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ATA  DA  REUNIÃO

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL  DE  VALENÇA

REALIZADA  NO  DIA  27  DE

AGOSTO DE 2015.------------------

- - - Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano dois mil e quinze, 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  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,  procedeu-se  de  imediato  à

justificação da falta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Jorge Manuel Salgueiro

Mendes, por motivo de de férias. Tendo de seguida, declarado aberta a reunião pelas

dez horas. ------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- Iniciado o período antes da ordem do dia, o Sr. Vice-Presidente saudou todos os

presentes e deu a palavra aos membros do executivo, tendo-se registado as seguintes

intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------

- Da Sra.Vereadora Anabela Rodrigues,  para solicitar  um esclarecimento quanto a

uma mensagem difundida no facebook por Pedro Ferreira que imputou factos graves

ao  Sr.  Vereador  José  Monte,  acusando-o  de  tentar  boicotar  trabalhos  que  teria

possibilidade de fazer. Nesse comentário, deu como exemplo concreto da situação

descrita, o da apresentação do Festival Internacional de Folclore em Valença, para a

qual terá sido convidado e posteriormente dispensado, após um telefonema efetuado

pela organização, alegadamente na sequência de indicação de alguém de Valença.
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Perante esta acusação, que segundo ouviu dizer, terá origem em motivos políticos,

desde que a pessoa em questão apoiou a candidatura do Partido Socialista em 2013, a

Sra. Vereadora Anabela Rodrigues pretendeu saber a verdade dos factos e ouvir  a

versão do Sr. Vereador José Monte.------------------------------------------------------------

O Sr. Vice Presidente Manuel Rodrigues Lopes, antes de dar a palavra ao Sr. Vereador

José Monte, teceu algumas considerações sobre o assunto, afirmando que não tem

facebook, nem em seu nome pessoal, nem através de nenhum outro perfil fictício,

pois entende ser uma falta de lisura, honestidade e bom senso, comentar determinadas

matérias nas redes sociais, sejam elas da vida política,  do quotidiano ou de outra

natureza.  Acrescentou  mesmo,  que  é  de  uma  ignorância  atroz  expor  na  rede

determinados  assuntos,  muitos  deles  do  foro  pessoal,  pelo  que,  advoga,  a  título

pessoal, o diálogo e a frontalidade. Por isso, quando alguém tiver alguma coisa para

lhe dizer, que seja tão frontal como ele próprio costuma ser e tenha a hombridade

para o fazer  na cara,  e  então,  caso verifique que não procedeu de forma correta,

apresentará pessoalmente as suas desculpas. Posto isto, o Sr. Vice Presidente referiu

que o assunto em questão não lhe merece qualquer outro comentário,  divulgando

uma  vez  mais,  o  que  já  é  de  conhecimento  geral,  ou  seja,  que  o  Executivo,  às

segundas feiras, dedica a parte da manhã ao atendimento ao público, altura e local

apropriados para resolver qualquer assunto, com ou sem marcação prévia. 

-  O Sr.  Vereador  José Monte,  após endereçar  cumprimentos a todos os presentes,

esclareceu que também não tem página de facebook e que quando lhe comentaram

que havia uma publicação efetuada por Pedro Ferreira, onde foi mencionado o seu

nome, pediu para lhe darem a conhecer o documento que, ao que parece, já não se

encontra  disponível  naquela  página  pessoal.  Dirigiu-se  à  Sra.  Vereadora  Anabela

Rodrigues e remeteu para a organização do FOLKMONÇÃO qualquer explicação

sobre o assunto em questão.--------------------------------------------------------------------- 
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Insatisfeita com a resposta, a Sra. Vereadora Anabela Rodrigues referiu que não iria

questionar aquela organização pois fez uma pergunta direta ao Vereador da Câmara

responsável pelo pelouro da cultura, cujo o funcionário terá telefonado a informar que

em Valença o citado não faria a apresentação do espetáculo.-------------------------------

