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ACTA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  16  DE 

MARÇO DE 2011. - – - - - - - - - -

- - - Aos dezasseis 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 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, 

verificou-se  a  falta,  desde  já  considerada  justificada,  do  Vereador  José  Manuel 

Temporão Monte, por se encontrar em exercício de funções na República da Irlanda, 

tendo de seguida, declarado aberta a reunião pelas nove horas e trinta minutos. -------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - - O Sr. Presidente deu a palavra aos membros para as suas intervenções, tendo-se 

registado as seguintes intervenções:-----------------------------------------------------------

-  Da Vereadora Drª. Ângela Evangelista  para solicitar  esclarecimentos quanto ao 

tipo de regulamentação para a colocação de lombas junto à EB 2, 3 S de Valença. ----

-  Do Vereador Dr. Fernando Rodrigues para solicitar  informações sobre entradas de 

processos  de  Apoio  à  Recuperação  de  Habitação  Degradada  e  em que  ponto  de 

situação se encontram as obras em curso.  --------------------------------------------------

-  Do Vereador  Dr.  José  Luís  Serra  para  questionar  sobre possíveis  mudanças  de 

ideias quanto ao facto da ida do Vereador José Monte à Republica da Irlanda quando 

no passado o Presidente da Câmara se tinha manifestado contra a geminação.  --------
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O Presidente começou por responder, em relação à viagem  à Irlanda, que apesar de a 

posição que adoptou anteriormente  se  manter,  esta  realizou-se porque o local  de 

encontro da geminação era Listowel e não  Downpatrick e que seria interessante 

conhecer esta Cidade da Costa Oeste da República da Irlanda,  em especial o seu 

carácter histórico – culturais. Acrescentou ainda em relação a este assunto que esta 

Câmara Municipal apenas teve gastos com a viagem para duas pessoas em Low-

Cost. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à questão suscitada sobre as lombas colocadas na Zona escolar todas 

elas têm, em projecto, a altura regulamentar. ------------------------------------------------

Por fim, referiu que deram entrada nesta Câmara Municipal mais alguns pedidos de 

Apoio à Recuperação de Habitação Degradada acrescentando que estão numa fase de 

vistoria e que à posteriori  virão à reunião de Câmara. ------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  02 DE 

MARÇO 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 02 de Março corrente, pelo 

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

PONTO 2 - PARQUES E ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO 

LIMITADA:- Antes de se proceder à votação deste ponto o Sr. Presidente referiu que 

sendo da competência da Câmara Municipal estabelecer a localização de Parques e 

Zonas  de  Estacionamento  de  Duração  Limitada,  estas  poderão  ser  instaladas  em 

qualquer arruamento que apresente as características técnicas para o efeito bem como 

o respectivo enquadramento urbanístico.  ----------------------------------------------------

Assim, nos termos conjugados da alínea u) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e dos nºs 2 e 3 do 
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artigo  7º  do Regulamento Municipal  de  Estacionamento,  propõe-se a  fixação das 

seguintes Zonas de Estacionamento de Duração Limitada:

