, foi substituído no exercício das suas funções de 

Vereador pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem de precedência da lista do 

Partido Socialista. --------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - -  Antes de dar inicio ao período da ordem do dia, o Sr. Vice – Presidente, colocou 

à  votação  a  justificação  de  falta  do  Sr.  Presidente  da  Câmara,  por  motivos 

profissionais,  tendo sido aprovada por  unanimidade.  De seguida,  dando inicio  ao 

período de antes da ordem do dia,  deu a palavra aos membros do executivo para as 

suas intervenções, tendo-se registado as seguintes intervenções: --------------------------

- Do Sr. Vereador Luís Brandão para solicitar esclarecimentos relativamente às obras 

que o Município está  a  levar  a efeito  junto às Portas  Ganadinho,  questionando o 

objetivo  das  mesmas  e  se  se  iria  proceder  à  colocação  de  parquimetros. 
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Seguidamente,  para  questionar  se  o  projeto  de   requalificação  do  Parque  de 

Estacionamento  da Avenida  de  Cristelo  cedido pelo  Município  para  exploração à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença  e ao Sport Clube 

Valenciano,  finalmente  iria  avançar.  Estando  a  decorrer  obras  de  requalificação 

envolventes à zona do Ganadinho sugeriu  que também se deveria pensar em colocar 

uma sebe de delimitação, bem como, uma barreira de acesso ao parque da Avenida 

de Cristelo cedido às referidas instituições a fim de limitar  o seu próprio acesso, 

sendo que com livre acesso não é rentável. Senão vejamos  estando completamente 

cheio e com uma receita de 4 ou 5€ diários, sendo que os utilizadores consideram que 

não é obrigatório efetuar pagamento e alguns deles até ignoram o vigilante de tal 

forma que nem sequer o cumprimentam esquecendo-se de que a sua presença tem 

dignificado  aquele  parque,  a  exploração  do  parque  torna-se  completamente 

desinteressante. Voltou a frisar que seria importante resolver esta situação. ------------

- Do Sr. Vereador Diogo Cabrita para reforçar a intervenção do Sr. Vereador Luís 

Brandão relativamente ao parque de estacionamento da Avenida de Cristelo, tendo 

referido que, hoje, só 5  utilizadores é que efetuaram o pagamento, dos quais um foi o 

próprio. Também referiu que o vigilante que lá se encontra todos os dias é pago pelas 

instituições, logo seria importante clarificar ideias por forma a tornar rentável um 

equipamento que neste momento não o é. ----------------------------------------------------

Seguidamente,  referiu que colocou à discussão do Partido Socialista o referendar  as 

ideias da Eurocidade, Candidatura a Património da Humanidade e  a Elevação da Vila 

a  Cidade,  por  considerar  que  poderiam  trazer  grande  legitimidade  às  decisões 

tomadas para o futuro do País  e seria uma forma de a população tomar consciência 

das  suas  opções.  Prosseguindo,  referiu  que  embora  a  ideia  de  ser  Património  da 

Humanidade  seja  muito  interessante,  pode  ter  consequências  na  vida  pratica  da 

população da qual não têm consciência das exigências que possam vir a ser  impostas, 

que passam por uma hipoteca para o futuro de difícil remodelação. ----------------------

Quanto  à  Eurocidade  referiu  que  apesar  de  achar  fantástico  deveria  ter  sido 

referendada e se se  tivesse em linha de conta e fosse o  Município a apresenta-la  a  
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proposta entende que seria muito melhor do que se fosse por um Partido  mas deixou 

a  sugestão. ----------------------------------------------------------------------------------------

Finalizadas  as  intervenções,  o  Sr.  Vice  –  Presidente  começou  por  responder 

relativamente às obras do Ganadinho de que falou o Sr. Vereador Luís Brandão, que o 

Município se encontra a levar a  efeito a empreitada de “Requalificação Urbana – 

Intervenção  Monumento Fortaleza” adjudicada inicialmente a  Domingos Pedrosa 

Barreto, Lda o qual cedeu a sua posição contratual em 21 de julho do corrente ano às 

