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ACTA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALEN-

ÇA  REALIZADA  NO  DIA 

10   DE  NOVEMBRO  DE 

2010. - – - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Aos dez dias do mês de Novembro do ano dois mil e dez, nesta cidade de Valença 

e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniu a Câmara Municipal de Valença 

sob a presidência do Vice - Presidente da Câmara,  e com a presença dos Vereadores 

Manuel  Rodrigues  Lopes,  Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo  Domingues,  José 

Manuel Temporão Monte, José Luís Serra Rodrigues, Fernando Pereira Rodrigues e 

Maria  Ângela  de Lima Evangelista.  Secretariou a Técnico Superior  Paula  Cristina 

Pinheiro  Vasconcelos  Mateus.  E,  tendo  tomado  os  lugares  que  lhes  estavam 

destinados,  declarou aberta a reunião pelas nove horas e trinta minutos, verificando-

se  a  falta,  desde  já  considerada  justificada  pela  Câmara  Municipal,  do  Presidente 

desta,  Jorge Manuel Salgueiro Mendes, por motivos de de se encontrar em serviço, 

em Bruxelas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

suas intervenções, tendo-se registado  a intervenção do Vereador Dr. José Luís Serra 

para  solicitar  cópia  do  relatório  do  concurso  “Recolha  e  Transporte  de  Resíduos 

Sólidos Urbanos e Equiparados produzidos no Concelho de Valença – Fornecimento 

e  Lavagem  de  Contentores  e  Limpeza  Urbana”,  bem  como,  reclamação  dos 

concorrentes.   Seguidamente  informou a todos  os  presentes  da realização  de uma 
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reunião extraordinária desta Câmara Municipal, no próximo dia 17 do corrente pelas 

10h00, tendo os membros dispensado a convocatória individual. - - - - - - - - - - - - - - - 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1  -  APROVAÇÃO DA ACTA DE 27  DE OUTUBRO DE 2010:-  A 

Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 92º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

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  acta  da 

reunião realizada no dia 27 de Outubro findo, pelo que a mesma irá ser assinada pelo 

Sr. Presidente e pelo Secretário da respectiva reunião. - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - -

PONTO  2  -  UNIDADE  MÓVEL  DE  VALENÇA  –  PROJECTO  DE 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM:-  Foi presente o projecto de Intervenção de 

Enfermagem da Unidade Móvel de Valença, registado nesta Câmara Municipal sob o 

nº 8657/2010, para o ano 2011 que seguidamente se transcreve:- - - - - - - - - - - – - - - 

“ ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE
ULS DO ALTO MINHO

UCSP DE SAÚDE DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

P R O J E C T O  D E  I N T E R V E N Ç Ã O
D E  E N F E R M A G E M

D A  U N I D A D E  M Ó V E L

A N O  2 0 1 1

NOTA INTRODUTÓRIA

Numa análise da situação actual do país verificam-se desigualdades de acesso 

aos Cuidados de Saúde, reflectindo-se em diferenças na mortalidade e morbilidade 

entre as classes sociais. As desigualdades sociais com influência no estado de saúde 

são mais evidentes entre os idosos que vivem isolados.
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Para  tal  é  necessário  desenvolver  estratégias  que  promovam a redução das 

desigualdades em saúde.

Assim, para actuar eficazmente sobre este problema, são propostas diversas 

medidas nos seguintes campos de acção:

• Estudar a situação, caracterizando os casos de desigualdade em saúde e inven-

tariando e divulgando os exemplos de boas práticas neste domínio, de modo a 

disseminar este tipo de intervenção;

• Adequar os recursos existentes, mobilizando unidades móveis, em comunida-

des consideradas mais desfavorecidas;

• Estabelecer parcerias com outros sectores da comunidade.

Neste contexto, as Unidades Móveis foram implementadas em vários conce-

lhos do distrito de Viana do Castelo, nomeadamente no concelho de Valença, através 

do estabelecimento de um protocolo de acordo de cooperação entre a Administração 

Regional de Saúde do Norte e as Autarquias locais.

As  alterações  demográficas  verificadas  nos  últimos  anos  no  concelho  de 

Valença,  traduzem  um  índice  de  envelhecimento  de  146,4%,  valor  superior  ao 

observado  a  nível  nacional  (103,6%)  reflectindo-se  num  envelhecimento 

populacional. Esta realidade coloca desafios aos governos, às famílias e à sociedade 

em geral.

Tendo em linha  de  conta,  o  atrás  referenciado,  as  avaliações  anteriores  da 

actividade  da  Unidade  Móvel  de  Valença,  desde  Julho  de  2008,  e  os  recursos 

humanos existentes de Enfermagem, apresenta-se este Projecto de Intervenção para o 

Ano 2011.

1 - CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO CONCELHO DE VALENÇA
Valença  faz  parte  da  Região  Norte  de  Portugal,  pertencendo  à  sub-região 

(NUT III) Minho-Lima, uma das que menos evoluiu em termos populacionais e que 
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embora  localizada  no  litoral,  apresenta  características  semelhantes  às  regiões  do 

interior, tanto pelo seu dinamismo demográfico, como pela sua estrutura económica. 

Ocupando uma área de 117,3 km2, Valença é constituída por 16 freguesias, 

44% designadas  por  áreas  predominantemente  rurais,  38% mediamente  urbanas  e 

apenas 18% têm características de áreas urbanas. 

Dadas  as  suas  características  socio-económicas,  geográficas  e  densidade 

populacional, podem agrupar-se numa só zona da seguinte forma: freguesia de Arão, 

Boivão,  Cristelo  Covo,  Fontoura,  Friestas,  Gandra,  Ganfei,  Gondomil,  Sanfins,  S. 

Julião, S. Pedro da Torre, Taião, Valença, Verdoejo, Cerdal e Silva. (figura 1). 
As freguesias mais distantes do centro de saúde as freguesias de Friestas, Boi-

vão, Taião, Cerdal, Fontoura, Gondomil, Sanfins e São Julião.

Figura 1 – Mapa do Concelho de Valença

O concelho de Valença tem está limitado a norte pela fronteira com Espanha (Rio 

Minho), a este pelo concelho de Monção e a sudoeste pelo concelho de Vila Nova de 
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Cerveira. Tem como sede do concelho a vila de Valença, onde se situa o Centro de 

Saúde.

2 - CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DO CONCELHO DE VALENÇA

A  população  residente  do  concelho  de  Valença  é  de  cerca  de  14187 

habitantes,  (Censos  de  2001).  Em  termos  demográficos  tem-se  observado  uma 

diminuição progressiva da população a qual se encontra envelhecida, sendo o índice 

de  envelhecimento  de  151,2.  A  população  do  concelho  corresponde 

aproximadamente, a 5,6% da população total do Minho-Lima.

Em  termos  de  dinâmicas  populacionais  existem  fortes  disparidades  na 

densidade  de  ocupação  do  território,  registando  a  freguesia  de  Valença  cerca  de 

1393,3  habitantes  por  Km2,  enquanto  que  a  freguesia  de  Taião  apresenta  uma 

densidade populacional de 17,5 habitantes por Km2.

Tabela 1 – Caracterização da População por freguesia

Freguesias População
Residente

Densidade
Populacional

(Km2)

Área 
Km2

Índice de
Envelhecimento

%

Arão 1032 273,3 3,0 131,1

Boivão 273 31,7 7,8 341,7

Cerdal 1985 83,4 20,9 172,8

Cristelo Covo 916 228,9 3,7 160,2

Fontoura 851 81,0 9,1 142,9

Friestas 557 127,0 4,3 183,1

Gandra 1329 117,3 10,6 118,3

Ganfei 1277 139,6 9,4 143,5

Gondomil 367 34,4 10,0 525

Sanfins 182 18,1 8,5 210,5

S.Julião 427 74,5 5,5 164
S. Pedro da Torre 1416 286,5
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4,3 154,3

Silva 319 52,0 5,4 140,9

Taião 160 17,5 8,7 222,2

Valença 4257 1393,3 2,5 105,2

Verdoejo 613 167,1 3,8 182,4

                        Fonte: INE, Censos de 2001

A  análise  dos  indicadores  demográficos,  em  particular  dos  índices  de 

dependência dos idosos e de envelhecimento, sugere um concelho claramente mais 

envelhecido  que  a  média  regional.  O  envelhecimento  da  população  acarreta  um 

crescimento constante das despesas com os cuidados de saúde e sociais.

 Tabela 2 -  Distribuição numérica por grupo etário e sexo, dos utentes 
inscritos no Centro de Saúde

Fonte: SINUS, Outubro 2010
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GRUPO ETÁRIO SEXO Total
Masculino Feminino N.º %

0-4 311 298 609 3,78
5-9 361 354 715 4,45

10-14 366 368 734 4.56
15-19 393 409 802 4,99
20-24 478 434 912 5,67
25-29 522 556 1078 6,70
30-34 609 598 1207 7,50
35-39 650 617 1267 7,88
40-44 536 578 1114 6,93
45-49 519 549 1068 6,64
50-54 513 513 1026 6,38
55-59 451 515 966 6,01
60-64 477 537 1014 6,30
65-69 406 458 864 5,37
70-74 374 507 881 5,48
>=75 654 1173 1827 11,36
Total 7620 8464 16084 100.00
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 A população inscrita no Centro de Saúde de Valença em Outubro de 2010 é 

de cerca de 16084 utentes inscritos com médico de família. Pela análise da Tabela 2, 

podemos verificar um predomínio nos idosos a partir dos 65 anos de idade, havendo 

mesmo  um  aumento  muito  acentuado  na  faixa  etária  dos  75  anos  e  mais, 

nomeadamente no sexo feminino, (SINUS, de 2010).

.Figura 2 – Pirâmide Etária dos utentes inscritos no Centro de Saúde de Valença

        

  Fonte: SINUS, Dezembro 2006

Da análise da Figura 2, podemos verificar a tendência de inversão da pirâmide 

etária, com um predomínio dos idosos a partir dos 65 anos de idade, havendo mesmo 
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um alargamento muito acentuado na faixa etária dos 75 anos e mais, sobretudo no 

sexo feminino. 

Segundo os dados do INE, entre 1960 e 2004, verificou-se um aumento de oito 

para 17 por cento da proporção da população idosa face ao total  da população,  e 

prevê-se que em 2050 esta faixa da população represente cerca de 32 por cento do 

total. 

A maioria da população idosa portuguesa é composta por mulheres, ainda que 

a  diferença  tenha  vindo  a  atenuar-se  com  os  anos:  se  em  1960,  as  mulheres 

representavam 60 por cento da população idosa, em 2004 já representavam 58 por 

cento e espera-se que em 2050 o valor desça para 55 por cento.