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra:
• Lado Nascente / extremo Norte, no espaço de aparcamento existente.
Avenida do Dr. Tito Fontes:
• Lado Sul, do Largo da Trapicheira à Av. do Colégio Português.
Avenida dos Bombeiros Voluntários:
• Lado Norte, do Largo da Trapicheira ao enfiamento da Rua de Valflores.
Avenida de São Teotónio:
• Lado  Nascente,  da  Av.  dos  Bombeiros  Voluntários  à  Av.  do  Colégio 
Português;
• Lado Poente, da Av. do Colégio Português à Rua de Ibérico Nogueira.
Avenida do Colégio Português:
• Lado Sul, da Av. de Miguel Dantas à Av. de São Teotónio;
• Lado Sul, do Largo da Estação à Av. Miguel Dantas.
Antes de se proceder à votação deste ponto o Vereador Dr. José Luís Serra  para 
referir que era habitual fazer um regulamento de trânsito e que as respectivas taxas 
passavam a constar da Tabela de Taxas e licenças, não deixando de questionar se o 
procedimento  se  mantém ou  se  há  mudança  na  actuação,   de  que  forma  se  vai 
encaixar, se irá fazer parte do regulamento ou se é uma alteração a este mesmo. -------
Referiu ainda que começa achar que é espaço a mais para se pagar, motivo pelo qual 
irão votar contra. ---------------------------------------------------------------------------------
O  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal  esclareceu  que  o  objectivo  destas  zonas 
delimitadas  não  é  apenas  para  pagar  mas  com intuito  de  ordenar  e  disciplinar  o 
estacionamento. Acrescentou que houve uma grande ponderação na elaboração destas 
zonas. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente,  o  Vereador  Sr.  Manuel  Lopes  teceu  algumas  considerações 
relativamente  ao  facto  de  os  habitantes  acharem  mais  cómodo  ocuparem  um 
estacionamento na via pública do que a utilização de garagem que possuem. Não 
deixou de acrescentar que devido a este motivo os comerciantes acolheram bem a 
colocação de parquímetros, porque irão dar origem a rotatividade de estacionamento.
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Por fim, o Sr. Presidente referiu que apesar de as zonas de estacionamento acima 
referidas  serem  dotadas  de  parquímetros  ainda  irão  ser  colocadas  placas  de 
identificação de estacionamento livre no antigo e no novo campo da feira. -------------
Por último, o Vereador Dr. José Luís Serra passou a explicar os motivos pelos quais 
os membros eleitos pelo Partido Socialista iriam votar contra:- Em primeiro lugar que 
Valença  tem pouca  dimensão  para  a  quantidade  de  estacionamento  a  pagar;  Em 
segundo lugar  referiu que atendendo à conjuntura económica que o País atravessa 
este  tipo  de  decisão  apenas  irá  agravar  ainda  mais  a  situação  económica  da 
população.  Noutras circunstâncias votaria a favor mas na actual conjuntura não o 
fará.  -----------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente  a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  maioria,  com votos  contra  dos 
membros eleitos pelo Partido Socialista e com o voto de qualidade do Presidente da 
Câmara fixar as Zonas de Estacionamento de Duração Limitada acima mencionadas, 
nos precisos termos descritos. ------------------------------------------------------------------
PONTO  3  -  NORMAS  DE  FUNCIONAMENTO   DAS  ZONAS  DE 

ESTACIONAMENTO  DA  COROADA:-  Seguidamente,  foi  proposto  um 

acréscimo  à  redacção  dada  às  Normas  de  Funcionamento  das  Zonas  de 

Estacionamento da Coroada conforme a seguir se indica: ----------------------------------

NORMAS DE FUNCIONAMENTO  DAS ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO DA COROADA

ANEXO I

Nos termos conjugados do nº 2 do artigo 7º e nºs 3 e 4 do Anexo I do Regulamento 

Municipal  de Estacionamento,  ao Anexo I  dos  Parques  da Coroada é  acrescida a 

seguinte redacção:

• Os trabalhadores que exercem funções na área de influência do parque pagam, 

no regime de pagamento mensal, uma taxa de 10€.

• Os residentes, com residência e domicílio fiscal na Zona da Coroada estão 

isentos do pagamento da taxa mensal, até uma viatura por domicilio e desde que essa 

pernoite no parque pelo menos 15 noites/mês, com excepção do mês de férias.

4



16 – MARÇO - 2011

A C T A     Nº    06/2011

• O número máximo de horas de utilização a pagar no Parque da Coroada fica 

limitado a 5 (cinco) horas.

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

Antes de se proceder à votação  deste ponto o Vereador Dr. José Luís Serra perguntou 

de  que  modo  irá  ser  verificada  a  permanência  das  viaturas,  ao  que  o  Presidente 

respondeu que os cartões fazem leitura integral do ocorrido. ------------------------------

Seguidamente, o Vereador Dr. José Luís Serra para referir que mantém as condições 

atrás ditas correndo-se o risco de se criar uma panóplia de normas que qualquer dia se 

tornam  ininteligíveis,  motivo  pelo  qual  irão  votar  contra.  A Câmara  Municipal 

deliberou, por maioria, com votos  contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista 

e com o voto de qualidade do Presidente da Câmara, que ao texto constante do Anexo 