Construções Artur Alves de Freitas II, S.A., nomeadamente, para substituição do piso 

godo por lajeado, colocação de saibro amarelado para o estacionamento de veículos 

ligeiros, etc. Informou que o  estacionamento dos autocarros continuará a ser feito 

quer nas Cortinas de São Francisco quer no Campo de Ténis, tendo sido criada uma 

paragem  para  autocarros  junto  às  Portas  do  Sol  para  cargas  e  descargas  de 

passageiros. No seguimento da questão colocada sobre os parquímetros respondeu 

que não se encontra prevista a sua colocação nas Portas do Ganadinho. -----------------

Relativamente ao parque da Avenida de Cristelo, referiu que aquilo que hoje é um 

parque antigamente foi um fosso que sofreu  aterro no mandato do Dr. Mário Pedra, 

e que seria complicado fazer-se obras num local em que não podemos.------------------

Em relação ao pagamento que é efetuado do parque não deixou de dar a razão ao Sr. 

Vereador  Diogo Cabrita  e  tem consciência  que  a  grande maioria  de  usuários  são 

funcionários  municipais,  dos  Tribunais,  das  Conservatórias,  dos  Comércios,  etc, 

contudo  referiu  que  às  instituições  exploradoras  lhes  falta  alguma  dinâmica, 

nomeadamente,  fazer  bilhetes  apelativos,  criarem  um  estimulo  alternativo,  etc. 

Também,  frisou  que  é  uma mais  valia,  para  quem lá  estaciona  a  viatura,  ter  um 

funcionário no parque porque acaba por funcionar como vigia das viaturas que se 

encontram lá estacionadas durante o dia evitando roubos e estragos.  --------------------

Quanto  à  realização do referendo da  Cidade de  Valença,  este  executivo  jamais  o 

poderia ter feito atendendo a que a Vila de Valença foi elevada a Cidade em executivo 

anterior e quanto a isso tem a sua opinião formada. Já em relação à Candidatura a 

Património da Humanidade referiu que para se levar a efeito obra quer no interior da 
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fortaleza   quer  nas  suas  imediações  é  necessário  prévio  parecer  do  IGESPAR – 

Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico , I.P., dentro dos seus 

limites e competências, logo referendar numa situação destas não faz grande situação 

atendendo a que sofre parecer prévio da entidade respetiva. Por último e em relação à 

Eurocidade apesar de não sermos os pioneiros  tem sido uma mais valia. ---------------

Voltou a solicitar a palavra para intervir, o Sr. Vereador Luís Brandão para  referir que 

já é pratica comum  de se fazer o pagamento de mensalidade, portanto já não é uma 

novidade, problema está e que a população recusa-se a efetuar esse pagamento.--------

Já em relação à obra  do parque nunca seria uma obra relevante mas sim apenas de 

detalhe  como de colocação de barreiras   e de uma sebe de delimitação dando a 

entender   que  seria  um espaço de  domínio  dependente   e  não  público  tendo,  ao 

mesmo tempo, feito um elogio à Câmara Municipal pelo empenho manifestado nas 

assíduas  recolocações de pavimento no parque em causa, provocadas pelas condições 

climatéricas. ---------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, O Sr. Vereador Diogo Cabrita referir que se devia criar condições para 

que o parque pudesse funcionar  porque ao não ser rentável as instituições vão-se 

embora  e o parque fica ao abandono e os problemas antigos voltam  frisando que não 

podemos ir a favor do prevaricador. -----------------------------------------------------------

