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ACTA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  VALENÇA 
REALIZADA NO  DIA 19   DE 
JANEIRO DE 2011. - – - - - - -----

- - - Aos dezanove dias do mês de Janeiro do ano dois mil e onze, nesta cidade de 

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

Valença sob a presidência do Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes  e com a 

presença  dos  Vereadores  Manuel  Rodrigues  Lopes,  Elisabete  Maria  Lourenço  de 

Araújo Domingues,  José Manuel  Temporão Monte,  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, verificou- se 

a falta, desde já considerada justificada, do Vereador  José Luís Serra Rodrigues, por 

motivos profissionais. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
-  -  -  O  Sr.  Presidente  da  Câmara  deu  a  palavra  aos  membros  para  as  suas 

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

- Do  Sr. Vereador Fernando Rodrigues para saber para quando está previsto iniciar a 

actividade do saneamento  nas freguesias de Friestas e Verdoejo. Questionou quanto 

ao preço por pessoa do Jantar  de Natal  dos funcionários da Câmara.  Por último, 

felicitou  o  trabalho  desenvolvido   pela  CIM  –  Alto  Minho   relativamente  à 

percentagem da execução dos projectos rondar os 92%.

- Da Sra. Veradora Ângela Evangelista para saber o motivo pelo qual o chafariz da 

esplanada não se encontra a funcionar e ainda para saber dos custos com iluminação 

de Natal e se foram contactadas mais do que um empresa para o efeito.

O Sr.  Presidente  começou por  responder  dizendo que  o chafariz  se  encontra  em 

manutenção  por  se  ter  detectado  um  problemas  nas  tubagens.  Relativamente  à 

iluminação e natal confirmou que foram contactadas mais do que uma empresa e que 

o valor orçou em €13.000,00 (treze mil euros).
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A estação elevatória de Verdoejo não está feita, atendendo a que depende da ligação 

pela EDP da electricidade.

Por último quanto ao valor do jantar de natal disse que o custo foi de €13,00 (treze 

euros) por pessoa.

Por fim não quis deixar de referir que também faz suas as palavras tecidas pelo Sr. 

Vereador  Dr.  Fernando Rodrigues  relativamente  ao  desempenho que  têm vindo a 

demonstrar a CIM – Alto – Minho.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  05 DE 
JANEIRO DE 2011:- 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 05 de Janeiro corrente, pelo 

que a mesma irá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da respectiva reunião. 

PONTO  2  -  PROTOCOLO  DE  COLABORAÇÃO  COM  O  EXÉRCITO 
PORTUGUÊS:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o 

protocolo a celebrar entre esta Câmara Municipal  e o Exército que a coberto do nº 

9529/2010 deu entrada nos serviços da mesma  e que baixo se passa a transcrever:- - -

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE 

O EXÉRCITO E A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
1. PREÂMBULO

Este  protocolo  insere-se  na  estratégia  de  recrutamento  contínuo  de  voluntários, 

reclamada por um sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos 

qualificados e tem como finalidade a divulgação da prestação de serviço militar nos 

regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos termos da Lei n.º 174/99, de 21 

de  Setembro  (Lei  do  Serviço  Militar)  e  do  Decreto-Lei  n.º  289/2000,  de  14  de 

Novembro (Regulamento da Lei do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos 

militares no âmbito das obrigações militares a efectuar,  gratuitamente,  no Serviço 
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de ................... da Câmara Municipal de Valença.

2. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Entre:

a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, como primeiro outorgante, adiante designado 

abreviadamente  por  Exército,  neste  acto  representado  pelo  Major-General 

Jorge de Jesus dos Santos, Director de Obtenção de Recursos Humanos do 

Exército,  cujos  poderes  de  representação  foram conferidos  pelo  Chefe  do 

Estado-Maior do Exército; 

           e

b) MUNICÍPIO DE VALENÇA – CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, 

como segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por CMV, neste 

acto representada pelo Exmo. Dr. Jorge Salgueiro Mendes, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal de Valença;

É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes: 

3. PARTE DISPOSITIVA
Cláusula 1ª

Objecto
O  presente  protocolo  estabelece  o  quadro  de  uma  colaboração  profícua  entre  a 

Câmara Municipal de Valença e o Exército, no âmbito de acções de divulgação da 

prestação de Serviço Militar em RV/RC, no município, bem como, da prestação de 

esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de natureza militar.

