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ACTA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  02  DE 

MARÇO DE 2011. - – - - - - - - - - 

- - - Aos dois dias do mês de Março 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,  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. -------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - - O Sr. Presidente da Câmara antes de dar a apalavra aos membros para as suas 

intervenções informou que por motivos informáticos a documentação para a presente 

reunião de Câmara não foi  entregue em tempo oportuno. Referiu ainda o alerta dado 

aos  serviços  informáticos  para  que  de  futuro  este  tipo  de  situações  fiquem 

salvaguardadas,   atendendo  a  que  os  documentos  se  encontram  em  programas 

virtuais, não se tem acesso quando existem falhas de sistema. Em caso de não existir 

outro tipo de solução em situações idênticas a esta,  a reunião de Câmara  será adiada 

pelos motivos expressos. ------------------------------------------------------------------------

Seguidamente,  deu  a  palavra  aos  membros  para  as  suas  intervenções,  tendo-se 

registado as seguintes intervenções:-----------------------------------------------------------
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- Do Vereador Dr. José Luís Serra para  referir que compreende a situação embora 

tenha  expressado  a  dificuldade  que  teve  em se  preparar  para  a  reunião  sem  a 

respectiva documentação, sugerindo que se este tipo de situação se voltar a repetir a 

reunião seja adiada. -----------------------------------------------------------------------------

- Do Vereador Dr. Fernando Rodrigues para  questionar o Sr. Presidente da Câmara 

acerca dos eventuais desenvolvimentos sobre o Aterro Sanitário. -----------------------

O Sr. Presidente começou por responder dizendo que existem dois desenvolvimentos, 

sendo que um deles se refere a uma acção popular interposta pela Associação de 

Habitantes de Chamosinhos junto do Tribunal Administrativo de Braga, no que se 

refere às deliberações  tomadas no sentido de manter  em funcionamento o Aterro 

Sanitário. Prosseguindo, acrescentou que um outro desenvolvimento têm a ver com a 

comunicação  feita  pelo  Consultor  Jurídico  da  Câmara  Municipal  sobre  o 

indeferimento  da acção interposta pela Junta de Freguesia  de S. Pedro da Torre 

junto  do  Tribunal  da  Relação,  aquando  da  decisão  de  encerramento  do  Aterro 

sanitário. Seguidamente,  a conferir-se o Vereador Dr. José Luís Serra congratula-se 

com esta boa noticia sob o ponto de vista logístico e financeiro, não deixando de 

referir que, neste momento, para este Município  é a melhor noticia que poderia ter 

recebido,  tendo  sido  um  assunto  complexo  de  se  resolver.--------------------------

O Sr. Presidente acrescentou que em finais do ano passado o tribunal solicitou alguns 

esclarecimentos a esta Câmara Municipal sobre o Aterro Sanitário desde o seu inicio 

até à presente data, tendo sido elaborado junto com a Valorminho, um relatório   e 

entregue em Tribunal. ---------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  16 DE 

FEVEREIRO 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 
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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 16 de Fevereiro corrente, 

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

reunião, com as seguintes correcções: --------------------------------------------------------

O Vereador Dr. José Luís Serra pediu  ao Sr. Presidente da Câmara que lhe prestasse 

alguns esclarecimentos objectivos, em relação ao PUAV,  atendendo a que depois de 

ler a acta da última reunião de Câmara,  se tenham adensado mais as suas dúvidas,  e 

que  as mesmas passem a constar da presente acta. Em primeiro lugar, saber quem irá 

pagar este PUAV; em segundo lugar quem o irá executar e, por fim, com que base se 

colocam futuras taxas. -----------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente esclareceu  dizendo que quem irá pagar o PUAV é o Município. 