Quanto ao referendário a questão é que a juventude não está a decidir  e é importante  

para a decisões do futuro  não devemos continuar a aceitar que população com idade 

mais de 50 e 60 anos hipotequem as decisões do País e o futuro dos jovens. A ideia de 

referendar dá-nos credibilidade e traz os jovens à discussão. ------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1  –  APROVAÇÃO DA ATA DE 25  DE SETEMBRO 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, a aprovação da ata da reunião de câmara de 25 de setembro findo. ------
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O Sr. Vereador Diogo Gouveia Pinto Antunes Cabrita não tomou parte na votação por 

não ter estado presente na referida reunião. PONTO 2 - EXERCER DIREITO DE 

PREFERÊNCIA –  ART 19º  DEC  –  LEI  263-A/2007  :-  Foi  presente  o  email 

enviado pelo Instituto dos registos e do Notariado – Conservatória do Registo predial 

de Valença, registado sob o nº 5748/2014, a solicitar se o Município pretende exercer 

o direito de preferência sobre o prédio  urbano, descrito  sob o nº 1020, da freguesia 

de Valença, e com o registo matricial nº 210 da União de Freguesias de Valença, 

Cristelo – Côvo e Arão,  sito  na Rua Maestro Sousa Morais,  nº  20 pelo valor  de 

30.000€ (trinta  mil  euros).  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  não 

exercer o direito de preferência, sobre o prédio acima descrito. PONTO 3 - PEDIDO 

DE  PARECER  PRÉVIO  PARA  A  CELEBRAÇÃO  DE  CONTRATOS  DE 

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  PARA  A  GESTÃO  E  OTIMIZAÇÃO  DAS 

ATIVIDADES  FÍSICAS   E  DESPORTIVAS   NO  CONCELHO  E  A 

PREVENÇÃO DENTRO DO ESPAÇO AQUÁTICO (PISCINA MUNICIPAL E 

RIO MINHO) – RATIFICAR:-  Ratificado, por maioria,  com voto contra do Sr. 

Vereador  Diogo Cabrita,  o  despacho através  do qual   foi  emitido  parecer  prévio, 

autorizada a escolha do procedimento por ajuste direto,  a despesa e  as condições 

propostas, para aquisição de serviços de gestão e otimização das atividades físicas  e 

desportivas  no concelho e a prevenção dentro do espaço aquático (Piscina Municipal 

e Rio Minho). -------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Vereador Diogo Cabrita  referiu que do ponto de vista técnico nada tem a referir 

mas que em relação à contratualização sugerem-lhe algumas duvidas quanto quanto á 

forma de contratualizarmos constantemente com empresas externas atividades para as 

quais temos funcionários, não entendendo como em 11 meses gastamos 73 mil euros. 

Não concorda da forma como o dinheiro esta a ser distribuído, tendo dado o exemplo 

de um subsidio atribuído num das últimas reuniões de uma feira de gado no valor de 

500€ no qual fez referência ter sido irrisório e de repente vê aquisição de serviços 

para estas atividades com valor 73 .000€ demasiado altos. --------------------------------
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Seguidamente, o Sr. Vice – Presidente respondeu-lhe que não são coisas comparáveis 

porque  numa  Piscina  Municipal  precisa  de  muita  segurança  porque  tem  muitos 

utentes desde crianças, idosos  a  menos válidos que necessitam de muita atenção e 

muitas das vezes apoio imediato. Mais informou que  o equipamento para estar aberto 

ao publico é obrigado a ter nadador – salvador  e como a Câmara Municipal não 

possui  nos  seu  quadros  necessita  recorrer  a  este  tipo  de  prestação  de  serviços 

precisamente para suprimir essa necessidade.-------------------------------------------------

Voltando a intervir, O Sr. Vereador Diogo Cabrita, mesmo após as explicações dadas 

pelo Sr. Vice – Presidente continua a achar que o serviço é demasiado pequeno para o 

valor que se vai ser pago. ------------------------------------------------------------------------

Em relação a esta intervenção, o Sr. Vereador José Monte responsável do Pelouro da 

Piscina  Municipal   procedeu  a  alguns  esclarecimentos  que  entendeu  necessários. 