Tabela 3 -Total de Idosos por Freguesia nos Grupos Etários 65 - 84 anos e 85 e mais 

anos

FREGUESIA
Grupo Etário 

65 - 84anos
Grupo Etário 

 85 e + anos TOTAL
Arão 119 37 156
Boivão 82 0 82
Cerdal 334 72 406
Cristelo Côvo 145 36 181
Fontoura 117 43 160
Friestas 111 30 141
Gandra 178 48 226
Ganfei 188 66 254
Gondomil 95 31 126
Sanfins 27 13 40
S.Julião 84 21 105
S.Pedro da Torre 193 74 267
Silva 48 14 62
Taião 33 7 40
Valença 459 144 603
Verdoejo 118 17 135

TOTAL 2331 653 2984
Fonte: INE, Censos de 2001
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3 - VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE

A localização geográfica do concelho de Valença está aliada à sua condição 

de  centro  fronteiriço  e  à  existência  de  novas  acessibilidades,  particularmente  as 

ligações à IP1/ A3, Valença, Braga, Porto, etc. e às estradas de ligação com a Galiza. 

(Figura 3) 

Figura 3: Principais eixos viários do Concelho de Valença

No interior  do  concelho,  a  rede  viária  é  considerada  satisfatória  uma vez  que 

permite o acesso a todos os lugares das freguesias. 

Todas as freguesias, à excepção de Boivão (transporte público uma vez por semana 

- 4.ª feira), beneficiam de transportes públicos diários (de manhã e à tarde).

Durante  o  período de  aulas,  o  transporte  público  é  assegurado pelos  autocarros 

escolares  que  servem  todas  as  freguesias  do  concelho,  ajudando  a  minimizar  as 

dificuldades sentidas por alguns habitantes das várias freguesias de Valença, para se 

deslocarem até à sede do concelho. 
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Quadro 5 - Distância de cada freguesia do Centro de Saúde e periodicidade dos 

transportes públicos 

Freguesia
Distância ao Centro 

de Saúde
(aproximada em Km)

Periodicidade dos transportes 
públicos

Arão 1,7 2x/dia
Boivão 13,5 1x/semana
Cerdal Variável – 5,1 a 13,1 2x/dia
Cristêlo- Covo 0,8 2x/dia
Fontoura 10,5 2x/dia
Friestas 8,7 2x/dia
Gandra 5,7 2x/dia
Ganfei 4,2 2x/dia
Gondomil 10,8 2x/dia
Sanfins Variável – 8,6 a10,2 2x/dia
S.Julião Variável – 11,6 a 13,4 2x/dia
S.Pedro da Torre 7,1 2x/dia
Silva 10,1 2x/dia
Taião 10,4 2x/dia
Verdoejo 6,9 2x/dia
Valença Variável – 0 a 2 0x/dia

 A deficiente  rede  de  transportes  públicos,  a  distância  considerável  de  algumas 

freguesias ao Centro de Saúde e o atendimento dos utentes em horários padronizados, 

dificulta  o  acesso  aos  cuidados  de  saúde.  Este  facto,  incrementa  a  necessidade  de 

recorrerem muitas  vezes  a  outro  tipo  de transporte  (ambulâncias,  táxis,  etc.)  o  que 

compromete a eficácia e a eficiência dos Serviços de Saúde.

4 – PROJECTO DE INTERVENÇAO DA UNIDADE MÓVEL DE VALENÇA

Este Projecto de Intervenção tem por base as necessidades em acessibilidade e 

tem em linha de conta a equidade em Cuidados de Saúde prestados à população alvo.

A intervenção  desta  Unidade  Móvel,  tem como função organizar  respostas 

adequadas  no acompanhamento  de situações  de fragilidade  e  de incapacidade  que 

condicionam a acessibilidade  à  Unidade de Cuidados de  Saúde Personalizados  de 

Valença, principalmente na vigilância e controlo dos Idosos, através de Consultas de 

Enfermagem.
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No  concelho  de  Valença,  este  trabalho  tem  vindo  a  ser  realizado  pela 

Profissional  de  Enfermagem  colocada  na  Unidade  Móvel,  de  acordo  com  as 

necessidades  encontradas,  em  articulação  constante  com  as  Equipas  de  Saúde 

Familiar, Técnicas dos Serviços Sociais e Nutricionista da Unidade de Saúde.

4.1- POPULAÇÃO ALVO   

Idosos do concelho de Valença, dando prioridade aos indivíduos com idade ≥ 

75 anos, residentes nas freguesias de: Friestas, Verdoejo, Boivão, Gondomil, Ganfei, 

Sanfins, Cerdal, Taião, Gandra, Fontoura, S. Julião, Silva e S. Pedro da Torre, que se 

deslocam à Unidade Móvel.

Após a avaliação da afluência do número de utentes à Unidade Móvel nos anos 

anteriores, e tendo em linha de conta a distância ao Centro de Saúde (uma média de 2 

Km),  foram  retiradas  do  âmbito  de  intervenção  desta  unidade,  as  freguesias  de 

Valença, Cristêlo Covo e Arão. Perspectiva-se com esta medida, aumentar os períodos 

de funcionamento da Unidade Móvel, nas freguesias mais distantes do concelho.

4.2 - RECURSOS HUMANOS  

 3 1 Enfermeira;
 4 1 Motorista.

4.3 – OBJECTIVOS   

Fazer a caracterização da situação social e de saúde da população com idade ≥ 

75 anos, sinalizadas com incapacidade de se deslocarem à Unidade Móvel;  

Assegurar cuidados de proximidade no âmbito da vigilância, promoção da saúde e 

prevenção das complicações originadas pela doença, permitindo um atendimento mais 

cómodo e personalizado à população idosa;

Verificar o cumprimento da prescrição de medicamentos; 

Reduzir a incidência de doenças preveníveis pela vacinação (Gripe, Tétano);

4.4 - ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

A Unidade  Móvel  de  Saúde  é  constituída  por  uma  viatura  equipada,  com 

condições  para  prestar  cuidados  de  saúde  primários,  nomeadamente  na  área  da 

promoção e vigilância da saúde dos idosos.
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Pretendendo actuar ao nível de:

1. Identificação/Sinalização de casos de risco 

2. Promoção e vigilância do auto-cuidado

3. Observação e Gestão do regime terapêutico 

4. Promoção da vacinação 

5. Acompanhamento periódico de utentes idosos sinalizados com patolo-

gias crónicas (Diabéticos, Hipertensos, DPCO...)

6. Acompanhamento  periódico  de utentes  idosos  submetidos  a  cirurgia 

oncológica, principalmente os utentes Ostomizados, bem como, forne-

cimento de material de ostomia.  

4.5 – INDICADORES E METAS DE EXECUÇÃO  

INDICADORES 
METAS
QUALIDADE TÉCNICO -CIENTIFÍCA 2011 2012 2013

1

Percentagem de pessoas com idade ≥ 75 anos, 
identificados  com  incapacidade  de  se 
deslocarem à Unidade Móvel, por freguesia
N.º  de  pessoas  com  idade  ≥  75  anos, 
identificados com incapacidade de se deslocarem 
à Unidade Móvel / N.º total de pessoas com idade 
≥ 75anos, por freguesia X 100

Desc. Desc. Desc.

2

Percentagem de pessoas com idade ≥ 75 anos, 
sinalizados com incapacidade de se deslocarem 
à Unidade Móvel, com caracterização de saúde 
e social realizada, por freguesia
N.º  de  pessoas  com  idade  ≥  75  anos,  com 
incapacidade de se deslocarem à Unidade Móvel, 
com caracterização de saúde e social efectuada / 
N.º  total  de pessoas com idade  ≥  75 anos com 
incapacidade de se deslocarem à Unida Móvel X 
100

40% 50% 75%

3

Percentagem de pessoas com idade ≥ 75 anos, 
sinalizados com incapacidade de se deslocarem 
à  Unidade  Móvel,  com  dependência  nas 
actividades de vida diária por freguesia
N.º de pessoas com idade ≥ 75 anos, com Índice 
de Independência  de  Katz  diferente  de  A /  N.º 

40% 50% 75%
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total  de  pessoas  com  idade  ≥  75  anos,  com 
incapacidade de se deslocarem à Unida Móvel X 
100

4

Percentagem de pessoas com idade ≥ 75 anos, 
sinalizados com incapacidade de se deslocarem 
à  Unidade  Móvel,  com  dependência  nas 
actividades instrumentais  de vida diária,  por 
freguesia
N.º de pessoas com idade ≥ 75 anos com grau de 
dependência  até  4  pontos  segundo  Escala  de 
Lawton y Brody / N.º total de pessoas com idade 
≥ 75 anos com incapacidade de se deslocarem à 
Unida Móvel X 100

40% 50% 75%

5
Percentagem de pessoas com idade ≥  65 anos, 
polimedicamentadas, por freguesia
N.º de pessoas com idade ≥ 65 anos a consumir 5 
ou mais medicamentos / N.º total de pessoas com 
idade ≥ 65 anos por freguesia X 100

10% 15% 20%

6
Percentagem de pessoas com idade ≥ 65 anos, 
que vivem em situação de solidão e isolamento, 
por freguesia
N.º de pessoas com idade  ≥ 65 anos, que vivem 
em situação de solidão e isolamento / N.º total de 
pessoas  com idade  ≥  65 anos,  por  freguesia  X 
100

Desc. Desc. Desc.