Informou  que a DGOT  deu conhecimento aos Municípios  de uma norma  para a 

elaboração  de contratos de planeamento  para todo o território nacional e que consta 

do site da DGOT . Em segundo lugar  a execução,  bem como, a escolha da equipa 

técnica para acompanhamento será feita  pelo Município, sendo que poderá ser feito 

por ajuste directo.  Por último referiu  que,  atendendo a que,  existe  uma entidade 

privada com interesse na elaboração do projecto  da plataforma na área do PUAV e 

para  o  qual  necessita  de  um instrumento  de  planeamento,  esta  mesma  entidade 

encontra-se disponível para financiar, numa 1ª fase, a elaboração do projecto,  que à 

posteriori seria ressarcida desse financiamento aquando do pagamento da taxas na 

operação de loteamento. Esclareceu que também deste forma a empresa em causa vê-

se  na  obrigação  de  cumprir  o  Plano.    Por  último  informou  que  o  contrato  de 

planeamento, neste momento, encontra-se em fase de discussão pública. ---------------

No  seguimento  destes  esclarecimentos  dados  pelo  Sr.  Presidente  da  Câmara 

Municipal, o Vereador Dr. José Luís Serra quis saber quem era a empresa que iria 

elaborar  o Plano, ao que lhe foi respondido que os Serviços Técnicos desta Câmara 

Municipal  consultaram  várias  empresas  mas  que  a  inclinação   é  para  que  seja 

adjudicada à mesma empresa  que elaborou o PDM , até porque se encontra dentro de 

todos os pormenores.
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PONTO 2 –  ALARGAMENTO DE HORÁRIO – CARNAVAL – DESPACHO:- 

Foi presente o  despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, no 

dia 15 de Fevereiro findo, abaixo transcrito, através do qual determina o alargamento 

de horário de funcionamento de todos os estabelecimentos de bebidas do Concelho 

de Valença que possuam licença até às 2h00 possam funcionar até às 4h00 na noite de 

Carnaval, de Segunda para Terça – Feira:-----------------------------------------------------
DESPACHO 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO – CARNAVAL  

Considerando  que  no  período  de  Carnaval  costumam  ser  feitos  pedidos  de 

alargamento do horário de funcionamento (encerramento) dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas; 

Considerando  que,  na  linha  da  dinamização  do  turismo  e  do  desenvolvimento 

económico  e  cultural  do  Concelho,  cumpre  à  Autarquia  disponibilizar  respostas 

adequadas a todo o tipo de situações, com a preocupação de assegurar que a diversão 

de uns não pode impedir o descanso dos outros;

Considerando que a animação também reveste um carácter positivo, pois, além de 

contribuir para a promoção da imagem do Concelho, estimula e favorece o tecido 

económico da cidade, que dela retira benefícios económicos;

Considerando,  assim,  que  a  revitalização  da  actividade  desses  estabelecimentos 

passa, também, pela flexibilidade dos horários de funcionamento;

Determino  o  alargamento  do  horário  de  funcionamento  (encerramento)  dos 

estabelecimentos de bebidas do Concelho de Valença, nos seguintes termos:

De Segunda-Feira para Terça-Feira, os bares que possuam autorização até às 2.00 

Horas passarão a poder funcionar até às 4.00 Horas.

Não obstante,  estas prerrogativas ficam condicionadas ao respeito  pelos  seguintes 

requisitos:

•É  expressamente  proibida  a  colocação  de  dispositivos  de  ampliação  sonora  no 
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exterior dos estabelecimentos (nomeadamente, nos espaços que resultam de ocupação 

da via pública licenciada);

• Deverá ser integralmente cumprida a Lei do Ruído de forma a não se ultrapassarem 

os limites sonoros previstos nessa legislação.

O desrespeito por qualquer uma das condições atrás indicadas implicará:

• A cessação da presente autorização;

• A constituição de arguido em processo de contra-ordenação; 

• A participação ao Ministério Público, por crime de desobediência, em consonância 

com o previsto no artigo 348.º do Código Penal.