Frisou que o serviço que irá ser prestado não é pequeno porque se forem analisados 

os  dados  de  utilização  da  Piscina  Municipal  dos  últimos  anos  verifica  que  estes 

recursos  humanos  são  necessários  para  a  dinâmica  que  este  equipamento  tem. 

Também referiu que em termos de recurso humanos já se teve em maior quantidade e 

reduziu-se, acontece que  dado o numero elevado de praticantes, utentes e atividades 

que tem vindo a ser dinamizadas obriga a que se tenha que recorrer a estes recursos 

humanos,  exemplificando  algumas  das  atividades  como  aulas  de  hidroginástica, 

natação, vida ativa,  apoio na vida sénior, etc. Também referiu que com o fecho da 

Piscina  Municipal  do Concelho de  Vila  Nova de  Cerveira,  por  motivos  de  obras 

originou que o nosso equipamento desportivo sofresse um aumento significativo de 

numero  de  utentes  inscritos,  bem  como,  o  reforço  das  atividades  por  este 

desenvolvidas e, ainda um acréscimo de praticantes espanhóis. Tudo isto leva a que o 

Município  tenha  que  ter  pessoas  especializadas  em  permanência  na  Piscina 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------

Por último, o Sr. Vereador Luís Brandão para referir que o está em causa não é a 

necessidade de se ter lá a segurança, mas a  opção de contratar por esta forma, deve 

ou não ser contratada uma empresa  que forneça este serviço individualmente ou 
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poderia ser outro formato. Elogiou a Câmara  Municipal, o atual executivo e demais 

anteriores   que  sempre  proporcionaram  as  condições  de  segurança   e  de 

funcionamento, porque a falta delas seria um impeditivo para que este equipamento 

estivesse de porta aberta, afirmando que a segurança  é necessária acima de tudo, mas 

não a qualquer preço. ----------------------------------------------------------------------------

PONTO 4 -  PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATOS  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ATIVIDADES  DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO 2014 – 2015 – ÁREA DE INGLÊS 

– RATIFICAR :- Ratificado, por maioria, com a abstenção do  Sr. Vereador Diogo 

Cabrita, o despacho através do qual  foi emitido parecer prévio, autorizada a escolha 

do procedimento por ajuste direto, a despesa e as condições propostas, para aquisição 

de serviços de atividades de enriquecimento curricular ano 2014 – 2015 – área de 

inglês.  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente  a  este  ponto  o  Sr.  Vereador  Diogo  cabrito  referiu  que  a  base  da 

discussão vem no sentido daquela que foi discutido no ponto 3 da agenda de trabalhos 

desta reunião, tem a ver essencialmente com a forma e o conteúdo e o valor por hora 

ser demasiado avultado. Neste como teve pouco tempo para analisar irá se abster. ----

O  Sr.  Vereador  Luís  Brandão  questionou  se  esta  prestação  de  serviços  seria 

exclusivamente para a disciplina de inglês, tendo sido totalmente esclarecido de que 

apenas se trata desta disciplina. -----------------------------------------------------------------

PONTO 5 -  1º  RALI EUROCIDADE TUY-VALENÇA:-  A Câmara  Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir à Escuderia Dona Urraca, organizadora do  1º 

Rali Eurocidade Tuy-Valença, 6.000€ (seis mil euros), autorizar o corte de estrada 

conforme mapa apresentado, a cedência de espaço publico na Praça da Republica, 

Piscina Municipal e Campo da Feira e, apoio logístico, promoção e divulgação. -------

O Sr. Vereador Luís Brandão perguntou se a Escuderia Dona Urraca era uma equipa 

ou organização e para que era direcionado o apoio dos 6.000€. ---------------------------

O Sr. Vereador José Monte começou por explicar que A Escuderia Dona Urraca  é um 

Clube que se encontra  a organizar  o 1º  Raly da Eurocidade Tuy – Valença,   que 