7

Percentagem de pessoas com idade ≥ 65 anos, 
com diagnóstico de Hipertensão e/ou Diabetes 
vigiados na Unidade Móvel, por freguesia
N.º  de  pessoas  com  idade  ≥  65  anos,  com 
diagnóstico  de  Hipertensão  e/ou  Diabetes 
vigiados na Unidade Móvel,  por freguesia / N.º 
total  de  pessoas  com  idade  ≥  65  anos,  por 
freguesia X 100

20% 25% 30%

8

Percentagem de pessoas com idade  ≥ 65 anos 
identificadas com ostomias, na Unidade Móvel, 
por freguesia
N.º de pessoas com idade ≥ 65 anos identificadas 
com ostomia, na Unidade Móvel por freguesia / 
N.º  total  de  pessoas  com idade  ≥  65 anos,  por 
freguesia X 100

5% 10% 15%
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INDICADORES 
METAS
EFECTIVIDADE 2011 2012 2013

9

Percentagem de pessoas com idade ≥ 65 anos, 
referenciados  para  a  Equipa  de  Saúde 
Familiar  da  UCSP  de  Valença,  pela 
enfermeira da Unidade Móvel
N.º  de  pessoas  com  idade  ≥  65  anos, 
referenciados,  para a Equipa de Saúde Familiar 
da UCSP de Valença, pela enfermeira da Unidade 
Móvel
 / N.º total de pessoas com idade ≥ 65 anos, por 
freguesia X 100

30% 35% 40%

10

Percentagem de pessoas com idade ≥ 65 anos, 
referenciadas  com  gestão  de  regime 
terapêutico ineficaz
N.º  de  pessoas  com  idade  ≥  65  anos, 
referenciadas  com gestão de regime  terapêutico 
ineficaz  /  N.º  total  de pessoas  com idade  ≥  65 
anos, por freguesia X 100

15% 10% 5%

11
Percentagem de pessoas com idade ≥ 65 anos, 
com PNV actualizado
N.º de pessoas com idade  ≥  65 anos, com PNV 
actualizado / N.º Total de pessoas com idade ≥ 65 
anos por freguesia X 100

20% 30% 40%

12
Percentagem de pessoas com idade ≥ 65 anos, 
imunizadas na Unidade Móvel com a Vacina 
contra a Gripe sazonal
N.º de pessoas com idade ≥ 65 anos, imunizadas 
na Unidade Móvel com a Vacina contra a Gripe 
sazonal  /  N.º Total de pessoas com idade  ≥  65 
anos X 100

5% 10% 15%

ACESSIBILIDADE 2011 2012 2013

13

Percentagem de pessoas com idade ≥ 65 anos, 
com ostomia, a quem foi fornecido o material 
de ostomia, na Unidade Móvel, por freguesia
N.º de pessoas com idade  ≥ 65 anos a quem foi 
fornecido o material de ostomia,
na Unidade Móvel,  por  freguesia  /  N.º  total  de 
pessoas com idade  ≥  65 anos com ostomia por 
freguesia X 100

50% 75% 75%

14

Percentagem de pessoas com idade ≥ 75 anos, 
identificados  com  incapacidade  de  se 
deslocarem  à  Unidade  Móvel,  a  quem  foi 
realizada Visita Domiciliária, por freguesia
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N.º  de  pessoas  com  idade  ≥  75  anos, 
identificados com incapacidade de se deslocarem 
à Unidade  Móvel  a  quem  foi  realizada  Visita 
Domiciliária, por freguesia / N.º total de pessoas 
com  idade  ≥  75  anos,  identificados  com 
incapacidade de se deslocarem à Unidade Móvel 
por freguesia X 100

30% 40% 50%

PRODUTIVIDADE 2011 2012 2013

15

Taxa  de  utilização  de  Consultas  de 
Enfermagem  na  Unidade  Móvel  por 
Freguesia
N.º de primeiras consultas de enfermagem na 
Unidade Móvel por freguesia / N.º Total de 
Consultas de Enfermagem na Unidade Móvel 
por freguesia X 100

10% 20% 30%

16
Percentagem de Idosos referenciados à 
Nutricionista
N.º de Idosos referenciados à Nutricionista / 
N.º Total de pessoas com idade ≥ 65 anos X 100

10% 15% 20%

17

Percentagem de Idosos referenciados para 
a Técnica do Serviço Social
N.º de Idosos referenciados à Técnica do 
serviço Social / N.º Total de pessoas com idade 
≥ 65 anos X 100

10% 15% 20%

4.6 – ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM AO IDOSO NAS 
FREGUESIAS

QUEM Enfermeira da Unidade Móvel

COMO

1 – Realização de Consultas de Enfermagem, para diagnóstico 
da Situação de Saúde e Social do Idoso, e vigilância dos grupos 
de risco, com aplicação dos seguintes instrumentos de recolha 
de dados:

• Aplicação do Modelo de Avaliação 
Biopsicossocial (MAB), Índice de Katz e Escala 
de Lawton y Brody, aos idosos com 75 e mais 
anos, que não se possam deslocar à Unidade 
Movél;

• Consultas de Enfermagem aos restantes idosos 
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que recorrem à Unidade Móvel.
2  –  Referenciação  para  as  Equipas  de  Saúde  Familiar, 
Nutricionista e Técnicas do Serviço Social (UCSP de Valença, 
Autarquia  e  Segurança  Social),  de  todos  os  utentes  com 
necessidades detectadas nas várias áreas de intervenção.  

3 – Intervenção no âmbito de verificação do cumprimento do 
Regime  Terapêutico,  verificação  do  Plano  Nacional  de 
Vacinação, Imunização com a Vacina contra a Gripe Sazonal, a 
todos  os  utentes  que  a  solicitarem  e  realização  de  outros 
tratamentos pontuais.
4  –  Registo  posterior  na  UCSP  de  Valença,  no  SAPE e  no 
SINUS de todas as actividades realizadas no âmbito da Unidade 
Móvel.

ONDE Unidade Móvel: Freguesias do Concelho de Valença e domicílio 
dos utentes.

 
QUANDO  - De Janeiro a Dezembro de 2011, às segundas, terças, quintas e 

sextas - feiras, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. 
 -  Às  quartas-  feiras  a  Unidade  Móvel  não  se  desloca  às 
freguesias, por ser o dia da Feira Semanal do Concelho e para 
registos das actividades de enfermagem no Centro de Saúde.
 -  Os  Itinerários  serão  elaborados  em  função  dos  lugares 
sinalizados  como  prioritários  pelos  Presidentes  das  Juntas  de 
Freguesia.
- Mensalmente, serão enviados os mapas com os itinerários da 
Unidade  Móvel,  bem  como,  os  mapas  estatísticos  para  a 
Autarquia, para divulgação pelas freguesias.

AVALIAÇÃO

- Semestral – Junho e Dezembro de 2011. 
 - Reuniões com periodicidade trimestral, com os representantes 
da Autarquia.
 -  Relatório  de  actividades  elaborado  em  equipa,  com  os 
representantes da Autarquia da Unidade Móvel.

ENFERMEIRA

Enfermeira Especialista Isabel Granjo – 35 horas semanais

Enfermeira substituta: Enfermeira Sara Torres

5 – NOTA FINAL
No âmbito da parceria estabelecida com o município, no último trimestre de 2010, 

foram realizadas 2 reuniões com os representantes da Autarquia, com o objectivo de 
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analisar  a  actividade  da  Unidade  Móvel  e  reunir  os  contributos  de  todos  os 

intervenientes, para elaboração do Projecto de Intervenção para o ano 2011. Nestas 

reuniões, estiveram presentes como representantes da Autarquia, a Técnica do Serviço 

Social,  a  Vereadora  da  Saúde,  a  Coordenadora  da  Comissão  de  Saúde  e  o 

representante dos Presidentes das Juntas de freguesias do concelho.

Neste contexto, foi elaborado este Projecto de Intervenção de Enfermagem na 

Unidade Móvel  de Valença,  atendendo aos recursos humanos existentes.  Todas  as 

situações identificadas que necessitem intervenção de outros profissionais de saúde, 

serão encaminhadas oportunamente.

Assim, e sustentados nas linhas orientadoras traçadas neste plano, acreditamos 

responder com efectividade,  às necessidades de saúde identificadas, promovendo o 

melhor nível de qualidade de vida da comunidade do concelho de Valença.”. - - - - - -

Antes de se proceder  à votação deste assunto,  o Vice – Presidente  fez um breve 

esclarecimento acerca da reformulação da Unidade Móvel de Valença. - - - - - - - - - - - 

De seguida, o Vereador Dr. José Luís Serra questionou o facto de o documento referir 

“Projecto de Intervenção de Enfermagem” da Unidade Móvel de Valença e, ainda, 

que passos foram dados em relação à Unidade de Cuidados Continuados.  - - - - - - - - 

Também usou  da  palavra  o  Vereador  Dr.  Fernando  Rodrigues  para  saber  se  está 

contemplada uma nova passagem, por Taião de Baixo, conforme  se encontra na Acta 

da Comissão de Saúde,  tendo o Vice – Presidente confirmado tal passagem. - - - - - - -

Seguidamente, o Vice – Presidente respondeu, em relação à questão colocada sobre o 

documento “Projecto de Intervenção de Enfermagem”, dizendo que foi elaborado pela 

ULSAM – Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE. Quanto às U.M.S  referiu 

que  deveriam funcionar  melhor,  ou  seja,  que  os  resultados  dos  serviços  nas  suas 

deslocações  às  freguesias  não  são  suficientes.  Acrescentando  que  aquilo  que  se 

pretende é que efectivamente prestem serviços, nomeadamente, às pessoas acamadas, 

isoladas  e  com  dificuldade  de  mobilidade.  Quanto  à  questão  colocada  sobre  os 

cuidados  continuados  referiu  que  será  o  Presidente  da  Câmara  a  responder  a  tal 

questão. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17



 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de intervenção 

de enfermagem da Unidade Móvel de Valença, para o ano 2011. - - - - - - - - - - - - - - - 

PONTO 3 - REGULAMENTO INTERNO DE PREVENÇÃO E CONTROLO 

DO  CONSUMO  DE  BEBIDAS  ALCOÓLICAS:-  Foi  presente  o  projecto  de 

Regulamento Interno de Prevenção e Controlo do Consumo de Bebidas Alcoólicas 

que seguidamente se transcreve:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - 

“PROPOSTA DE REGULAMENTO INTERNO DE PREVENÇÃO E 

CONTROLO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
Nota Justificativa

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas,  além de prejudicar a saúde, pode ser 

responsável  por  acidentes  de  trabalho,  alterações  psicológicas  e  perturbações  na 

relação com os outros Trabalhadores.

Trabalhar  com  álcool  no  sangue  pode  levar  a  falta  de  concentração,  quedas, 

comportamentos  violentos  e  conflitos  laborais,  influenciando  negativamente  a  sua 

imagem e a da Autarquia.