O presente Despacho deve ser divulgado e dado conhecimento do mesmo ao Posto 

Territorial  da  G.N.R.  Valença,  15  de  Fevereiro  de  2011.  O  PRESIDENTE  DA 

CÂMARA (a) Dr. Jorge Manuel Salgueiro Mendes”. ---------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o despacho acima 

transcrito e dele dar conhecimento às autoridades locais – GNR. -------------------------

PONTO 3 – ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO:-  Foi presente o requerimento de Fernandes & Felgueiras, 

Lda, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 1466/2011, a solicitar autorização 

para alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento denominado “Bar 

Quê?”, para os dias 07 ( noite de Carnaval) e  26 de Março (dia de Aniversário) até às 

4h00.  Atendendo ao facto de que os alargamentos de horários de estabelecimentos 

para o dia de Carnaval já se encontram autorizados através de deliberação tomada no 

ponto  2  da  ordem  do  dia  desta  reunião,  esta  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, não autorizar o solicitado alargamento para o dia 26 de Março corrente.

PONTO  4  –  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  EM  REGIME  DE  AVENÇA E 

TAREFA A PESSOAS SINGULARES:-  Foi  presente   a  informação nº  DF0 da 

Divisão Financeira desta Câmara Municipal, que seguidamente se transcreve:----------

“INFORMAÇÃO N.º : DF0 DATA: 2011/02/21
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ASSUNTO:  Aquisição de serviços de avença e tarefa com pessoal singulares
No seguimento da informação interna de despesa com a referência 07/DUP/23 da 

Divisão de Urbanismo e Planeamento a solicitar autorização superior para a assunção 

de despesa no valor de 1217,88 euros (mil duzentos e dezassete euros e oitenta e oito 

cêntimos), para a aquisição dos serviços de Manuel Aires Veiga de Oliveira (NIF: 

161256490)  para  peritagens  necessárias  para  efeitos  de  candidatura  dos  Centros 

Escolares,  a  referida  despesa  implica  a  celebração  de  contrato  de  aquisição  de 

serviços de avença e tarefa com pessoal singular, e em conformidade com o disposto 

no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pelo artigo 20º 

da Lei 3-B/2010 de 28 de Abril, que refere que a celebração de contratos de tarefa e 

avença  depende do prévio parecer favorável do órgão Executivo, sou da opinião que 

a  autorização  da  referida  despesa  deverá  ser  submetida  à  reunião  da  Câmara 

Municipal.

Para os devidos efeito legais, anexa-se ao processo informação de cabimento com a 

referência 07/DUP/23/2011.

À Consideração Superior. A Responsável da Secção (a)  Rosa Teresa Alvarez.” -------

Antes de se proceder à votação deste ponto, o Vereador Dr. José Luís  usou da palavra 

para  questionar  se no Orçamento de Estado  não estão previstos limites  para a 

contratação de serviços, bem como, se não dependem da solicitação de autorização à 

tutela.  Acrescentou  ainda  que  vota  favoravelmente  desde  que  esta  dúvida  fique 

clarificada  e com a declaração de voto que seguidamente se transcreve:----------------

“Votamos a  favor  na condição  de que se  verifique que da  Lei  do Orçamento de 

Estado  para o ano em curso não contemple qualquer limitação ou procedimento para 

este tipo de serviços”.----------------------------------------------------------------------------

A  Câmara  Municipal,  nos  termos  do  mencionado  diploma,  deliberou,  por 

unanimidade,  autorizar a aquisição de serviços a Manuel Aires Veiga de Oliveira, 
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pelo preço de € 1.217,88 (mil duzentos e e dezassete euros e oitenta e oito cêntimos), 

referente a  peritagens para efeitos de candidatura dos Centros Escolares. --------------
PONTO 5 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – RASTREIO À VISÃO:-  Foi 

presente   o  oficio  da  Caixa  de  Crédito  Agrícola  de  Noroeste  registado sob  o  nº 

1464/2011,  a solicitar autorização para estacionar a unidade Móvel da multiopticas 

na Rua Nossa senhora de Fátima para  efectuar um rastreio  à Visão, hoje. A Câmara 

municipal deliberou, por unanimidade ratificar o despacho da presidência pelo qual 

foi autorizado o solicitado. ----------------------------------------------------------------------