7



09–OUTUBRO–2014

A T A     Nº. 21/2014

consiste  numa  prova  que  faz  parte  do  calendário  galego  de  automobilismo 

orçamentada em 100 mil euros e que conta com 100 a 150 participantes  e que quer o 

concelho de Tui quer o de Valença irão ter o mesmo contributo. A Câmara Municipal 

apoia na dinamização do evento. ---------------------------------------------------------------

Finda a explicação do Sr. Vereador do Pelouro, O Sr. Vereador Luís Brandão passou a 

explicar  o  motivo  que  o  levou  a  questionar,   tendo  lido  atentamente  a  proposta 

apresentada  para  este  evento  e  sendo  Presidente  da  Direção  da  Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença apercebeu-se que estão incluídos 

outros meios de Portugal que gostaria de ter vistos esclarecidos se seriam um evento 

organizado pela Câmara Municipal em que o apoio seria gratuito  ou se seria um 

evento de entidade terceira em que teria custos, tendo sido esclarecido. ----------------- 

PONTO 6 - SUGESTÃO DE EVENTO PARA O VERÃO 2015 – LAN PARTY - 

PARA CONHECIMENTO:-  Foi presente a sugestão apresentada pelos  membros 

eleitos pelo Partido Socialista para a realização de um evento para o próximo Verão, 

denominado de “Lan Party”. A Câmara Municipal tomou conhecimento. PONTO 7 - 

FEIRA MENSAL DE VALENÇA – RATIFICAR:- A Câmara Municipal deliberou, 

por  unanimidade,  ratificar  o  despacho  através  do  qual  foi  determinada  a  não 

realização  da  feira  mensal  do  mês  de  novembro,  por  coincidir  com a  tradicional 

“Feira  dos  Santos”.   PONTO 8  -  CONSUMO  EXCESSIVO  DE ÁGUA:-  Foi 

presente o requerimento de Maria de Lurdes Castro Vilar a solicitar colaboração por 

parte do Município, no sentido de resolver o consumo excessivo proveniente de uma 

rotura de tudo exterior de abastecimento de água à sua moradia,  sita no lugar de 

Friestas,  na  freguesia  de  Friestas  (registo  nº  5346/2014).  A Câmara  Municipal 

deliberou, por unanimidade, isentar a requerente do pagamento das taxas relativas ao 

consumo de saneamento e de resíduos sólidos referente ao mês de Julho. PONTO 9 - 

SPORT CLUBE VALENCIANO – MANUTENÇÃO DE RELVADO – APOIO:- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à reparação  do corta - 

relvas, bem como, aprovar a manutenção do relvado  no decorrer da época desportiva 

2014/2015, com recurso a contratação externa.  ---------------------------------------------
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O Sr.  Vereador Luís Brandão pediu esclarecimentos relativamente à reparação do 

corta relvas como reserva  e à contrato de manutenção para esta época, tendo sido 

esclarecido pelo Sr. Vereador José Monte. ----------------------------------------------------

O Sr. Vereador Diogo Cabrita entende que se deve esclarecer ideia se se deve apoiar 

ou não o Valenciano mas não desta forma. Entende que não se devem subsidiar as 

entidades mas sim dar-lhes apoios para que possam daí rentabilizar-se. Propõe que se 

acabem com este tipo de subsídios e  se aprovem  e se apoiem o do género do falado 

anteriormente sobre o parque da Avenida de Cristelo.  PONTO 10 - CONCESSÃO 

DE  AUXÍLIOS  ECONÓMICOS  –  ATRIBUIÇÃO  DE  APOIO:-  Foram 

novamente presentes os requerimentos de Manuel Barbosa da Silva e Maria Celeste 

Fernandes Gomes, que não se tendo pronunciado acerca do projeto de indeferimento, 

a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  converter  em definitivo  ambos 

projetos  de  indeferimento.  PONTO  11  -  AÇÃO  SOCIAL  ESCOLAR  – 

ATRIBUIÇÃO  E  ALTERAÇÃO  DE  ESCALÃO:-  Foram  presentes  os 

requerimentos  de  Vitor  Manuel  de  Oliveira  Gonçalves  registado  nesta  Câmara 