Com  a  aplicação  do  presente  Regulamento  pretende-se  reduzir  a  incidência  dos 

problemas ligados ao álcool e a adopção de estilos de vida mais saudáveis, através da 

implementação de uma atitude preventiva

Enquadrado no dever geral de assegurar aos trabalhadores as condições de segurança, 

higiene e saúde, em todas os aspectos relacionados com o trabalho, este Regulamento 

visa:

- Definir uma política de sensibilização, prevenção, dissuasão, reabilitação e controlo 

do  consumo  excessivo,  inoportuno  ou  inconveniente  de  bebidas  alcoólicas, 

contribuindo  para  a  manutenção  de  um  elevado  grau  de  segurança  no  trabalho, 

eliminando ou controlando os efeitos nocivos do seu consumo excessivo, que possam 

pôr em perigo a segurança e saúde dos trabalhadores e terceiros; 

- Promoção da segurança e saúde nos locais e ambientes de trabalho;

- Melhor qualidade de vida de todos os colaboradores.
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O presente Regulamento constitui um dos instrumentos para implementar as medidas 

preconizadas nos seguintes diplomas: 

- Carta Europeia sobre o Álcool, aprovada em 1995;

- Decreto - Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 133/99, 

de  21  de  Abril  (Regime  Geral  de  Higiene,  Segurança  e  Saúde  no  trabalho), 

nomeadamente  o art.  2º,  nº  1  al.  b)  [aplicação  à Administração  Pública  Central  e 

Local];  art.  4º,  nºs  3,  als.  b),  c)  e  f)  [prevenção  dos  riscos  profissionais  segundo 

princípios, normas e programas destinados à determinação de substâncias, agentes ou 

processos perigosos, à promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores, e à eficácia 

da fiscalização e cumprimento da legislação], e 4 [avaliação dos resultados quanto à 

diminuição dos riscos profissionais e dos danos para a saúde dos trabalhadores]; art. 

5º, nº 1 [sistema de prevenção de riscos profissionais]; art. 8º, nºs 2, als. a), b), h) e m) 

[obrigações  do  empregador],  e  3  [meios  de  prevenção  técnica,  de  formação  e 

informação];  art.  15º,  nºs  1  als.  a),  b)  e  d)  [obrigações  dos  trabalhadores, 

nomeadamente  quanto  ao  cumprimento  das  normas  legais  e  instruções  do 

empregador],  e  5  [responsabilidade  do  empregador  pela  segurança  e  saúde  dos 

trabalhadores];  art.  18º,  nºs  1  e  2  [normalização]  e  art.  20º,  nº  2  [estatística  de 

acidentes de trabalho e doenças profissionais].

-  Decreto  -  Lei  n.º  109/2000,  de  30  de  Junho  (Revê  e  republica  o  Regime  de 

Organização  e  Funcionamento  das  actividades  de  Segurança,  Higiene  e  Saúde  no 

trabalho), nomeadamente os seus artigos 3º, nº 1 [objectivos da prevenção dos riscos 

profissionais e da promoção da saúde dos trabalhadores]; art. 16º, nºs 1 e 2 als. e) g) e 

l)  [promoção  e  vigilância  da  saúde,  organização  dos  meios  e  coordenação  das 

inspecções];  art.  22º,  nº  1  al.  b)  [dever  de cooperação dos  trabalhadores  quanto à 

realização de testes que visem garantir a segurança e saúde no trabalho] e art.  23º 

[encargos dos empregadores].

- Decreto - Lei n.º 9/2002, de 24 de Janeiro (Implementação do Plano de Acção contra 

o Alcoolismo, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 166/2000, de 29 
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de Novembro),  nomeadamente o seu art. 4º [venda e consumo de bebidas alcoólicas 

nos locais da Administração Pública].

-  Portaria  n.º  390/2002,  de  11  de  Abril  (regulamenta  a  norma  supra  referida,  e 

estabelece  as  prescrições  mínimas  de  segurança  e  saúde  em matéria  de  consumo, 

disponibilização  e  venda  de  bebidas  alcoólicas  nos  locais  de  trabalho  da 

Administração Pública),  nomeadamente os seus artigos 4º, nºs 1 [política global de 

prevenção e reabilitação no âmbito dos problemas ligados ao álcool, a definir pelos 

dirigentes  máximos,  tendo  em  vista  prevenir  acidentes  e  preservar  a  saúde  dos 

trabalhadores], e 2 [interdições sobre bebidas alcoólicas]; art. 5º [excepções]; art. 6º 

[competências do pessoal dirigente quanto à definição de prescrições mais exigentes, 

e programas e medidas de prevenção dos problemas associados ao consumo do álcool 

nos domínios da prevenção e do rastreio]; art. 7º als. a) e d) [deveres dos trabalhadores 

de respeitar as leis, Regulamentos e instruções relativos ao álcool no local de trabalho, 

e de cooperar na definição, execução e avaliação das políticas, programas e medidas 

relativas ao consumo excessivo do álcool] e art. 8º [infracções disciplinares].

- Lei 59/2008, de 11 de Setembro (Aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 

Funções  Públicas),  nomeadamente  o  seu  artigo  10º,  nº1  [a  realização  de  testes  e 

exames médicos quando tenham por finalidade a protecção e segurança do trabalhador 

ou  de  terceiros,  ou  quando  particulares  exigências  inerentes  à  actividade  o 

justifiquem],  111º  [as  condições  de prestação  de  trabalho  devem (…) assegurar  o 

respeito das normas em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho]. 

- Norma Portuguesa 4397 (Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho). 

A escolha do limiar de 0,5 g/l como significativo para considerar o trabalhador sob a 

influência do álcool, baseia-se em estudos epidemiológicos, que concluíram ser essa a 

taxa em que o risco de acidente duplica.

A  obrigatoriedade  de  sujeição  ao  teste  para  determinação  da  Taxa  de  Álcool  no 

Sangue  (TAS),  inscreve-se  nos  poderes  de  direcção  e  regulamentação  interna, 

designadamente no âmbito da alínea a) do n.º 2 do art. 68º e alínea a) do n.º 7 do art. 
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64º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-

A/2002, de 11 de Julho.

Artigo 1º

(Lei habilitante)

Constituem leis habilitantes do presente Regulamento: a Constituição da República 

Portuguesa (os art.ºs 59º, n.º1, alínea c), 64º, art.º 241º), a Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro (alínea a) do n.º 

2 do art.º68º conjugada com a alínea a) do n.º 7 do art.º 64º); a Carta Europeia sobre o 

Álcool; o Decreto - Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, alterado pelo Decreto - Lei n.º 

133/99, de 21 de Abril; o Plano de Acção Europeu da Organização Mundial de Saúde; 

o Decreto - Lei n.º 109/2000, de 30 de Junho; Decreto - Lei n.º 9/2002, de 24 de 

Janeiro, a Portaria n.º 390/2002, de 11 de Abril e a Lei 59/2008, de 11 de Setembro. 

Artigo 2º

(Objecto)

O presente regulamento estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde, em 

matéria  de  consumo  de  bebidas  alcoólicas  nos  locais  e  ambientes  de  trabalho  do 

Município de Valença. 

Artigo 3º

(Âmbito)

1. O presente regulamento visa definir os casos e termos em que será efectuado nos 

serviços Municipais, o controlo preventivo do consumo excessivo de álcool.

2.  O  presente  Regulamento  aplica-se  a  todos  os  trabalhadores  do  Município, 

independentemente do tipo de vínculo laboral, quaisquer que sejam as instalações e 

locais de trabalho, onde exerçam a sua actividade.

3.  É igualmente aplicável  a outras Entidades  que exerçam ou venham a exercer  a 

actividade laboral em instalações do Município.

Artigo 4º

(Definições)

Para efeitos do presente regulamento considera-se:
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1 -  «Bebida alcoólica»:  toda a bebida que,  por fermentação,  destilação ou adição, 

contenha um título alcoométrico superior a 0,5% vol;

2  -  «Tempo  de  trabalho»:  qualquer  período  durante  o  qual  o  trabalhador  está  a 

desempenhar a actividade ou permanece adstrito à realização da prestação, bem como 

as interrupções e os intervalos.

3 - «Local de trabalho»: todo o lugar em que o trabalhador se encontra, ou de onde ou 

para onde deve dirigir-se, em virtude do seu trabalho, incluindo refeitórios e outros 

locais  similares  e  que  esteja,  directa  ou  indirectamente,  sujeito  ao  controlo  dos 

serviços municipais. 

Artigo 5º

Consumo e venda de bebidas alcoólicas

O consumo e venda  de  bebidas  alcoólicas  é  admitido,  apenas,  nos  locais  e  pelos 

períodos  de  tempo  habitualmente  destinados  ao  almoço  e  jantar,  em  quantidades 

limitadas a um máximo de 25 cl de vinho ou 33 cl de cerveja por refeição.  

Artigo 6º

(Da realização dos testes)

1 - O controlo de alcoolémia efectiva-se através do teste para determinação da Taxa 

de Álcool no sangue, adiante designada TAS, o qual será realizado sob orientação da 

Medicina do Trabalho.

2  -  Para  o  efeito  utilizar-se-á  equipamento  de  sopro,  certificado  pelo  Instituto 

Português  da  Qualidade,  que  avalia  a  quantidade  de  álcool  no  ar  expirado, 

determinando, por essa via, as gramas de etanol por litro de sangue.

3 - A realização do teste é obrigatória.

4  -  Aquando  da  realização  do  teste  o  trabalhador  tem a  faculdade  de  solicitar  a 

presença de uma testemunha, que se encontre no local.

Artigo 7º

(Sujeitos)

1 - Serão sujeitos à determinação da TAS:

a) Os trabalhadores identificados por sorteio aleatório;

22



10 – NOVEMBRO - 2010 

A C T A     Nº    25/2010

b) Os trabalhadores que o pretendam;

c) Os  trabalhadores  indicados  pelos  respectivos  superiores  hierárquicos, 

nomeadamente quando o seu comportamento indicie estado de embriaguez (no 

caso de o trabalhador, indicado por esta via, não apresentar teste positivo por 

duas vezes consecutivas, a chefia perderá esta prerrogativa relativamente ao 

mesmo);

Artigo 8º

(Do sorteio)

1 - O sorteio realizar-se-á em dia e hora incertos da semana, na Secção de Pessoal, sita 

na Praça da República.  

2  -  A  fim  de  serem  sujeitos  ao  teste  de  determinação  da  TAS,  são  sorteados 

aleatoriamente, por computador, 8 trabalhadores, sendo os primeiros 4 efectivos e os 

restantes suplentes.

3 - No caso de ausência dos efectivos, os suplentes são sujeitos ao teste de acordo com 

a ordem do sorteio.

4  -  Os  testes  implicarão  obrigatoriamente  a  máxima  discrição,  privacidade  e 

seriedade. Realizar-se-ão no gabinete de Medicina do Trabalho, sito nas instalações 

do  Estaleiro  Municipal  na  zona  industrial  de  Gandra  ou  em  área  reservada  nos 

próprios locais de trabalho, a definir por quem realiza o teste.

Artigo 9º

(Dever de sigilo)

1 - Os testes estão sujeitos a sigilo profissional, sendo garantida a confidencialidade 

das informações, por parte de quem os realiza e presencia.

2 - O pessoal Dirigente garante a confidencialidade das informações que lhe sejam 

transmitidas, a propósito dos problemas ligados ao consumo do álcool.

