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ATA DA REUNIÃO  ORDINÁRIA 

DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE 

VALENÇA REALIZADA NO DIA 

26 DE JANEIRO DE 2017. ----------

- - - Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezassete, 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 Elisabete Maria Lourenço de 

Araújo Domingues, José Manuel Temporão Monte, Anabela de Jesus Sousa Rodrigues e Luís 

Alberto  Mendes  Brandão  Coelho.  Secretariou  a  Chefe  da  Divisão  Administrativa  Geral, 

Paula  Cristina  Pinheiro  Vasconcelos  Mateus.  Verificaram-se  as  faltas  dos  Srs  Vereadores 

Manuel Rodrigues Lopes e Mário Rui Pinto Oliveira, ambas por motivos profissionais, tendo 

as mesmas sido consideradas justificadas por unanimidade. E, tendo tomado os lugares que 

lhes  estavam  destinados,  o  Sr.  Presidente,  declarou  aberta  a  reunião  pelas  dez 

horas.______________________________________________________________________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Solicitou a palavra a Sra Vereadora Anabela Rodrigues para solicitar ao Sr. Presidente da 

Câmara um resumo da visita a Valença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Comércio,  

Paulo Alexandre Ferreira. O Sr. Presidente da Câmara explicou que o Sr. Secretário de Estado 

esteve no Alto Minho a convite da C.I.M. tendo estado presente pela manhã em Melgaço para 

uma reunião de trabalho, em Valença pela tarde e seguiu para Vila Nova de Cerveira e Viana 

do  Castelo.  Do  encontro,  foi  possível  trocar  algumas  impressões  sobre,  essencialmente 

questões fiscais e a falta de apoio para a modernização do comércio local, pois programas 

como o PROCOM ou URBCOM já não existem há vários anos. Na opinião do Sr. Presidente 

da Câmara, é de lamentar a fragilidade das associações comerciais que sobreviviam à custa 

dos cursos de formação, que entretanto também acabaram, encontrando-se a maior parte das 

associações encerradas e sem liquidez. Era, do seu ponto de vista, importante poder dotar as 

associações  de  capacidades  de  intervenção  no  terreno.  O  Sr  Presidente  aproveitou  para 

informar  desde  já  os  Srs  Vereadores  de  que  Valença  irá  receber  a  visita  do  Ex.mo  Sr.  

Presidente da República, para a inauguração da Escola Superior de Ciências Empresariais,  

inserida nas comemorações do Feriado Municipal a 18 de fevereiro. ________________
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Sem mais intervenções, o Sr. Presidente avançou para o período da Ordem do Dia. ________

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 13 JANEIRO 

DE 2017. __________________________________________________________________

A ata foi aprovada por unanimidade. _____________________________________________

PONTO 2 –   REQUALIFICAÇÃO DA RUA E LARGO MANUEL TEMPORÃO - 

AQUISIÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO. __________________________________

O Sr. Presidente apresentou as duas parcelas de terreno a adquirir  na área em questão e 

explicou a pertinência da sua aquisição para a execução do projeto de requalificação. Foi 

aprovado por unanimidade autorizar o Sr. Presidente da Câmara para negociar a aquisição 

dos referidos terrenos, inscritos na matriz predial urbana da União de freguesias de Valença, 

Arão e Cristelo-Côvo, sob os artigos 2429 e 2430, com respetivamente 1.238 m2 e 625,70 

m2, até ao valor das avaliações ou seja 120.320,00€ para o primeiro e 40.021,37€ para o 

segundo. ___________________________________________________________________

A Sra Vereadora Anabela Rodrigues solicitou a palavra para alertar que o facto de entregar  

alguma documentação no próprio dia da reunião não se pode tornar prática corrente, pois são 

por vezes documentos importantes para a ponderação da decisão a tomar. _______________

PONTO 3 – PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS ÀS AUTARQUIAS POR TAXAS DE FOR-

NECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E GESTÃO DE 

RESÍDUOS URBANOS. _____________________________________________________

De acordo com o Art.º 48º da Lei Geral Tributária e os Art.º 175º e 176º do Código de 

Procedimento  e  Processo  Tributário,  foi  aprovado  por  unanimidade  o  arquivamento  dos 

processos de execução fiscal com mais de oito anos relativos a taxas de fornecimento e água, 

saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos, que ascendem a um valor de 