Municipal sob o nº 5141/2014, a solicitar alteração de escalão para Milton  Alexandre 

Paulo  Sousa,  bem como,  também o  requerimento  de  Maria  Isabel  Gonçalves  da 

Cunha,  registado sob o nº  5140/2014,  a  solicitar  alteração de escalão para Luana 

Filipa Rodrigues Gonçalves da Cunha. A Câmara Municipal atenta às informações 

que acerca dos requerimentos foram prestadas pela Técnica Superior de Ação Social, 

deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações de escalões do 3º para o 1º aos 

referidos alunos. PONTO 12 - SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES – CONT. :- A 

Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir   um subsidio no valor  de 

20.000€ ao Sport Clube Valenciano, nos termos da informação prestada pelo Técnico 

Superior  de  Desporto.  PONTO  13  -  PISCINA MUNICIPAL -  ISENÇÃO  DE 

TAXAS:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  autorizar  as seguintes 

isenções  de  taxas  devidas  pela  utilização  das  instalações  da  Piscina 

Municipal:------------------------------------------------------------------------------------------

• Serafim Luís  Antunes  para  acompanhamento de sua esposa Maria  do Ceú 
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Viana de Barros, atendendo ao fato de esta mesma não poder frequentar as 

instalações por si só (registo nº 3879/2014); ----------------------------------------

• Inês   Fernandes,  atleta  paralímpica  da  Associação  Desportiva  Recreativa 

Cultural de Lovelhe,  como complemento de treino (registo nº 5780/2014); --

• Mário de Sousa Pereira, atendendo ao grau de dificuldade quer económica 

quer física (registo nº 3723/2014); ----------------------------------------------------

• APPACDM – Valença, para o ano letivo 2014/2015 (registo nº 5638/2014); --

• Crianças do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia, para o ano 

letivo 2014/2015 (registo nº 5813/2014). --------------------------------------------

PONTO  14  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS:  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 
TESOURARIA:-Resumo Diário de Tesouraria de dia 08 de outubro corrente. Total 

de disponibilidades  –€ 1.684.115,53  (um milhão seiscentos e  oitenta e quatro mil 

cento  e  quinze  euros  e  cinquenta  e  três  cêntimos).   Ciente.  DESPACHOS 
PROFERIDOS  PELO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  E 
PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS  –  Ciente.  SUBSIDIOS  E  TRANSFERÊNCIAS--Por 

unanimidade foi deliberado retirar esta alínea da agenda de trabalhos. CEDÊNCIAS 
DE TRANSPORTES- Por unanimidade, foram aprovados e ratificados conforme os 

casos, de acordo com o mapa que se segue: --------------------------------------------------

Processo Requerente Assunto

5623/2014 Centro Cultural, Recreativo e 
Desportivo Fontourense

28-09-2014 – Meadela 

5566/2014 Associação Desportiva, Recre-
ativa e Cultural de Lovelhe – 
Vila Nova de Cerveira

4 deslocações semanais da Atleta Inês Fernandes  e 
sete novos praticantes de atletismo do Concelho de 
Valença para o centro desportivo de Vila Nova de 
Cerveira durante a epoca desportiva 2014/2015

5028/2014 Associação Cultural de Verdo-
ejo

Deslocação dos associados para realização do pas-
seio anual, ao Porto (zona do Douro), no dia 13 de 
Setembro de 2014

3753  inf 
2014

Departamento de Desporto Deslocação dos participantes do trilho “por terras 
Valencianas”, nos dias 13 e 14 de Setembro, para 
Boivão e Taião respetivamente
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5635/2014 Valença Hoquei Clube

21-09-14 – Barcelos; 12-10-2014 – Ancora; 26-10-
2014  –  Taipas;  09-11-2014  –  Famalicão;  16-11-
2014 – S. Salvador de Campo; 07-12-2014 – Fão; 
08-12-2014 – Braga; 21-12-2014 – Ponte de Lima; 
04-01-2015 – Viana ; 18-01-2015 – Barcelos; 01-
02-2015 – Riba d`Ave