Perante esta afirmação, o Sr. Vereador José Monte retorquiu afirmando que essas são

as versões do Sr. Pedro Ferreira, pelo que, para cabal esclarecimento deve conversar

com a organização do FOLKMONÇÃO, já que qualquer pessoa pode escrever no

facebook o que bem entende sobre alguém e não serem essas as razões que justificam

o que se escreve.-----------------------------------------------------------------------------------

- O Sr. Vice-Presidente prosseguiu a reunião submetendo à apreciação do Executivo

três assuntos com outro interesse e que importa explicar pois são causa de maior

preocupação. O primeiro refere-se ao problema das vespas asiáticas, o qual constitui

uma autêntica praga no nosso concelho, pois cada vez existem mais ninhos e não se

encontram entidades que se disponham a colaborar com a autarquia na sua resolução.

Referiu que não se sabe exatamente a quem compete retirar os ninhos e explicou que

tem conhecimento que há Presidentes de Junta que pagam essa operação a expensas

próprias  e apicultores que fazem o mesmo,  em esforço conjunto.  Tudo isto,  num

cenário em que o SEPNA alega falta  de meios,  e  em que,  de nível  superior,  não

chegam orientações  claras  para  definir  competências  e  procedimentos.  Sobre esta

matéria, o Sr. Vice-Presidente informou que há cerca de um ano atrás, numa reunião

que decorreu nos Arcos de Valdevez, teve o cuidado de alertar o Sr. Secretário de

Estado  para  a  gravidade  do  problema,  o  que  parece  não  ter  surtido  efeito.

Prosseguindo  na  sua  intervenção,  o  Sr.  Vice-Presidente  entende  que  a  verdadeira

dimensão do problema só será devidamente considerada quando as vespa asiática

chegar à zona centro e começar a atacar a fruta e a pôr em perigo as exportações, ou

caso provoque alguma morte nas vindimas, o que é de todo indesejável. Teceu por

isso, considerações sobre a falta de atenção que Lisboa dispensa ao resto do país, em
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especial à zona Norte, lamentando que, na presente data,  a Sra. Ministra do atual

governo, a Dra. Assunção Cristas, não se tenha apercebido da gravidade do problema.

Um  outro  assunto  com  interesse  que  o  Sr.  Vice-Presidente  aflorou  respeita  à

instalação  de  oito  novas  torres  eólicas  no  concelho,  cuja  construção  começa  na

próxima segunda-feira com um prazo de execução condicionado ao local onde vão

ser implantadas, que é uma zona de proteção do lobo ibérico, que obriga a que os

trabalhos decorram entre 1 de setembro e 31 de março próximo. O concelho passará a

ter mais quatro torres em Boivão, duas em Sanfins e duas em Taião, sendo que a

Ventominho já paga uma renda pelos terrenos desde há dois anos. A concluir este

assunto, o Sr. Vice-Presidente referiu que espera que desta vez, a Câmara Municipal,

pelo menos com o atual Executivo, não venha a alienar a participação das eólicas,

como  sucedeu  em  situações  anteriores.  Estes  equipamentos  são  uma  fonte  de

rendimento para a Câmara e para as Juntas de Freguesia: direta ou indiretamente,

estão  ligadas  aos  Conselhos  Diretivos;  direta  ou  indiretamente,  estão  ligadas  às

populações.  Por último,  o Sr.  Vice-Presidente finalizou a sua intervenção fazendo

uma alusão à época de incêndios, salientando as medidas preventivas levadas a cabo

pelo Executivo que, durante o mês julho e o princípio do mês de agosto, executou

vinte  e  dois  quilómetros  e  meio  de  estradões  no  monte  para  servirem de  corta-

incêndios. Alguns destes estradões atravessaram propriedades particulares, o que se

revelou vantajoso, como se pode depreender do caso de um proprietário da zona de

Gandra a Cerdal que, num dia reclamou da falta de autorização para abrir rasgos no

seu terreno - que até tinha apenas mato – e, na semana seguinte, acabou a dar razão à

Câmara Municipal, pois foi ali que parou o incêndio que consumiu todo o monte em

volta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DE 13 DE AGOSTO DE 2015 – A Câmara

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

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

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

PONTO 2 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE “CORTE DE VEGETAÇÃO E