3 - O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de as informações 

em causa  serem comunicadas,  por  imposição  legal  ou para  instrução  de  Processo 

Disciplinar, às entidades ou funcionários competentes para o efeito,  informando os 

visados sempre que se verifiquem estas excepções.
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Artigo 10º

(Boletim de controlo)

1 - Na aplicação do teste é obrigatório o preenchimento do boletim de controlo, tendo 

o mesmo de conter a assinatura do avaliado, de quem o realiza e de quem o presencia.

2 - O boletim de controlo é preenchido por responsável da Medicina do Trabalho no 

trabalho e posteriormente arquivado nos ficheiros clínicos da Medicina do Trabalho.

Artigo 11º

(Dos resultados)

1 - Realizado o teste, o trabalhador será imediatamente informado do resultado do 

mesmo.

2 - Se da aplicação do teste resultar uma taxa igual ou superior a 0,5 g/l, o resultado 

será considerado positivo.

Artigo 12º

(Da contraprova)

1 – O trabalhador que não se conforme com o resultado obtido, tem direito a efectuar 

um novo teste de alcoolémia, ou requerer que lhe seja feita contraprova por análise de 

sangue,  num  laboratório  credenciado,  nos  quinze  minutos  imediatamente 

subsequentes. Da contraprova faz parte a realização de exame médico.

2  -  Para  efeitos  do  disposto  no  número  anterior,  o  elemento  que  aplica  o  teste 

acompanhará, de imediato, o trabalhador ao local onde a colheita possa ser efectuada, 

assegurando o seu transporte, quando necessário, devendo a contraprova ser realizada 

dentro de quinze minutos, a contar da realização do teste previsto neste Regulamento.

3 - Todas as despesas resultantes da contraprova serão por conta do requerente ou, se 

o resultado for negativo, por conta do Município.

Artigo 13º

(Consequências funcionais)

1 - O trabalhador que submetido ao teste de alcoolemia obtenha um resultado positivo, 

poderá ser impedido pela equipa responsável pela realização dos testes, de iniciar ou 
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retomar  o  exercício  das  suas  funções,  pelo  período  considerado  necessário  ou 

conveniente.

2 - Na situação prevista no número anterior, a equipa responsável pela realização do 

teste,  comunicará  de  imediato  ao  superior  hierárquico  directo  do  trabalhador  a 

incapacidade temporária deste, para o exercício de funções.

3 - O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável  aos casos de recusa 

injustificada, à submissão aos testes de alcoolemia.

Artigo 14º

(Das infracções)

1  -  Os  processos  e  infracções  disciplinares  resultantes  da  aplicação  do  presente 

Regulamento  obedecem  às  normas  constantes  do  Estatuto  Disciplinar  dos 

Trabalhadores  Que Exercem Funções  Públicas,  ou  Código  do  Trabalho  ou  outros 

regimes especiais, consoante o tipo de relação jurídica estabelecida entre o trabalhador 

e o Município.

2  -  Em especial,  presume-se  designadamente,  violação  do  dever  de  obediência,  a 

recusa:

a) De sujeição ao teste previsto no 6º;

b) De assinatura do boletim de controlo, prevista no art. 10º;

3 - Os factos referidos no número anterior, bem como quaisquer outros susceptíveis de 

responsabilidade  disciplinar,  serão  comunicados  aos  superiores  hierárquicos 

respectivos, para efeitos de decisão quanto à instauração de processo disciplinar.

4 - O superior hierárquico com competência em matéria disciplinar deverá, logo após 

ter  conhecimento  do  primeiro  resultado  positivo,  chamar  o  trabalhador  em causa 

inquirindo-o  sob  as  circunstâncias  do  sucedido  e  dando-lhe  a  oportunidade  de  se 

justificar,  após  o  que  decidirá  pela  instauração  ou  não  do  respectivo  processo 

disciplinar.

5 - A instauração de processo disciplinar é obrigatória em caso de reincidência, ou 

seja,  o  segundo  resultado  positivo  da  TAS  obriga  o  superior  hierárquico  com 
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competência em matéria disciplinar, a instaurar o respectivo processo ao trabalhador 

em causa.

Artigo 15º

(Dúvidas e Omissões)

Compete à Câmara Municipal resolver todas as dúvidas ou omissões que resultem da 

redacção,  interpretação,  ou  aplicação  do  presente  Regulamento,  tendo  sempre  em 

consideração a legislação aplicável.”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -

Antes de se proceder à votação deste assunto, o Vereador Dr. José Luís Serra referiu 

ser um regulamento positivo mas que deveria conter um componente de tratamento, 

acrescentando que os membros eleitos pelo P.S. votam favoravelmente com a ressalva 

de que estaria mais completo se dele fizesse parte a componente “terapia” .  A Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  submeter  à  aprovação   do  projecto  de 

Regulamento Interno de Prevenção e Controlo do Consumo de Bebidas Alcoólicas 

por parte  da  Assembleia  Municipal,  nos  termos  da alínea  a)  do nº  6 do artº  64º 

conjugado com a alínea a) do nº 2 do artº  53º ambos da Lei nº 169/99,  de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. - - - - - - - - - - - - 

PONTO  4  -  REGULAMENTO  DE  TOPONÍMIA  E  DE  NUMERAÇÃO  DE 

POLÍCIA EM EDIFÍCIOS:-  Foi presente o projecto Regulamento de Toponímia e 

de Numeração de Polícia em Edifícios que a seguir se passa a transcrever:- - - - - - – - 
“PROPOSTA DE REGULAMENTO DE TOPONÍMIA E DE 

NUMERAÇÃO DE POLÍCIA EM EDIFÍCIOS
NOTA JUSTIFICATIVA

A  Toponímia  e  a  numeração  de  Edifícios  constituem  formas  de  identificação, 

orientação e localização de imóveis urbanos e rústicos e de referenciação de sítios; 

Portanto tornou-se imperativo proceder à sua regulamentação bem como proceder à 

clarificação e simplificação de algumas normas.

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS
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Artigo 1.º

Norma Justificativa

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do disposto na alínea v) 

do n.º 1 do artigo 64.º do Decreto-lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Artigo 2.º

Objecto

O presente  Regulamento  visa  estabelecer  as normas que regulam a toponímia  e  a 

numeração de edifícios no Concelho de Valença.

Artigo 3.º

Âmbito de Aplicação

1. O presente Regulamento aplica-se a todos os projectos de loteamento,  obras de 

urbanização  e  construção  de  edifícios  que  venham  a  ser  solicitados  à  Câmara 

Municipal e ainda, na parte aplicável, aos já existentes, bem como às alterações da 

toponímia existente.

2. A  todas  as  vias  públicas  integradas  no  meio  urbano  deverá  ser  atribuído  um 

topónimo, e a todos os edifícios com elas confinantes, um número de polícia.

Artigo 4.º

Conceitos

Para efeitos do presente Regulamento são definidos os seguintes conceitos:

Adro - terreiro em frente ou à volta de igreja;

Alameda - via de circulação com arborização central ou lateral, fazendo parte de uma 

estrutura verde de carácter público, onde se localizam importantes funções de estar, 

recreio e lazer;

Arruamento - via de circulação automóvel, pedestre ou mista;

Avenida – via pública urbana com dimensão (extensão e secção) superior à da rua, 

normalmente com separador central e que geralmente confina com uma praça;

Bairro - parte de uma localidade que se distingue por características nomeadamente 

próprias, nomeadamente a linguagem arquitectónica e o ordenamento isolado;
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Beco - via urbana com uma única intersecção com outra via, geralmente estreita e 

curta;

Calçada - caminho ou rua com pavimentação de pedra, ladeira;

Caminho - via geralmente secundária e estreita, de cariz rural;

Designação toponímica - designação completa de um topónimo urbano, contendo o 

nome próprio do espaço público, tipo de topónimo e outros elementos que compõem a 

placa ou marco toponímico;

Escadas,  Escadinhas  ou  Escadarias -  espaço  linear  desenvolvido  em  terreno 

declivoso  recorrendo ao  uso de  patamares  e  ou degraus  por  forma  a minimizar  o 

esforço físico de percurso;

Estrada - via que define percurso predominantemente não urbano, que estabelece a 

ligação com vias urbanas. Tem predominância viária;

Jardim – Espaço verde urbano, com funções de bem-estar e permanência; 

Ladeira - encosta, declive, rua caminho ou calçada íngreme;

Largo - espaço urbano que assume a função de nó de distribuição de tráfego onde 

confinam estruturas viárias  secundárias de malha urbana.  Resulta de problemas de 

modelação,  de  dificuldade  de  concordância  e,  muitas  vezes,  de  espaços,  não 

resolvidos, do tecido urbano. Não constitui centralidade;

Lugar - conjunto de prédios urbanos contíguos ou vizinhos com cinco ou mais fogos 

a que corresponde um topónimo;

Lote -  porção  de  terreno resultante  de  uma operação  de loteamento,  definida  por 

diplomas  legais  em vigor,  que  corresponde a  uma descrição  própria,  podendo ser 

destinada à construção;

Miradouro ou mirante - lugar elevado donde se descortina largo horizonte;

Número  de  polícia -  numeração  de  porta  fornecida  pelos  serviços  da  Câmara 

Municipal;

Obras de urbanização - todas as obras de criação e remodelação de infra-estruturas 

nomeadamente arruamentos viários e pedonais, redes de abastecimento de água, de 

esgotos, de electricidade, de gás e de telecomunicações, e ainda de espaços verdes e 
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outros espaços de utilização colectiva;

Operação de loteamento - processo que consiste na divisão em lotes de um ou

vários prédios que se destinam à construção urbana;

Passeio - espaço urbano destinado aos peões, geralmente ao lado das vias;

Pátio - espaço urbano que funciona como átrio;

Praça -  espaço  urbano  confinado  por  edificações  onde  predominam  as  áreas 

pavimentadas, tem as mais diversas formas geométricas, assume a função de nó de 

distribuição de tráfego onde confluem estruturas viárias primárias da malha urbana. 

Pela sua centralidade e uso público intenso tem carácter de centro cívico e pela sua 

dimensão pode reunir valores simbólicos ou artísticos;

Praceta -  semelhante  à  praça  embora  de  menor  dimensão  e  sem  função  de  nó 

distribuidor de tráfego, geralmente limitado neste tipo de espaço;

Rampa - via em plano inclinado, ladeira;

Rossio - largo central principal de um povoado;

Rotunda -  praça  em  forma  circular  assume  normalmente  a  função  de  nó  de 

distribuição de tráfego;

Rua - via urbana de circulação pedonal ou viária ladeada por edifícios;

Terreiro - espaço urbano com função idêntica à praça;

Tipo  de  topónimo -  qualquer  topónimo  pode  ser,  designadamente,  do  tipo  rua, 

travessa, largo, praça, beco, etc.;

Topónimo - designação por que é conhecido um espaço público;

Travessa - via pública urbana estreita e sem passeios;

Viela - via pública urbana estreita e sem passeios existente normalmente no casco 

antigo urbano

pela  sua  exiguidade  é  difícil  ou  totalmente  impossível  circulação  de  veículos 

automóveis;

Vila - povoação, centro de um povoado.