I  das  Normas  de  Funcionamento   das  Zonas  de estacionamento  da  Coroada  seja 

acrescida  a redacção acima transcrita. --------------------------------------------------------

PONTO 4 - IX TORNEIO INTERNACIONAL DE MINI – BASKET – APOIO:-

Foi presente  o oficio do Basket Clube de Valença, registado nesta Câmara Municipal 

sob o nº  1756/2011,  a solicitar  apoio para o  IX Torneio Internacional  de Mini  – 

Basket.  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  apoiar  o  Torneio   nos 

precisos  termos  da informação prestada  pelo  Técnico  Responsável  de Desporto e 

Juventude. -----------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  5  -  ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIOS  ÀS  COLECTIVIDADES:-  A 

Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  conceder  os  seguintes  subsídios 

anuais às Associações Desportivas, a seguir mencionadas:  --------------------------------

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS  SUBSIDIO ANUAL
Associação Desportiva Verdoejense 1.750,00€ (Mil setecentos e cinquenta euros);

Basket Clube de Valença 19.000,00€ (Dezanove mil euros);

Centro  Cultural,  Recreativo  e  Desportivo 
Fontourense 9.000,00€ (Nove mil euros);

Judo Clube de Valença 8.000,00€ (Oito mil euros);

Real Utopia – Associação 3.000,00€ (Três mil euros);

Sport Clube Valenciano 50.000,00€ (Cinquenta mil euros).
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PONTO 6 - PISCINA MUNICIPAL – FREQUÊNCIA EM HORÁRIOS NÃO 

FIXOS:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  maioria,  com  votos  contra   dos 

membros presentes eleitos pelo Partido Socialista e com o voto de qualidade do Sr. 

Presidente da Câmara,  autorizar  a isenção em 50% da mensalidade devidas pelas 

alunas Mónica Alexandra Morais  Bouçós e Marinha Ribeiro da Costa dos Santos 

Lourenço (registos nºs 6172/2010 e 725/2011), referente à  utilização das instalações 

da  Piscina  Municipal.  Os  Vereadores  Eleitos  pelo  Partido  Socialista  presentes 

votaram contra atendendo a que a fundamentação não se enquadra no regulamento.---

PONTO  7  -  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 € 581.459,25 (quinhentos e 

oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e nove euros e vinte e cinco 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 

04  a  14  de  Março  corrente.  “Ciente”.  SUBSIDIOS E TRANSFERÊNCIAS:- A 

Câmara  municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  um subsidio  em espécie, 

constituído por 450 m de guias em granito à Junta de Freguesia de Arão para as obras 

de  requalificação  do  Cemitério,  (registo  nº  1694/2011).  CEDÊNCIA  DE 

TRANSPORTE:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o 

despacho pelo qual foram autorizadas a  cedência de transporte ao Clube Aquáticas 

do Alto Minho no dia 12 de Março (registo nº 1618/2011. Mais foi deliberado, por 

unanimidade, autorizar a cedência de Transporte ao Jardim de Infância de Bogim – 

Cerdal, no dia 06 de Maio próximo ( registo nº 1613/2011). A Vereadora Drª. Ângela 

Evangelista  não tomou parte  nesta  última deliberação,  por fazer  parte  dos  corpos 

directivos). 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  no  dia   11  de  Março   ao 

6



16 – MARÇO - 2011

A C T A     Nº    06/2011

Agrupamento Vertical de Escolas Muralhas do Minho ( registo nº 1617/2011), bem 

como à AEV  no dia 10 de Março ( registo nº 1646/2011).. A Vereadora Drª. Ângela 

Evangelista não tomou parte na  deliberação respeitante ao Agrupamento Vertical de 

Escolas Muralhas do Minho, por fazer parte dos corpos directivos). ---------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

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

público,  tendo-se registado a  intervenção da  Presidente  da Junta  de Freguesia  de 

Arão, Dª Elisabete Viana,  para referir que tem sido solicitado pela população de Arão 

a colocação de lombas junto à EB 1 de Arão. Esclareceu que as guias solicitadas pela 

Junta de Freguesia de Arão, são para parte do cemitério antigo. --------------------------

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 Presidente da Câmara e 

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

Câmara, pelas dez horas e trinta e cinco minutos, declarou encerrada a reunião, da 

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