PONTO 6  -  PISCINA MUNICIPAL –  IMPEDIMENTOS  TEMPORÁRIOS:- 

Foi  presente  a  informação  interna  nº  1148/2011,  prestada  pelo  Responsável  do 

Desporto e Juventude, referente a alguns impedimentos temporários de utilização da 

Piscina Municipal, que seguidamente se transcreve:-----------------------------------------

“No decorrer das épocas desportivas da Escola de Natação da Piscina Municipal de 

Valença, tem ocorrido, pontualmente, situações de obrigatoriedade de encerramento 

das actividades desportivas na instalação, devido a incidentes com fezes ou vómitos 

nos tanques de natação,  o que obriga a  um tratamento físico e químico da água, 

indicado pelo Eng. Químico Mário Rebola e pelo Delegado de Saúde de Valença, Dr. 

Amílcar Lousa.

Assim, venho por este meio solicitar junto a V. Excia, que se digne autorizar a oferta 

de  bilhetes  de entrada livre  (válidos  até  30 de  Junho de  2011 e  condicionados à 

disponibilidade de espaço) aos utentes da Escola de Natação, com a mensalidade em 

dia,  mas  que  pelo  motivo  anteriormente  referido,  fiquem  impossibilitados  de 

frequentar as aulas.

Deste  modo,  ficaria  uma  vez  mais  provado  o  cuidado  existente  nesta  instalação 

referente  à  qualidade  da  água,  assim como,  a  atenção pelos  direitos  de  todos  os 

utentes.  À consideração superior.” -----------------------------------------------------------

Antes de proceder à votação deste ponto o Vereador Dr. José Luís Serra alertou para a 

importância  do  bom  funcionamento  desta  infra-estrutura,  atendendo  a  que  as 

reclamações  continuam  a  ser  sempre  pelos  mesmos  motivos.  Não  deixando  de 
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acrescentar  que  embora  concorde  com o princípios  discorda  da  forma como esta 

Câmara Municipal pretende resolver este assunto, achando que se deveria devolver o 

dinheiro, motivo pelo qual os Vereadores eleitos pelo partido Socialista irão votar 

contra, com a seguinte declaração de voto:- “Votamos contra, apesar de concordar 

com os princípios, discordando da forma por entender-mos que seria  mais correcto a 

devolução  do respectivo valor pago pelo serviço que as pessoas acabaram por não 

usufruir.” ------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente o Presidente esclareceu que, atendendo a que neste momento a Piscina 

Municipal está no seu limite de ocupação e sendo esta um dos equipamentos mais 

frequentados  (900  utentes  por  mês),  é  compreensível  que  existam  reclamações 

atendendo ao volumoso nível de utilização. Prosseguindo, referiu que lhe chegou ao 

conhecimento de que não é intenção dos utentes a devolução da quantia paga e não 

utilizada  por  razões  imputadas  a  este  Município,  mas  se  algum  dos  utentes  o 

pretender assim será feito. ----------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra dos membros eleitos 

pelo  Partido  Socialista,  autorizar  a oferta  de  bilhetes nos  precisos  termos  da 

informação prestada pelo Técnico Responsável. ---------------------------------------------

PONTO 7  –  PEDIDO DE  TRANSPORTE  ESCOLAR:-    No seguimento  da 

deliberação  tomada  por  esta  Câmara  Municipal  em  27  de  Outubro  último  e  da 

notificação  efectuada  à  requerente  no  âmbito  do  Código  do  Procedimento 

Administrativo, sobre a intenção desta Câmara Municipal  em indeferir o solicitado 

transporte,  veio  a  mesma  se  pronunciar  através  do  requerimento  registado  nesta 

Câmara  Municipal  sob  o  nº  1670/2011,  com  o  intuito  de  poder   esclarecer   e 

fundamentar o motivo pelo qual o transporte escolar solicitado deveria ser atribuído. 