Artigo 5.º

Comissão Municipal de Toponímia
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Para as questões referentes à toponímia é criada a Comissão Municipal de Toponímia, 

adiante designada por Comissão, órgão consultivo da Câmara.

Artigo 6.º

Competências

1. À Comissão Municipal de Toponímia compete:

a) Propor à Câmara a denominação de novos arruamentos ou a alteração dos actuais;

b) Elaborar pareceres sobre a atribuição de novas designações a arruamentos ou sobre 

a alteração das já existentes, de acordo com a respectiva localização e importância;

c) Definir a localização dos topónimos;

d) Proceder ao levantamento, por Freguesia, dos topónimos existentes, sua origem e 

justificação;

e) Elaborar estudos sobre a história da toponímia local;

f) Colaborar com entidades externas no estudo e divulgação da toponímia local;

g) Publicitar, através de edições, os estudos elaborados;

h) Colaborar com as escolas do Concelho, editando material didáctico para os jovens 

sobre a história da toponímia concelhia;

i) Garantir,  em colaboração  com o  Departamento  de  Cultura,  a  existência  de  um 

acervo toponímico do Concelho;

2. Os pareceres referidos no n.° 1, alínea b) são prévios e obrigatórios em caso de 

alteração de denominação.

Artigo 7.º

Composição

1. Integram a Comissão Municipal de Toponímia:

a) O Presidente da Câmara Municipal ou seu representante;

b) Um representante do Divisão de Cultura;

c) Um representante da Divisão de Urbanismo e Ambiente;

d) Um representante do Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos;

2. A Comissão é formalizada por despacho do Presidente da Câmara que designa, 

igualmente, o respectivo Secretário.
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Artigo 8.º

Apoio Técnico, Secretariado e Funcionamento

1. O  Departamento  de  Assuntos  Jurídicos  e  Administrativos  garante  o  apoio 

administrativo à Comissão.

2. O funcionamento da Comissão Municipal  de Toponímia reúne para deliberação 

trimestralmente, ou sempre que se afigure necessário.

Artigo 9.º

Denominações Toponímicas

As denominações toponímicas deverão enquadrar-se nas seguintes temáticas:

a) Topónimos populares e tradicionais;

b) Referências históricas dos locais;

c) Antropónimos que podem incluir quer figuras de relevo municipal individuais ou 

colectivas,  quer  vultos  de  relevo  nacional  individuais  ou  colectivos,  quer  grandes 

figuras da humanidade;

d) Nomes  de  países,  cidades,  vilas  e  aldeias  nacionais  ou  estrangeiras,  que,  por 

qualquer razão relevante, tenham ficado ligados à história do Município ou à história 

nacional,  ou  com  as  quais  o  Município  e  ou  Juntas  de  Freguesia  se  encontrem 

geminadas;

e) Datas com significado histórico municipal, nacional ou internacional;

f) Nomes, no sentido amplo e abstracto, que possam significar algo para a forma de 

ser e estar de um povo.

Artigo 10.º

Competência para Atribuição de Topónimos

1. No Município de Valença, a denominação de novos arruamentos ou a alteração dos 

actuais compete à Câmara Municipal,  ouvidas as Juntas de Freguesia da respectiva 

área.

2. A  Câmara  Municipal,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  após  a  emissão  do  alvará  de 

urbanização  ou  loteamento,  remeterá  às  Juntas  de  Freguesia  da  respectiva  área 

geográfica a localização, a planta, dos arruamentos e outros espaços públicos, para 
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efeitos de apreciação de eventuais  propostas toponímicas,  ou para apresentação de 

propostas próprias, julgadas convenientes.

3. As Juntas de Freguesia deverão para o efeito apresentar o seu parecer ou proposta 

num prazo máximo de 15 (quinze) dias, à Comissão de Toponímia.

4. A partir da data de recepção dos pareceres ou propostas das Juntas de Freguesia a 

que se refere o número anterior a Comissão de Toponímia dispõe de 15 (quinze) dias 

para apresentar à Câmara Municipal, para deliberação, a sua proposta de atribuição de 

topónimo.

5. Os  serviços  da  Câmara  receptores  devem informar  a  Comissão  de  Toponímia 

sempre que um processo lhes for enviado.

CAPÍTULO II

PLACAS DE DENOMINAÇÃO

Artigo 11.º

Local de Afixação

1. Todas as vias públicas devem ser identificadas através de placas toponímicas, nos 

seus extremos, assim como todos os cruzamentos, entroncamentos ou rotundas que o 

justifiquem.

2. As  placas  toponímicas  devem  ser  afixadas  nas  esquinas  dos  arruamentos 

respectivos e do lado esquerdo de quem neles entre pelos arruamentos de acesso e nos 

entroncamentos,  na parede fronteira ao arruamento que entronca, de acordo com o 

exemplo vertido no Anexo IV ao presente Regulamento.

3. As placas  referidas  no número  anterior  são,  sempre  que possível,  colocadas  na 

fachada  do  edifício  correspondente,  a  uma  distância  do  solo  entre  2  a  3m e  das 

esquinas entre 0,50 a 1,50m, de acordo com o exemplo vertido no Anexo I ao presente 

Regulamento.

4. As  placas  toponímicas  quando  afixadas  em  muros  são,  sempre  que  possível, 

colocadas a uma altura mínima de 1,20m, de acordo com o exemplo vertido no Anexo 

I ao presente Regulamento.

5. Na impossibilidade de afixação das placas toponímicas em conformidade com o 
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disposto nos números 2 a 4, são implantados pilaretes ou postes de acordo com o 

exemplo vertido no Anexo II ao presente Regulamento.

Artigo 12.º

Composição Gráfica

1. As placas toponímicas devem ser de composição simples e adequada à natureza e 

importância  do  arruamento  respectivo,  podendo  conter,  além  do  topónimo,  uma 

legenda sucinta sobre o significado do mesmo.

2. As placas toponímicas devem ser executadas de acordo com os modelos constantes 

do Anexo II ao presente Regulamento.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as placas toponímicas de que são 

exemplo as constantes do  Anexo II ao presente Regulamento devem ser objecto de 

conservação e restauro, sempre que se afigure necessário.

Artigo 13.º

Competência para Afixação e Execução

1. A execução  e  afixação  de  placas  de  toponímia  é  da  competência  exclusiva  da 

Câmara,  sendo expressamente  vedado aos  particulares,  proprietários,  inquilinos  ou 

outros, a sua afixação, deslocação, alteração e substituição.

2. As placas eventualmente afixadas desrespeitando o disposto no número anterior 

serão removidas sem mais formalidades pelos serviços municipais, sem prejuízo da 

aplicação da respectiva coima.

3. A  oposição  pelos  munícipes,  à  afixação  das  placas  de  toponímia  pela  Câmara 

Municipal nos locais regulamentados, é passível de coima nos termos previstos no 

presente Regulamento.

4. Sem prejuízo do disposto na presente secção, as placas toponímicas aprovadas pela 

Câmara  em  projectos  de  Arquitectura  para  Licenciamento  de  Urbanizações  e  ou 

Recuperação/Reabilitação  de  edifícios,  podem  ser  executadas  e  colocadas  por 

particulares,  com  o  acompanhamento  técnico  da  Câmara,  competindo  a  esses 

particulares o restauro e manutenção das mesmas.

Artigo 14.º
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Responsabilidade por Danos

1. Os  danos  verificados  nas  placas  toponímicas  são  reparados  pelos  serviços 

camarários, por conta de quem os tiver causado, devendo o custo ser liquidado no 

prazo de 8 (oito) dias, contados da data da respectiva notificação.

2. Sempre que haja demolição de prédios ou alterações de fachadas que impliquem a 

retirada das placas toponímicas, devem os titulares das respectivas licenças depositar 

aquelas  nos  armazéns  municipais  sob  pena  de  serem  responsabilizados  pelo  seu 

desaparecimento ou deterioração.

3. É  condição  indispensável  para  a  autorização  de  quaisquer  obras  ou  tapumes  a 

manutenção das indicações toponímicas existentes mesmo que as respectivas placas 

tenham que ser retiradas.

CAPÍTULO III

NUMERAÇÃO DE POLÍCIA

SECÇÃO I 

Competência e Regras para a Numeração

Artigo 15.º

Numeração e Autenticação

1. A numeração dos vãos de porta dos prédios em novos arruamentos, ou nos actuais 

em que se verifiquem irregularidades de numeração, obedece às seguintes regras:

a) Nos arruamentos com a direcção Norte - Sul +/- 45º, a numeração é de Sul para 

Norte; Nos arruamentos com a direcção Este - Oeste +/- 45º, a numeração é de Este 

para Oeste, sendo designada em ambos os casos, por números pares à direita de quem 

segue para Norte ou para Oeste, e por números ímpares à esquerda;

b) Nos largos e praças a numeração é no sentido do movimento dos ponteiros do 

relógio, a partir do prédio de gaveto Oeste do arruamento situado ao Sul, preferindo, 

no  caso  de  dois  ou  mais  arruamentos  nas  mesmas  circunstâncias,  o  que  estiver 

localizado mais a Poente;

1 – Em casos particulares serão atribuídos  números seguidos de letras,  por 

ordem alfabética, conforme Anexo 3-A.
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c) Nos becos ou recantos a numeração é pela série dos números inteiros, no sentido do 

movimento dos ponteiros do relógio, a partir da entrada;

1 – Em casos particulares  serão atribuídos números  seguidos de letras,  por 

ordem alfabética, conforme Anexo 3-A.

d) Nas portas de gaveto a numeração será a que lhes competir nos arruamentos mais 

importantes,  ou,  quando  os  arruamentos  forem  de  igual  importância,  no  que  for 

designado pela Câmara Municipal;

e) Nos novos arruamentos sem saída a numeração é designada por números pares à 

direita e ímpares à esquerda, a partir da faixa de rodagem de entrada;

f) Nos  arruamentos  antigos  em  que  a  numeração  não  esteja  atribuída  conforme 

orientação expressa na alínea a) do presente artigo deverá esta manter-se, seguindo a 

mesma ordem para novos prédios que nos mesmos arruamentos se construam.