LIMPEZA  DE  PANOS  E  MUROS  DAS  MURALHAS  DE  VALENÇA”  –

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – Foi presente a informação elaborada pela

Divisão Económica e Financeira em 17 de agosto de 2015, referente à emissão de

parecer prévio para o contrato de prestação de serviços de “Corte de vegetação e

limpeza de panos e muros das Muralhas de Valença”.  A Câmara Municipal atenta à

informação  prestada,  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o  despacho  de  17  de

agosto último, proferido pelo Sr. Vice-Presidente Manuel Rodrigues Lopes.------------

PONTO  3  –  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  “MANUTENÇÃO  DO

RELVADO  DO  SPORT CLUB  VALENCIANO”  -  Foi  presente  a  informação

elaborada pela Divisão Económica e Financeira em 19 de agosto de 2015, referente à

emissão de parecer prévio para o contrato de prestação de serviços de “Manutenção

do relvado do Sport  Club Valenciano”.  A Câmara Municipal  atenta  à  informação

prestada, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de 19 de agosto último,

proferido Sr. Vice-Presidente Manuel Rodrigues Lopes.------------------------------------

PONTO 4 – CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALENÇA E A CAIXA

GERAL  DE  DEPÓSITOS  PARA  A  INSTALAÇÃO  DE  ATM  -  A  Câmara

Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------

PONTO  5  –  ALARGAMENTO  EXCECIONAL  DO  HORÁRIO  DE

FUNCIONAMENTO  DO  ESTABELECIMENTO  “NEW  LOOK”  –

RATIFICAÇÃO - Foi presente o requerimento que a coberto do n.º 4838/2015 deu

entrada  nos  serviços  da Câmara Municipal,  bem com a  informação prestada  pela

Chefe  da  Divisão Administrativa  Geral  a  estabelecer  o  necessário  enquadramento
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jurídico do pedido. A Câmara Municipal atenta à informação, deliberou, por maioria,

com a abstenção do Sr. Vereador Diogo Cabrita, ratificar o despacho do dia 20 de

agosto último, proferido pelo Sr. Vereador José Monte.-------------------------------------

PONTO 6 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS: 

a) RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - Resumo Diário de Tesouraria de

dia  26  de  agosto  corrente.  Total  de  disponibilidades  –  €  (um  milhão  e

trezentos e trinta e quatro mil e setenta e três euros e dois cêntimos). “Ciente” 

b) DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E  PELOS

VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE

PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL - “Ciente”.

c) CEDÊNCIAS DE MATERIAL - Por unanimidade, foi ratificado o despacho

de 21 de agosto último, proferido pelo Sr. Vereador José Monte, a autorizar a

cedência  de  material  à  equipa  do  RSI  de  Valença  para  a  apresentação  do

espetáculo “Não Dramatizes!!”, agendado para o dia 28 de agosto, na Avenida

da Estação.

d) CEDÊNCIA  DE  INSTALAÇÕES  -  Foi  aprovada,  por  unanimidade,  a

cedência do Pavilhão Municipal às segundas-feiras, entre as 21h e as 22h, aos

alunos  da  Escola  Superior  de  Ciências  Empresariais,  com  isenção  de

pagamento de taxas.

e) CEDÊNCIA  DE  TRANSPORTES  -  Ratificado,  por  unanimidade,  o

despacho através do qual foi autorizado o pedido de transporte apresentado

pelo Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 453 de Valença, registado sob

o número 4098/2015. 