Cláusula 2ª
Objectivo

 O presente protocolo visa:

a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em 

Regime de Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC);

b) Prestar  esclarecimentos  relativos  a  assuntos  militares,  no  Serviço 

de ...................... da CMV, nomeadamente aqueles que dizem respeito a:

(1)  Recenseamento Militar;

(2) Dia da Defesa Nacional;
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(3) Certidões Militares;

(4) 2as vias de Cédulas Militares;

(5) Contagens de Tempo de Serviço;

(6) Requerimentos  para  Complemento  de  Pensão  e  Reforma  (Ex-

Combatentes);

(7) Outros requerimentos.

Cláusula 3ª
Obrigações do Exército

O Exército compromete-se a:

a) Dar formação aos recursos humanos da CMV sobre a divulgação do serviço 

militar em RV e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares 

dos cidadãos.

b) Disponibilizar  à  CMV  todos  os  meios  de  divulgação  (pósteres/cartazes, 

trípticos e flyers) do serviço militar em RV e RC e demais informação relativa 

às  obrigações  militares  dos  cidadãos,  assim como facultar  os  modelos  de 

requerimento necessários ao cabal cumprimento dos objectivos preconizados.

c) Definir circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor 

directo para apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade 

desejável no atendimento ao cidadão.

d) Colaborar  com  a  CMV,  na  realização  de  eventos  de  carácter  cultural, 

recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço militar 

em RV e RC.

Cláusula 4ª
Obrigações da CMV

A CMV compromete-se a:

a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação 

do serviço militar em RV e RC.

b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e 

outros assuntos de cariz militar no Serviço de Atendimento Único.
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c) Elaborar o registo dos destinatários das acções de divulgação, bem como, dos 

esclarecimentos prestados no atendimento ao cidadão.

Cláusula 5ª
Encargos financeiros

a) Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação 

e participação em eventos de carácter cultural,  recreativo e desportivo que 

contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC são suportados, 

na sua totalidade, pelo Exército.

b) Os encargos relativos a envio dos requerimentos prestação de esclarecimentos 

no Serviço de ............... são suportados pela CMV.

Cláusula 6ª
Prazo de vigência

a) O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título 

experimental por 3 (três) meses;

b) Findo o período experimental  o protocolo será sujeito a uma avaliação no 

sentido de se aferir do interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, 

caso em que se considera renovado pelo período subsequente de um ano;

c) Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo 

se for denunciado por qualquer das partes mediante comunicação escrita à 

contra-parte, com a antecedência de 60 dias.

Cláusula 7ª
Resolução e denúncia

A violação  por  um  dos  outorgantes  de  qualquer  das  obrigações  assumidas,  no 

presente protocolo, confere ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não 

havendo lugar ao pagamento de qualquer indemnização. 

Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.

Assim o outorgaram, em Valença, em .......de ........... de 2011. Pelo 1º Outorgante, 

Major-General Jorge de Jesus dos Santos e pelo 2º Outorgante,  Dr Jorge Salgueiro 