2.As regras previstas nas alíneas d) a f) do número anterior poderão ser alteradas, 

mediante decisão fundamentada do dirigente  máximo do respectivo serviço,  tendo, 

designadamente, em conta a numeração atribuída, a atribuir, e a respectiva localização 

dos prédios ou urbanizações.

Artigo 16º 

Atribuição do Número

A cada prédio ou acesso não viário a este, e por cada arruamento, é atribuído um só 

número, de acordo com o critério seguinte:

1. O número a atribuir corresponde à métrica arredondada para o número inteiro mais 

próximo, medida pelo eixo, com origem na intersecção deste com o da via contígua a 

Este/Sul, de acordo com o definido na alínea a) do art. 15º.

Artigo 17.º

Norma Supletiva

Quando  não  for  possível  aplicar  os  princípios  estabelecidos  no  artigo  anterior,  a 

numeração será atribuída segundo o critério dos serviços competentes, mas sempre de 

modo  a  estabelecer-se  uma  sequência  lógica  de  numeração,  a  partir  do  início  do 

arruamento principal.
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Artigo 18.º

Numeração após Construção de Prédio

1. Logo que na construção de um prédio se encontrem definidas as portas confinantes 

com a via pública ou, em virtude de obras posteriores, se verifique abertura de novos 

vãos  de  porta  ou  supressão  dos  existentes,  a  Câmara  Municipal  designará  os 

respectivos números de polícia e intimará a sua aposição por notificação na folha de 

fiscalização da obra.

2. Quando não seja possível a atribuição imediata da numeração de polícia, esta será 

dada posteriormente a requerimento dos interessados ou, oficiosamente pelos serviços 

competentes que intimarão a respectiva aposição.

3. A  numeração  de  polícia  dos  prédios  construídos  por  entidades  não  sujeitas  a 

licenciamento municipal, será atribuída, a solicitação destas ou oficiosamente, pelos 

serviços.

4. A numeração atribuída e a efectiva aposição devem ser expressamente mencionadas 

no auto de vistoria final ou nas declarações de conformidade emitidas pelo técnico, 

constituindo condição indispensável para a concessão da licença ou autorização de 

utilização ou ocupação do prédio.

5. No caso previsto no n.°  2,  deste  artigo,  a licença  pode ser concedida,  devendo 

mencionar-se, no auto de vistoria final, a causa da impossibilidade de atribuição dos 

números de polícia.

6. Os proprietários dos prédios a que tenha sido atribuída ou alterada a numeração de 

polícia, devem colocar os respectivos números no prazo de 30 dias, contados da data 

da respectiva notificação.

SECÇÃO I

Colocação, Conservação e Limpeza da Numeração

Artigo 19.º

Colocação da Numeração

1. Os números são colocados no centro das padieiras ou, quando não seja possível, na 

primeira ombreira segundo a ordem da numeração, de acordo com o exemplo vertido 
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no Anexo IV ao presente Regulamento.

2. Sempre que se trate de edifícios murados, os números são colocados na primeira 

ombreira no sentido da numeração, de acordo com o exemplo vertido no Anexo IV ao 

presente Regulamento.

3. Os caracteres não podem ter menos de 0,10m nem mais de 0,15m de altura, devem 

ser de composição simples e cor contrastante com a parede de suporte, podendo, em 

casos devidamente justificados, ser autorizado um modelo diverso, por despacho do 

Presidente da Câmara Municipal.

4. Os caracteres que excederem 0,15m em altura são considerados anúncios, ficando a 

sua afixação sujeita ao pagamento da respectiva taxa.

5. Sem  prejuízo  do  disposto  no  presente  artigo,  os  números  de  polícia  dos 

estabelecimentos  comerciais  ou  industriais  devem harmonizar-se  com os  projectos 

arquitectónicos das respectivas fachadas, aprovados pela Câmara.

Artigo 20.º

Conservação e Limpeza

Os proprietários  dos  prédios  são  responsáveis  pelo  bom estado  de  conservação  e 

limpeza dos números respectivos e não podem colocar, retirar ou alterar a numeração 

de polícia, sem prévia autorização da Câmara, sob pena de aplicação de coima nos 

termos previstos no presente Regulamento.

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Artigo 21.º

Alterações Toponímicas e de Numeração de Polícia

1. A Câmara Municipal poderá proceder à alteração de topónimos existentes sempre 

que achar 

conveniente devido a:

a) Alterações de carácter urbanístico;

b) Se verifique a existência de topónimos semelhantes.

2. As alterações de denominação de vias públicas e de numeração de polícia serão 
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obrigatoriamente  comunicadas  à  Conservatória  do  Registo  Predial  bem  como  à 

Repartição de Finanças e Correios, no intuito de proceder à rectificação do respectivo 

cadastro.

3. As comunicações referidas no número anterior deverão ser efectuadas pelo serviço 

competente, 10 dias depois da colocação das placas toponímicas.

4. A prova de correspondência entre a antiga e a nova denominação ou numeração 

será certificada gratuitamente, quando solicitada.

Artigo 22.º

Contra-Ordenações

1. Sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar, são puníveis com 

contra-ordenações a prática dos seguintes actos:

a) A falta de notificação à Câmara Municipal de Valença para proceder à recolha das 

placas, ou a sua não entrega, nos casos em que se verifique necessidade de proceder à 

sua retirada por motivo de demolição dos prédios ou das fachadas;

b) A  não  colocação  dos  números  de  polícia  atribuídos  ou  alterados  e/ou  a  não 

remoção do número de lote, no prazo fixado nos termos do n. °6, do artigo 18º;

c) A não colocação dos números de polícia nos termos estabelecidos nos n. os 1 e 2, 

do artigo 19º;

d) A  afixação  de  números  ou  caracteres  em  condições  que  não  respeitem  as 

características previstas no n °3, do artigo 19º;

e) A oposição à afixação das placas de toponímia nos termos do artigo 13.º.

f) A violação do disposto no artigo 20.º do presente Regulamento.

2. As contra-ordenações previstas nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do número anterior 

são puníveis  com coima graduada de 0,40 até  ao máximo de três  vezes  o salário 

mínimo nacional.

3. A competência para determinar a instauração dos processos de contra-ordenações e 

para a aplicação das coimas pertence ao Presidente da Câmara.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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Artigo 23.º

Casos Especiais

Os casos não previstos no presente Regulamento serão resolvidos mediante despacho 

do Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 24.º

Norma Revogatória

O presente Regulamento revoga expressamente qualquer regulamento ou norma sobre 

esta matéria em uso no Município.

Artigo 25.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias após a sua publicação nos 

termos legais.

Nos termos do disposto nos artigos 112.º, n.º 8 e 241.º da Constituição da República 

Portuguesa, e do preceituado na alínea a) do n.º 7, na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º e 

do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe 

foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos termos da alínea f) do artigo 

10º e do artigo 55º, ambos da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, foram as seguintes 

normas enviadas à Câmara Municipal, que as aprovou em    /   /    e, posteriormente, 

submetidas à aprovação da Assembleia Municipal em    /   /   , constituindo, assim, o 

Regulamento Municipal da Toponímia e Numeração de Edifícios”.-----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXOS
PROPOSTA DE REGULAMENTO DE TOPONÍMIA E DE NUMERAÇÃO DE 

POLÍCIA EM EDIFÍCIOS

ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO III – A
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ANEXO IV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de regulamento 

de Toponímia  e  de  numeração de polícia  em Edifícios  e  submetê-lo  a  apreciação 

pública,  nos  termos  e  para  os  efeitos  do  artº  118º  do  Código  Procedimento 
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Administrativo, aprovado pelo De- Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, o transcrito 

projecto de Regulamento.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - – - - - - - - - 

PONTO 5 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

DE ESTUDO – ALTERAÇÃO:-  A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 

as abstenções dos Vereadores eleitos pelo P.S., submeter a aprovação por parte da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do nº 6 do artº 64º conjugado com a 

alínea a) do nº 2 do artº 53º ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que os artºs  1º, o nº 2 do artº 2º, a alínea 

b) do artº 4º e alínea c) do nº 1 do artº 9º do Regulamento das Bolsas de Estudos em 

vigor neste Município passem a ter a seguinte redacção:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Artigo  1º

Objecto 

O presente Regulamento estabelece as normas de atribuição de bolsas de estudo por 

parte  da  Câmara  Municipal  de  Valença  a  estudantes  residentes  no  Concelho, 

matriculados e inscritos exclusivamente em  estabelecimentos de ensino superior, que, 

como tal sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

Artigo 2º

 2- O numero de bolsas a atribuir é fixado por deliberação da Câmara Municipal em 

função do orçamento disponível para cada ano.

Artigo 4º

b)Esteja matriculado num curso de ensino superior no ano lectivo para o qual solicita 

a bolsa;

Artigo 9º

1- Para efeitos de selecção dos candidatos, serão consideradas, designadamente,  as 

seguintes condições.
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   C  ) Distância do estabelecimento de Ensino Superior no qual está matriculado e que 

pretende frequentar relativamente à residência do candidato;”. - - - - - - - - - - - - - - - - 

PONTO 6 - REGULAMENTO MUNICIPAL  PARA A RECUPERAÇÃO DE 

HABITAÇÕES  DEGRADADAS  DE  ESTRATOS  SOCIAIS 

DESFAVORECIDOS – ALTERAÇÃO:-  Foi presente a proposta de alteração  ao 

Regulamento  Municipal  para  a  recuperação  de  habitações  degradadas  de  estratos 

sociais desfavorecidos  que após análise da mesma a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade,  aprovar  a  referida  proposta  e  propor  à  Assembleia  Municipal,  nos 

termos da alínea a) do nº 6 do artº 64º conjugado com a alínea a) do nº 2 do artº 53º 

ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, que o nº  9 do artº 2º, nºs 1 e 2 do Artº 7º A, nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artº 

8º, o artº 11º, o artº 12º e o artº 13º  do referido Regulamento Municipal  passam a ter 

a seguinte redacção: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Artigo 2º

(Comparticipações financeiras)

(….) 

9 – Independentemente do seu custo total, as obras não poderão ser financiadas em 

montante superior a € 7.500 (sete mil e quinhentos euros) por cada agregado familiar. 

ARTIGO 7º- A

Prioridades de selecção

1 -  Os  apoios  a  conceder  estão  limitados  ao  montante  global  da  verba  inscrita  e 

aprovada pelos órgãos municipais no Orçamento e Grandes Opções do Plano.

2 - No caso de reforço de inscrição de verba orçamental para os apoios previstos no 

presente  Regulamento,  os processos pendentes  serão novamente  sujeitos  a  parecer 
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técnico  dos  Serviços  de  Acção  Social  e  Obras  da  Câmara  Municipal,  para 

determinação de prioridades.