5635/2014 Valença Hoquei Clube

05-10-2014 – Taipas; 02-11-2014 – Riba d Ave; 21-
11-2014 – Barcelos;  28-11-2014 – Viana; 07-12-
2014 – Famalicão; 27-12-2014 – Fão; 04-01-2015 – 
Braga; 01-02-2015 - Taipas

5842/2014 Centro Cultural, Recreativo e 
Desportivo Fontourense 05-10-2014 - Melgaço

5752/2014 Baskete Clube de Valença

05-10-2014  –  Vermoim;  11-10-2014  –  Barcelos; 
18-10-2014 – Guimarães; 25-10-2014 – Braga; 26-
10-2014 – Viana do Castelo; 15-11-2014 – Ponte de 
Lima; 22-11-2014 – Braga

5639/2014 Real Utopia Associação

27-09-2014 – Arcos; 11-10-2014 – Freixo – Ponte 
de Lima; 01-11-2014 – Afife; 15-11-2014 – Deão
30-11-2014  –  Monção;  08-12-2014  –  Paredes  de 
Coura; 21-12-2014 – Ancora; 03-01-2015 – Darque
17-01-2015 – Ponte da Barca

5639/2014 Real Utopia Associação
04-10-2014 – Deucriste;   25-10-2014 – Viana do 
Castelo;  29-11-2014 – Arcos de Valdevez; 13-12-
2014 – Paredes de Coura

5639/2014 Real Utopia Associação 18-10-2014 – Ponte de Barca; 08-11-2014 – Afife
29-11-2014 – Arcos de Valdevez

5304/2014 Sport Clube Valenciano

21-09-2014 – Ponte da Barca; 05-10-2014 – Paço 
12-10-2014 – Vila Fria; 19-10-2014 – Moreira do 
Lima; 02-11-2014 – Correlhã; 16-11-2014 – Neves
07-12-2014 – Melgaço; 28-12-2014 – Monção; 11-
01-2015 – Campos – Vila Nova Cerveira; 25-01-
2015 – Perre; 08-02-2015 – Paço; 01-03-2015 – 
Piães; 22-03-2015 – Lanheses; 12-04-2015 – Arcos 
de Valdevez; 26-04-2015 – Paredes de Coura; 17-
05-2015 – Viana do Castelo

5304/2014 Sport Clube Valenciano

27-09-2014 – Meadela; 18-10-2014 – Ponte de 
Lima; 08-11-2014 – Ponte de Lima; 22-11-2014 – 
Campos – Vila Nova Cerveira; 13-12-2014 – Anco-
ra

5304/2014 Sport Clube Valenciano

21-09-2014 – Barroselas; 05-10-2014 – Monção; 
19-10-2014 – Darque; 09-11-2014 – Guilhadeses; 
14-12-2014 – Paredes de Coura; 11-01-2015 – 
Piães; 25-01-2015 – Moreira – Monção; 08-02-
2015 – Lanheses 

CEDÊNCIAS  DE  INSTALAÇÕES  -  Por  unanimidade  foram  aprovadas  e 

ratificadas as seguintes cedências de instalações e material: -------------------------------

• Valença Hóquei Clube,  Zona Fut , Basket Clube de Valença , de acordo 
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com  o mapa apresentado através da informação interna nº 4208/2014;

• cadeiras e mesas  solicitadas pela Comissão de Festas de Santo António e 

São Pedro, para os dias 06 e 07 de setembro corrente. ------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO – Encerrada a ordem 

de trabalhos,  o Sr.  Vice - Presidente da Câmara fixou um período de intervenção 

aberto ao público não se tendo verificado qualquer intervenção.  -------------------------

PONTO 15 - 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. Vice - Presidente da Câmara e pela Secretária da presente reunião. 

E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice - Presidente da Câmara, pelas 11horas e 

30minutos,  declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 

ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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