Mendes.”. -----------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  3 - EVENTO “1º CROSS FORTALEZA DE VALENÇA” - PEDIDO 
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DE  APOIO:-   Foi  presente  um  oficio  da  Associação  Empresarial  de  Valença, 

registado nesta Câmara Municipal sob o nº 9271/2010 a solicitar apoio logístico e 

material para a realização do evento “1º Cross Fortaleza de Valença”,  no dia 20 do 

mês de Fevereiro próximo. A Câmara Municipal atendendo ao interesse desportivo e 

promocional deliberou, por unanimidade, apoiar a prova nos termos da informação 

prestada pela Técnico Responsável. Mais foi deliberado, também por unanimidade, 

autorizar  a utilização do espaço público para a realização da mesma,  bem como, 

conceder  um subsidio no valor  de €750,00 (setecentos  e cinquenta euros) para a 

aquisição de troféus. -----------------------------------------------------------------------------

PONTO  4  -  AGRUPAMENTO  453  DO  CORPO  NACIONAL  DE 
ESCUTEIROS – VALENÇA – CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES:-  A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho pelo qual foi autorizada a 

cedência  das  instalações  da  Ex-  Alfândega  aos  Escuteiros  de  Valença,  para  a 

celebração de uma ceia dos Reis. (registo nº 136/2010).-----------------------------------

PONTO 5 -  LANÇAMENTO DE BALONAS:-  A Câmara Municipal deliberou, 

por  unanimidade,  ratificar  o  despacho  pelo  qual  foram  autorizados  os  seguintes 

lançamentos de balonas:-------------------------------------------------------------------------

-  na Freguesia de Ganfei,  deste Concelho, nos dias 15 e 16 de Janeiro,   à Comissão 

de Festas em Honra de Santo Amaro (registo nº9892/2010); - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  na Freguesia  de Gandra,   deste Concelho,  nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro,    à 

Comissão de Festas em Honra de Santo Amaro (registo nº9893/2010). – - - - - - - - - - 

PONTO  6  -  AUXÍLIOS  ECONÓMICOS  -1ºCICLO:-   A  Câmara  Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o  despacho através  do qual  foi  autorizada  a 

atribuição  dos  Auxílios  Económicos  para  o  1º  Ciclo,  conforme  o  mapa  abaixo 

transcrito, nos precisos termos da proposta apresentada pela Técnica Sup. de Serviço 

Social: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - –  –  - - - - - - - - - -

 “Em anexo junta-se quadro com o nome de dois alunos que solicitaram apoio numa 

fase posterior. Uma vez que se trata de alunos que se encontram integrados no 1º 

escalão do abono de família, devem beneficiar do escalão A da acção Social escolar, 

ou seja usufruir das refeições gratuitas e beneficiar de 13 para material escolar.”
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 Acção Social Escolar

Ano Lectivo 2010/2011

E.B1 das Antas

Cantina 

Nome Escalão Valor a pagar 

Beatriz Costa Santos A 0,00 €

Pedro Miguel Costa Santos A 0,00 €

                                                      Material Escolar 

Nome Escalão Valor a Pagar 

Beatriz Costa  Santos A 13,00 €

Pedro Miguel Costa Santos A 13,00 €

PONTO  7  -  APOIO  SOCIAL  –  ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSIDIO:-  A  Câmara 

Municipal, no seguimento da sua deliberação de 24 de Novembro último e tomando 

em consideração que não foi apresentada qualquer resposta à respectiva notificação 

efectuada  no âmbito da formalidade da audiência  dos interessados,  deliberou,  por 

unanimidade, indeferir o pedido de apoio social apresentado pela requerente Adelina 

Gonçalves Labrujó, registo nº7967/2010, com os fundamentos constantes da aludida 

deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO  8  -  PISCINA  MUNICIPAL  -  ISENÇÃO  DE  TAXAS:-A  Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com votos contra  dos membros presentes eleitos 

pelo Partido Socialista, isentar do pagamento das taxas de utilização das instalações 

da Piscina Municipal de acordo com o solicitado através dos documentos registados 

nesta  mesma  Câmara  sob  os  seguintes  números:-  9844;  9847/2010;  61;  62;  89; 

90/2011.   Relativamente  a  estes  pedidos  de  isenção   de  taxas  pela  utilização  da 