Artigo 8º

Fiscalização

1.  Os Serviços  de  Acção  Social  e  de  Obras  da  Câmara  Municipal  promoverão  a 

vistoria da habitação quanto às vertentes sociais e técnicas relevantes para a decisão 

do processo.

2. O relatório técnico de vistoria deverá descriminar o estado do imóvel e as obras a 

realizar. 

3. A Câmara Municipal de Valença tem o direito de fiscalizar a aplicação do apoio 

concedido.

4. Concluídas as obras será realizada uma vistoria para verificar a conformidade das 

obras executadas. 

5. A vistoria será realizada por uma comissão, composta por três técnicos a nomear 

pela Câmara Municipal, um dos quais será o técnico de acção social. 

6. Da vistoria é lavrado auto, do qual constam obrigatoriamente a identificação do 

imóvel, a descrição do estado do mesmo e as obras realizadas. 

ARTIGO 11º

Incumprimento

1. A Câmara Municipal poderá retirar ou reduzir os apoios concedidos, sempre que se 

verifique qualquer uma das seguintes situações: 

a) Não utilização ou utilização indevida do montante concedido; 

b) Prestação de falsas declarações do candidato; 

c) Não cumprimento das exigências previstas no regime jurídico da urbanização 

e da edificação; 
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d) Alteração substancial da situação económica do agregado familiar, de forma a 

não justificar o montante atribuído.

2. O incumprimento implica ainda o reembolso à Câmara Municipal de Valença do 

montante do apoio concedido, acrescido dos juros legais a que houver lugar desde a 

data  da  verificação  do  incumprimento,  e  a  impossibilidade  de  o  beneficiário  se 

candidatar a qualquer outro apoio à habitação.

Artigo 12 º

Dúvidas e Omissões

Antigo artigo 11º

Artigo 13º

Entrada em vigor

Antigo artigo 12º

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  7  -  REGULAMENTO  MUNICIPAL  DE  SISTEMAS  PÚBLICOS  E 

PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DE VALENÇA– ALTERAÇÃO:- Antes de se colocar à votação deste 

ponto o Vereador Dr. José Luís Serra referiu que entende o objectivo da proposta mas 

que discorda da forma pois é necessário saber como se calcula o caudal médio mensal 

(critério)  e  embora  o  Vice  –  Presidente  tenha  prestado  alguns  esclarecimentos,  a 

Câmara  Municipal,  após  discussão,  procedeu  à  votação  tendo  deliberado,  por 

unanimidade,  retirar este assunto para se reanalisar atendendo a que não consta da 

referida alteração  a forma como se calcula o caudal médio mensal (critério). - - - - - - 

PONTO 8  -  SISTEMAS  PÚBLICOS E PREDIAIS  DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA  E  DE  DRENAGEM  DE  ÁGUAS  RESIDUAIS  DE  VALENÇA  – 

COMUNICADO:-  Foi presente a informação interna emitida pelo Chefe de Divisão 

de Saneamento Básico desta Câmara Municipal,   registada sob o nº 8469/2010, da 
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qual consta o comunicado  a fazer aos Munícipes no sentido de os alertar quanto a 

ligações  de  águas  pluviais  a  rede  de  saneamento.  A  Câmara  Municipal  tomou 

conhecimento. - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PONTO  9  -  AJAP  -  ASSOCIAÇÃO  DOS  JOVENS  AGRICULTORES  DE 

PORTUGAL  -  PROTOCOLO  DE  COLABORAÇÃO:-    Prosseguindo,  a 

Associação dos Jovens Agricultores de Portugal enviou a esta Câmara Municipal a 

proposta  de  protocolo  de  colaboração,  abaixo  transcrita,  registada  nesta  mesma 

Câmara sob o nº 7155/2010, para a instalação de um Gabinete de Apoio ao Jovem 

Agricultor e aos agricultores em geral, localizado em Valença:- - - - - - - - - - - - - - - - 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

Entre: 

AJAP – ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DE PORTUGAL - 

pessoa colectiva nº 501396934, com sede na Rua D. Pedro V, nº 108 – 2º Lisboa, 

representada pelo Engº. José Firmino Brunhoso Cordeiro e Rui Mário Miranda Alves, 

respectivamente,  Presidente  e  Vice  –  Presidente  da  Direcção,  na  qualidade  de 

Primeira Outorgante;

e

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  VALENÇA representada  pelo  Dr.  Jorge  Manuel 

Salgueiro  Mendes,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Valença,  na  qualidade  de 

Segunda Outorgante.

É  celebrado  o  presente  protocolo  de  colaboração  que  se  regerá  pelas  cláusulas 

seguintes:

CLÁUSULA 1ª 

OBJECTO DE PROTOCOLO

Cedência de uma sala para a instalação de um Gabinete de Apoio ao Jovem Agricultor 

que se designará “Gabinete de Apoio ao Jovem Agricultor em Valença”. 
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CLAUSULA 2ª

OBJECTIVOS ESPECIFICOS

O  Gabinete  em  causa,  tem  por  objectivo  prestar  aos  jovens  agricultores  e  aos 

agricultores em geral os seguintes serviços:

a) Recepção  de  candidaturas  Regime  de  Pagamento  Único  (RPU),  Medidas 

Agro-Ambientais  e  Manutenção  da  Actividade  Agrícola  em  Zonas 

Desfavorecidas, entre outras;

b) Recepção de declarações no âmbito do SNIRA;

c) Elaboração de Projectos de investimento no âmbito do PRODER;

d) Promoção de acções de Formação Profissional;

e) Prestação  permanente  de  informação,  divulgação,  bem como  realização  de 

sessões de esclarecimento e aconselhamento técnico;

f) Participação  em  feiras,  sessões  de  sensibilização,  de  esclarecimento 

promovidos pela segunda outorgante.

CLAUSULA 3ª

RECURSOS HUMANOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

a) Atendendo  à  localização  e  pretendendo  uma  cobertura  eficaz  de  todo  o 

concelho  de  Valença  e  concelhos  limítrofes  a  AJAP  contratará  os  meios 

humanos que julgar necessários para o desempenho das tarefas;

b) Para  o  normal  funcionamento  do  Gabinete  ora  designado,  o  segundo 

outorgante disponibiliza gratuitamente as instalações, sendo responsabilidade 

da primeira outorgante assegurar o equipamento informático e o material de 

uso corrente.

CLAUSULA 4ª

DURAÇÃO
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O  Presente  protocolo  vigorará  por  tempo  indeterminado,  desde  que  não  seja 

denunciado por algumas das partes por carta registada com aviso de recepção, com a 

antecedência mínima de sessenta dias.

Lisboa, 3 de Setembro de 2010.

O Primeiro Outorgante e o Segundo Outorgante”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Antes de se proceder à votação deste ponto o Vice – Presidente informou que  seria 

cedida uma sala para a instalação de um Gabinete de Apoio ao Jovem Agricultor  no 

Mercado  Municipal.  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o 

protocolo  a celebrar com a Associação  dos Jovens Agricultores de Portugal. - - - - - - 

PONTO  10  -  RECUPERAÇÃO  DA  HABITAÇÃO  DEGRADADA  – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO:-  Foi presente o processo  de Júlio Joaquim da Rocha 

Soares,  registado nesta  Câmara  Municipal  sob o nº  8244/2010, para atribuição  de 

apoio para recuperação da sua habitação sita no lugar de Ermegil, nº 194, da Freguesia 

Verdoejo,  do Concelho de Valença.  A Câmara  Municipal,  depois  de apreciar  este 

assunto e tomando em consideração a informação prestada pela Técnica de Serviço 

Social, deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de €5.000,00 (cinco mil euros) 

para recuperação das habitação acima mencionada. - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - 

PONTO 11 - LANÇAMENTO DE BALONAS:-  A Câmara Municipal deliberou, 

por  unanimidade,  ratificar  o  despacho  pelo  qual  foi  autorizado  o  lançamento  de 

balonas na Freguesia e Concelho de Valença, no dia 23 de Outubro findo,  por parte 

de Benjamin Fernandes (registo nº 8189/2010). - – - - - - - - - - -  – - - - - - - - - - - - - - -

PONTO 12 - PAVILHÃO MUNICIPAL – ISENÇÃO DE TAXAS:-  A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de isenção do pagamento 

das taxas devida pela utilização do Pavilhão Municipal solicitado por Fernando José 

Pereira Barros, para praticas desportivas a efectuar pelos funcionários desta Autarquia 
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(registo  nº  8606/2010),  bem  como,  também  o  da  Associação  Humanitária  dos 

Bombeiros Voluntários de Valença, (registo 7889/2010) para o mesmo efeito. - - - - - - 

PONTO  13  -   DELIBERAÇÕES  DIVERSAS ______ RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 09 de Novembro 

corrente, que apresenta o total de disponibilidades de €675.419,11(seiscentos e setenta 

e cinco mil quatrocentos e dezanove euros e onze cêntimos). “Ciente”. DESPACHOS 

PROFERIDOS PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES MEDIANTE 

DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE  PODERES  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL:  Foi presente a relação dos despachos proferidos pela Presidência da 

Câmara Municipal por delegação desta, no período de 28 de Outubro findo a 09 de 

Novembro corrente. “Ciente”.-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CEDÊNCIAS  DE  TRANSPORTES:-    A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  ratificar  o  despacho  pelo  quais  foram  autorizadas  as  cedências  de 

transporte, bem como, autorizar, conforme os requerimentos  que deram entrada nesta 

mesma Câmara a coberto dos seguintes números, de acordo com informações neles 

prestadas pelos competentes serviços: 8399/2010; 8298/2010; 8076/2010; 8455/2010; 

7644/2010; 8426/2010; 8328/2010. - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Atendendo a que alguns destes registos de entrada são do Agrupamento Vertical de 

Escolas “Muralhas do Minho”, a Vereadora Drª. Ângela Evangelista não tomou parte 

nessas mesmas deliberações por fazer parte da Direcção). - – - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CEDÊNCIA  DE  INSTALAÇÕES:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, ratificar o despacho pelo qual foi autorizada a cedência das instalações 

da Biblioteca Municipal no dia 04 de Novembro corrente para uma reunião da CGTP, 

bem como, autorizou a cedência das instalações do 115 à Paróquia de Valença para a 

catequese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

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

ao público,  não se tendo  registado qualquer intervenção por parte do público. - - - - – 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes disposições 

do artigo 92º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a 

mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Vice - Presidente da 

Câmara e pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Vice - 

Presidente  da  Câmara,  pelas  dez  horas  e  quarenta  minutos,  declarou  encerrada  a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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