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, tendo-se verificado as seguintes intervenções:

-  Do Sr.  Vereador  Diogo Cabrita  que aproveitando o facto de se encontrarem na
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reunião alguns Presidentes de Junta, questionou os presentes a propósito da instalação

dos  aerogeradores  e  da  distribuição  dos  rendimentos  que  daí  possa  advir.  Nesse

contexto,  o Sr. Vereador Diogo Cabrita questionou onde é que essa instalação vai

reverter para as Juntas de Freguesias e onde é que vai reverter para os compartes, pois

tem conhecimento de que, por exemplo, S. Pedro da Torre tem uma associação de

compartes com algum valor monetário, situação que outras freguesias não têm. Por

isso,  realçou  a  importância  desta  matéria,  pois  é  dinheiro  que  fica  para  o  povo,

situação que defende, pois os compartes, por vezes, podem fazer algumas coisas que

outros não podem fazer, sobretudo em termos de festas das terras.------------------------

O Sr. Vice-Presidente dispôs-se a explicar a situação, logo que terminadas as restantes

intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------

- Do Sr. António Sousa, que questionou o Sr. Vice-Presidente acerca de um rumor que

escutou referente a um eventual alargamento da rotunda do Lido e sobre a corrida de

automóveis  que  se  realizou  o  ano passado  e  foi  do  agrado  de  Gandra,  pelo  que

pretende  saber  se  vai  haver  novas  edições.  Prosseguiu  na  sua  intervenção  para

manifestar o seu agradecimento à Câmara Municipal pelos corta-fogos de Taião e

Gandra  que  se  revelaram  bastante  úteis,  sobretudo  na  primeira  localidade,  pois

contribuíram para uma redução da área ardida. Agradeceu ainda, a pintura dos mecos

na estrada do Faro, com a colaboração da freguesia de Gandra na limpeza das valetas,

e, a propósito, questionou sobre quem impende a obrigação de corte das ervas dos

passeios situados entre o Lido e a Formigosa e entre o Escape Rápido e o Campónio.

O Sr. Vice-Presidente, referindo-se à problemática enunciada pelo Sr. Vereador Diogo

Cabrita,  explicou  que  os  baldios  são  normalmente  geridos  pelas  associações  de

compartes,  que,  no entanto,  nem sempre atuam em todas as freguesias,  pelo que,

nesses  casos,  os  poderes  de gestão  são delegados nas  Juntas  que os  exercem em

simultâneo  com  as  suas  competências  próprias.  Esclareceu  que  o  dinheiro

proveniente dos aerogeradores é uma fonte de rendimento substancial que deve ser

aplicado na sua grande maioria na gestão dos baldios, por exemplo, na melhoria das

acessibilidades ou na gestão de combustíveis, mas que, por vezes, é também aplicado
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no interior ou na parte rural da freguesia. Assim sucede muitas das vezes, quando as

próprias  associações  de  compartes,  no  final  do  ano,  por  excesso  de  liquidez  ou

impossibilidade de aplicar o dinheiro, fazem um donativo à Junta de Freguesia, como

se verifica em Gondomil, que todos os anos costuma doar uma verba generosa. Em

todo o caso, a receita em si é para a associação de compartes. Prosseguindo na sua

intervenção, o Sr. Vice-Presidente dirigiu-se ao Sr. António Sousa e esclareceu-o de

que não tem conhecimento se a rotunda do Lido vai ser alargada. Quanto ao mato

existente nos passeios da Formigosa, atribuiu a sua causa a defeito de obra, o qual se

pretende  eliminar,  aproveitando  a  ocasião  para  referir  que  também  a  ponte  aí

existente, está a ser intervencionada com reforço de cimento líquido e ferro. Retribuiu

os agradecimentos endereçados à Câmara Municipal pela execução dos corta-fogos e

pela pintura dos cerca de trezentos e cinquenta mecos na estrada de Nossa Senhora do

Faro,  que há quarenta anos não eram pintados,  algo pouco compreensível,  pois o

Monte  do  Faro  é  um  ex  libris  do  concelho  de  Valença  e  por  isso  deve  estar

impecavelmente limpo, à semelhança de todos os outros lugares, em especial os mais

visitados. No que concerne ao rali,  o Sr. Vereador José Monte tomou a palavra e

esclareceu  que  enquanto  não  houver  consenso  entre  as  federações  de  Portugal  e

Espanha, o evento não pode ter lugar, apesar de todo o interesse que o Município tem

na sua realização. -------------------------------------------------------------------------------

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 pelo Secretário da presente reunião. E, nada

mais  havendo  a  tratar,  o  Sr.  Vice-Presidente  da  Câmara,  pelas  11h05,  declarou

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