5.476,18 € (cinco mil quatrocentos e setenta e seis euros e dezoito cêntimos). ____________

PONTO  4  –  CIM  ALTO  MINHO  -  COMPARTICIPAÇÃO  NACIONAL  NA 

EXECUÇÃO DOS PROJETOS. ______________________________________________

Foi aprovada por unanimidade a comparticipação referente à execução dos Projetos da CIM 

Alto Minho do 1º semestre 2016. _______________________________________________

PONTO 5 – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE 

IMÓVEL - PRONÚNCIA. ___________________________________________________

O Sr. Presidente explicou que relativamente a este prédio da Rua Val Flores, com aspeto 

degradante, a Câmara Municipal, em razão da dificuldade em notificar dos proprietários e 
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que esses tomem medidas, já teve que proceder à limpeza do mato lá existente. Face à venda 

de que foi agora objeto este imóvel e tendo o comprador manifestado intenção de concluir a 

obra, não revela interesse para a Autarquia exercer o direito de preferência,  pelo que foi  

ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente para o não exercício do direito de  

preferência sobre a aquisição do prédio urbano composto por terreno de construção sito na 

Quinta de S. Sebastião, inscrito na respetiva matriz sob o Art.º 1975 da UF de Valença, Arão  

e Cristelo Côvo e descrito na CRP sob o n.º 192, pelo preço de 43.000 € (quarenta e três mil 

euros). ____________________________________________________________________

PONTO 6 –  AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA, PARA ACOM-

PANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DE 

CUSTOS - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. _________________________________

Trata-se de uma aquisição de serviços por um período de cinco meses. Entretanto já foram 

abertos  alguns  procedimentos  concursais  para  estas  e  algumas  das  funções  objetos  dos 

pontos seguintes, continuando a Autarquia a encontrar muitas dificuldades em recrutar junto 

do Centro de Emprego recursos humanos capacitados.  Posta à votação, foi  aprovada por  

unanimidade. _______________________________________________________________

PONTO 7 -  AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA, PARA ACOM-

PANHAMENTO DOS PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL - EMISSÃO DE PARECER 

PRÉVIO. _________________________________________________________________

Foi aprovada por unanimidade esta aquisição de serviços para o período de onze meses para  

acompanhamento dos projetos da Ação Social e da CPCJ. ____________________________

PONTO 8 -  AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO 

À  PROMOÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA  ATIVIDADE  TURÍSTICA  EM 

VALENÇA - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. _______________________________

Foi  aprovada por unanimidade esta  aquisição de serviços por um período de seis  meses  

apenas, estando a decorrer neste caso um procedimento concursal. _____________________

PONTO 9 -   AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA, PARA DINA-

MIZAÇÃO DO ALBERGUE DE S. TEOTÓNIO E POSTO DE ATENDIMENTO AO 

PEREGRINO. - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. ____________________________

Sem recursos  humanos  para  ocupar  estas  funções  que  se  exercem em horários  poucos 

convencionais, a Autarquia pretende recorrer à pessoa vinda do Centro de Emprego que já lá 

desempenhou essas funções de forma satisfatória. Esta aquisição de serviços foi aprovada 
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por unanimidade, para o período de janeiro a dezembro 2017. ________________________

PONTO 10 -   AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA E AVENÇA, 

PARA  AUXILIAR  DE  COZINHA  -  EMISSÃO  DE  PARECER  PRÉVIO. 

RATIFICAÇÃO. ___________________________________________________________

Perante as múltiplas situações de baixas e acidentes de trabalho, a urgência da resolução do  

problema e esgotada a modalidade de recrutamento pelo Centro de Emprego, foi emitido 

pelo Sr.  Presidente  o parecer prévio com data de 12/01/2017 que é agora ratificado por 

unanimidade. _______________________________________________________________

PONTO 11 - PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE AVERBAMENTO 

DE ALVARÁ DE SEPULTURA. ______________________________________________

Foi  aprovado  por  unanimidade  autorizar  o  pagamento  em duas  prestações  do  valor  de 

594,31€ conforme solicitado por Maria da Conceição Freitas Vieira Mesquita (entrada n.º 

5572/2016) para o averbamento do alvará de sepultura n.º 17 do Cantão C. ______________