Acerca  deste  requerimento  foi  prestada  a  informação,  devidamente  fundamentada 

com documentos de empresas de transporte,   no sentido de que  seria mais vantajoso 

para a autarquia comparticipar o trajecto Valença – Caminha  e informou  que no Ano 

Lectivo 2009/2010 o referido aluno usufruiu de passe escolar.  --------------------------

Antes  de  se  proceder  à  votação  o  Presidente  esclareceu  que  os  custos  que  o 
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Município iria ter com a deslocação do aluno de Verdoejo para Valença seria maior 

do que suportar os custos da deslocação do aluno de Valença para Caminha. -----------

Seguidamente,   a  Vereadora  Drª.  Ângela  referiu  que a  conclusão a  que se  chega 

através da informação prestada   e do esclarecimento dado pelo Sr. Presidente é que 

se torna mais vantajoso a deslocação dos alunos para outros concelhos.  Referiu ainda 

irá votar contra atendendo a que o aluno repete o 10º ano e até ao 9º ano frequentou a 

escola de Valença e logo conhece os colegas, os funcionários e os professores, ou seja 

que não se iria sentir desenquadrado do ambiente.  -----------------------------------------

Seguidamente,  o Vereador Dr. Fernando Rodrigues para perguntar se foram emitidas 

as guias ou as requisições ao aluno, tal como consta da informação prestada. ----------

O  Vereador  Dr.  José  Luís  Serra  para  sugerir  a  criação  de  uma  regra  em  sede 

regulamentar para evitar que este tipo de situações sejam avaliadas caso a caso. Não 

deixando de referir que se esta opção existe efectivamente, este ano,  em Valença é 

um profundo disparate financeiro  e abrem-se precedentes gravíssimos para outro tipo 

de  situações,  motivo  pelo  qual   irá  votar  contra.  Mantêm  a  posição  tomada 

anteriormente  sobre  este  assunto.  O  Vereador  Dr.  Fernando  quis  acrescentar  ao 

anteriormente dito que esta Câmara Municipal apenas se deveria pronunciar sobre a 

resposta e nunca sobre diferenças de custos de deslocações,  motivo pelo qual irá 

votar contra.  O Presidente em relação à questão da emissão das requisições referiu 

que iria verificar a situação. --------------------------------------------------------------------

Seguidamente,  a Câmara Municipal  deliberou,  por maioria,  com votos contra  dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, atribuir o passe escolar para o transporte de 

Valença a Caminha  de Carlos Henrique Souto, para o corrente ano lectivo, de acordo 

com a informação prestada pelos serviços responsáveis. -----------------------------------

PONTO  8  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS:- RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia um de Março 

corrente, que apresenta o total de disponibilidades de € 627.448,81 (seiscentos e vinte 

e sete mil quatrocentos e quarenta e oito euros e oitenta e um cêntimos). “Ciente”. 

DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES 
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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 17 de Fevereiro 

último  a  01  de  Março  corrente.  “Ciente”.CEDÊNCIA DE  TRANSPORTE:-  A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho pelo qual foram 

autorizadas  a   cedência  de  transporte  à  confraria  de  S.  Teotónio  no  dia  18  de 

Fevereiro  findo  (registo  nº  1230/2011).   CEDÊNCIA DE  INSTALAÇÕES:-  A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho pelo qual foram 

autorizadas as seguintes cedências de instalações:-------------------------------------------

- Do auditório  da Biblioteca Municipal à Comissão Local de Um Dia pela Vida – 

Liga Portuguesa Contra o Cancro, no dia 16 de Fevereiro findo para a realização de 

reunião de Capitães de equipa (registo nº 1389/2011); -------------------------------------

- Do salão do Edifício da Ex – Alfândega, à União Empresarial do Vale do Minho, no 

dia 24 de Fevereiro findo, para a realização de uma Assembleia Geral  Extraordinária 

( registo nº 1237/2011). -------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

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

público, tendo não se tendo registado quaisquer 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 onze horas e vinte e cinco minutos, declarou encerrada a reunião, da 

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