Piscina  Municipal,  o  Vereador  Dr.  Fernando  Rodrigues  referiu  que  atendendo  à 

consecutiva existência de requerimentos de isenções que se deveria encontrar uma 

solução, tendo o Vereador José Monte  respondido que a alteração ao Regulamento 

está  a  ser  preparada  por  forma  a  colmatar  este  tipo  de  situações. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mais  foi  deliberado,  por  unanimidade,  autorizar  a  frequência  das  instalações  da 

Piscina Municipal em horários não fixos ao requerente que através de requerimento 

com entrada nesta mesma Câmara a coberto do nº 60/2011, o solicitou, bem como, a 

respectiva isenção em 50% da mensalidade. -------------------------------------------------

PONTO 9 - TRANSPORTE ESCOLAR:- A Câmara Municipal, no seguimento da 

sua deliberação de 13 de Outubro último e tomando em consideração que não foi 

apresentada  qualquer  resposta  à  respectiva  notificação  efectuada  no  âmbito  da 

formalidade da audiência dos interessados, deliberou, por unanimidade, indeferir o 

pedido de transporte escolar apresentado pela requerente Paula Cristina Domingues 

Moreira  Simões,  registo  nº7848/2010,  com os  fundamentos  constantes  da aludida 

deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO  10  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 
TESOURARIA:  Foi  presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  30  de 

Dezembro  findo,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de  €530.243,55 

(quinhentos  e  trinta  mil  duzentos  e  quarenta  e  três  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 06 a 18 de 

Janeiro  corrente.  “Ciente”.  SUBSIDIOS  E  TRANSFERÊNCIAS:-  A  Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  conceder  €15.000,00 (quinze mil  euros)  à 

Fábrica da Igreja  Paroquial  de Santa Maria dos Anjos – Valença, para restauro da 

talha dourada da Igreja Matriz de Valença, a igreja Santa Maria dos Anjos (registo 

nº8330/2010).  Relativamente  a esta atribuição de subsidio não deixou de referir que 

é uma obra que engrandece  o património municipal, mas o Município aquando do 

executivo anterior já contribuiu com mais verbas. Mais foi deliberado, também por 

unanimidade,  não conceder  o apoio solicitado pela APD – Associação Portuguesa de 

Deficientes, atendendo a que não se encontra representada neste Concelho. (registo nº 

9978/2010) ----------------------------------------------------------------------------------------
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CONCESSÃO  DE  TRANSPORTES:  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  ratificar  o  despacho  pelo  quais  foram  autorizadas  a  seguintes 

concessões de transporte:-  9977 e 9846/2010; 92/2011. Mais foi deliberado também 

por unanimidade,  autorizar as concessões de transportes que a coberto dos seguintes 

nºs deram entrada nesta Câmara Municipal:- 93; 95 e 97/2011. ---------------------------

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES E ESPAÇO: A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho pelo qual foi autorizada a cedência do pavilhão 

municipal  à Associação Basquetebol de Viana do castelo nos dias 21, 22, 27 e 28 de 

Dezembro do ano transacto e, 09 de Janeiro corrente,  bem como autorizar para os 

dias 06, 20 de Fevereiro e 06 e 27 de Março próximos, para treinos das selecções 

distritais.  (9749  e  9842/2010;  51/2011).  Mais  foi  deliberado,  também   por 

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

da Biblioteca Municipal, à Universidade do Minho, no dia 18 de Janeiro corrente, 

para uma demonstração da plataforma logística, bem como, também para o Banco 

Comercial Português no mesmo dia ( registos nºs 9854/2010 e 130/2011). -------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

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

público, não se tendo registado qualquer intervenção. --------------------------------------

PROVAÇÃO 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 Presidente da Câmara e 

pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

Câmara,  pelas  dez  horas,  declarou  encerrada  a  reunião,  da qual,  para  constar,  se 

lavrou a presente acta. ---------------------------------------------------------------------------
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