PONTO 12 -  ATIVIDADES DESPORTIVAS NO ÂMBITO DA EUROCIDADE VA-

LENÇA-TUI. ______________________________________________________________

Foi apresentado o plano de atividades do calendário desportivo da Eurocidade para o ano 

2017, tendo a Câmara Municipal tomado conhecimento. _____________________________

PONTO 13 –  DELIBERAÇÕES DIVERSAS: ___________________________________

a)  RESUMO  DIÁRIO  DA  TESOURARIA:  _________________________________

Resumo Diário  de  Tesouraria  de  dia  25  de  janeiro  corrente.  Total  de  disponibilidades  € 

2.447.252,04 (dois milhões quatrocentos e quarenta e sete mil  e duzentos e cinquenta e dois 

euros com quatro cêntimos). Ciente. _____________________________________________

b) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

E  PELOS  VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE 

COMPETÊNCIAS: Ciente. ___________________________________________________

c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS; ________________________________________

Em função do calendário desportivo de cada coletividade e mediante comprovativo a apre-

sentar, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade atribuir a comparticipação financeira 

para as deslocações do ano 2017,  ao preço de 1,30€/km, sendo que as deslocações para os 

concelhos limítrofes não ficam abrangidas. ________________________________________

Foi de seguida proposto um apoio de 40.000 € (quarenta mil euros) para o SPORT CLUBE 

VALENCIANO, assim como a renovação e ampliação do campo sintético, as obras de manu-
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tenção no campo de relvado natural e ainda as obras de beneficiação nas torres de ilumina -

ção. Solicitou a palavra a Sra Vereadora Anabela Rodrigues para perguntar diretamente o Sr. 

Vereador da Cultura se ouviu a Direção do Sport Clube Valenciano relativamente às suas ne-

cessidades, e se foi verdade ter prometido aumentar o apoio de 40 mil para 50 mil euros du-

rante uma reunião com a Direção em julho 2016. Respondendo à pergunta, o Sr. Vereador da 

Cultura  explicou que reúne regularmente com os dirigentes do Clube, que tem consciência 

de toda a realidade e que o valor do subsídio corresponde aquilo que se considera razoável 

atendendo ao projeto apresentado. Foram feitas várias reuniões e dadas muitas contrapartidas 

ao clube, mas continua a verificar-se alguma inércia da parte do Clube. O subsídio que se 

destina às camadas jovens, nos termos da lei, acaba por ser absorvido pelas despesas corres-

pondentes à camada sénior e as camadas jovens resumem-se a dois escalões devendo os pais 

das crianças comparticiparem ainda com uma mensalidade de dez euros. Além dos transpor-

tes, do apoio logístico e material, da manutenção do relvado, das obras de melhoramento, do 

consumo do gás, a Câmara Municipal tem vindo a aumentar o subsídio anual que era inicial-

mente de 20 mil euros, estando agora nos 40 mil euros, e espera ver da parte do Clube reci-

procidade no empenho para melhorar a situação. Tomou depois a palavra o Sr. Presidente da 

Câmara para lamentar não ver da parte da Direção do Clube uma preocupação em termos de  

projeto desportivo do Clube e do Estádio. Pois já explicou que se a Câmara apoiar as obras  

do Estádio Municipal, este deverá passar o imóvel para propriedade privada da Câmara e já  

se perdeu muito tempo a acautelar esta situação até porque existe o Clube de Os Torreenses 

com uma excelente localização e boas condições para se construir um Estádio Municipal.  

Além disso, estando informado de tudo quanto o Sr. Vereador tem falado com o Clube, não  

autorizou o Sr. Vereador a atribuir um subsídio superior a 40 mil euros. Solicitou a seguir a  

palavra a Sra Vereadora Anabela Rodrigues para lamentar a falta de frontalidade do Sr. Verea-

dor da Cultura que não responde diretamente à sua pergunta e que volta a colocar e espera 

uma resposta clara. Respondeu o Sr. Vereador José Monte que tem reunido muitas vezes com 

o Presidente do S.C. Valenciano para arranjar soluções aos problemas que o clube atravessa, 

com o compromisso de ambas as partes se empenharem em participar nesta resolução: o Clu-

be não pode esperar que a solução passe unicamente pelo aumento de subsídio por parte da 

Câmara, pois deve repensar a sua estratégia, começando por exemplo por cobrar as quotas em 

atraso, ou a execução daquilo a que se pretendiam no projeto apresentado mas continua a não 

existir a academia prevista, nem foi aberta a modalidade de atletismo. Além disso as contra-
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partidas em material e apoio logístico ultrapassam em muito a diferença de 10 mil euros entre 

os 40 e os 50 mil euros. A Sra Vereadora voltou a solicitar a palavra para propor que o ponto 

fosse retirado da Ordem do Dia, para que o Sr. Vereador se pudesse reunir com a Direção do  

S.C. Valenciano e ouvir as suas pretensões. Tendo essa proposta sido rejeitada por maioria, 

com os votos contra a retirada dos membros eleitos pelo PSD, o ponto foi posto à votação e 

aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Anabela Rodrigues tendo por mo-

tivo a falta de audiência prévia dos dirigentes do referido Clube. _______________________

Continuando com os subsídios às coletividades desportivas, foi posta à votação a atribuição 

de uma comparticipação financeira para o VALENÇA HOQUEI CLUBE no valor de 30.000 

€ (trinta mil euros), a qual foi aprovada por unanimidade, sendo que uma verba de vinte mil  

euros se destina a apoiar as ações de promoção da modalidade junto da população e outra de  

dez mil euros como apoio na promoção de Valença pela participação no Campeonato Nacio-

nal da modalidade. ___________________________________________________________

De  seguida  foi  igualmente  aprovada  por  unanimidade  a  comparticipação  financeira  para 

ACADEMIA de MÚSICA FORTALEZA DE VALENÇA no valor de 20.000 € (vinte mil eu-

ros) para apoiar o desenvolvimento das suas iniciativas na promoção e difusão da cultura e 

educação musical. ___________________________________________________________

d) CEDÊNCIA DE TRANSPORTES; __________________________________________

Foi aprovada por unanimidade a cedência de transportes para as equipas do Desporto Escolar 

conforme o mapa de transportes 2017 (Entrada 159/2017). ___________________________

e) CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES; ___________________________________________

Foram aprovadas por unanimidade as seguintes cedências de instalações e respetivas isenções 

de taxas: - à Comissão de Festas do Divino Salvador de Gandra, a cozinha do Infantário de  
6

Modalidade Data Destino Partida Regresso Nº Alunos Viatura
Futsal 14/01/17 Arcos de Valdevez 08.00 13.00 15 00-ES-46
Trampolins 21/01/17 S. Torcato (Guimarães) 07.30 14.00 20 33-10-TC
Corta-Mato Distrital 03/02/17 Caminha 08.45 14.00 60 contratar
Tiro com Arco 18/02/17 José Régio (Vila do Conde) 07.30 14.00 15 33-10-TC
Patinagem 18/02/17 V.N.Cerveira 08.30 13.00 52 contratar
Futsal 25/02/17 Melgaço 08.30 13.00 15 33-10-TC
MGA - Atletismo 14/03/17 Viana do Castelo 13.00 17.30 45 contratar
Trampolins 24/03/17 Alberto Sampaio (Braga) 07.30 14.00 20 33-10-TC
Patinagem 01/04/17 Caminha 08.30 14.00 52 Contratar
Tiro com Arco 20/05/17 Argos (Vila do Conde) 07.30 19.00 15 33-10-TC
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Gandra para o dia 5 fevereiro para realização de um almoço convívio (entrada 191/2017). __

- o Auditório da Biblioteca no dia 10 fevereiro para uma sessão de esclarecimento organizada 

por "Bébé Vida" com o título "Mamãs sem Dúvidas" (entrada 7171/2016). _______________

- o Auditório da Biblioteca, nos dias 13 e 20 fevereiro para uma ação de sensibilização para  

Métodos contracetivos e DST, organizada pela Equipa RSI Valença (entrada 37/2017). _____

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. ________________________

Não se verificou qualquer intervenção do público. __________________________________

PONTO 14 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA – Nos termos das 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, sendo a 

mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Sr. Presidente e pela Secretária  

da  presente  reunião. E,  nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Sr.  Presidente,  pelas  onze  horas, 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata composta por sete 

páginas. ____________________________________________________________________

___________________________

___________________________ 
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