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ACTA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  30  DE 

MARÇO DE 2011. - – - - - - - - - -

- - - Aos trinta 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, José Manuel Temporão Monte, Elisabete 

Maria Lourenço de Araújo Domingues, José Luís Serra Rodrigues e Fernando Pereira 

Rodrigues.  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, da Vereadora Maria Ângela de Lima Evangelista, 

por motivos profissionais, 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  a  intervenção  do  Vereador  Dr.  Fernando  Rodrigues  para  solicitar 

informações  sobre a previsão para a iniciação das obras da 3ª fase da Empreitada de 

Requalificação  Urbana  do  Centro  Histórico  de  Valença  -  Renovação  das  Infra-

estruturas de Saneamento Básico.--------------------------------------------------------------

Tendo o Sr. Presidente respondido que a empreitada  a que se refere se encontra em 

fase da análise das candidaturas, tendo sido apresentadas algumas reclamações agora 

em apreciação. -----------------------------------------------------------------------------------

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

MARÇO DE 2011:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 
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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 16 de Março corrente, pelo 

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

(O Vereador José Monte não tomou parte na deliberação por não ter estado presente 

nessa mesma reunião).--------------------------------------------------------------------------- 

PONTO  2  -  PUAEV  –  PLANO  DE  URBANIZAÇÃO  DA  ÁREA 

EMPRESARIAL DE VALENÇA:-  Na sequência  da deliberação tomada em sua 

reunião de 02 de Fevereiro último, foi dado cumprimento ao  previsto nos  nºs 5 e 6 

do artigo 6º-Aº do Decreto-Lei nº380/99, de 22/9, na actual redacção conferida pelo 

Decreto-Lei nº46/2009, de 20/2, tendo a   proposta de contrato para elaboração do 

PUAEV  -  Plano  de  Urbanização  da  Área   Empresarial  de  Valença  estado  em 

discussão  pública,  entre  os  dias  4  e  25  do  corrente  mês  (Aviso  nº6217/2011, 

publicado no D.R.,  2ª  Série – Nº44, de 3 de Março de 2011), conforme se pode 

verificar da informação prestada pelo Chefe de Divisão de Urbanismo e Planeamento 

sob o registo interno nº2264/2011, não tendo sido apresentadas participações pelos 

meios previstos no Aviso publicado. Posto isto, a Câmara Municipal deliberou, por 

maioria,  com votos contra  dos  membros  eleitos  pelo Partido Socialista  presentes, 

aprovar o  contrato para a elaboração do PUAEV nos termos do artigo 6-A do Dec – 

Lei  46/2009,  conforme  a  informação  acima  prestada  pelo  Chefe  de  Divisão  de 

Urbanismo e  Ambiente.   Os  Vereadores  eleitos  pelo  Partido  Socialista  fizeram a 

seguinte  declaração  de  voto:-  “Votamos  contra  não  porque  estejamos  contra  a 

implementação em Valença deste  empreendimento,  aliás no passado tudo fizemos 

para que isto fosse possível, contudo na sequência de tudo o que temos dito acerca 

deste assunto não concordamos com a metodologia”. --------------------------------------

PONTO  3  -  EMPREITADA DE  “JARDIM  DE  INFÂNCIA DE  BOGIM  – 

CERDAL”:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de 

execução da obra de “Trabalhos Complementares no Jardim de Infância de Bogim 
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Cerdal”; o caderno de encargos e os demais elementos da solução da obra referidos 

na presente  informação,  bem como,  contratar,  autorizar  a  despesa e mandar  abrir 

procedimento  por  ajuste  directo  para  adjudicação  da  empreitada  de  “Trabalhos 

Complementares  no  Jardim  de  Infância  de  Bogim Cerdal”.  Mais  foi  deliberado, 

também por unanimidade, nomear o júri de procedimento, que sugiro seja constituído 

pelos seguintes elementos: Presidente: Manuel Rodrigues Lopes, Vereador da Câmara 

Municipal;  Vogais: Jorge Manuel Rio Tinto de Azevedo, Chefe da Divisão de Infra-

Estruturas  e  Victor  Manuel  Pires  de  Araújo,  Chefe  de  Divisão  de  Urbanismo  e 

Planeamento; Suplentes: José Temporão do Monte, Vereador da Câmara Municipal 

que substituirá o Presidente nas suas faltas  e impedimentos e Carla  Maria Rocha 

Pereira Mendes, Técnica Superior. ------------------------------------------------------------

PONTO 4 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

JURÍDICA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – RENOVAÇÃO –  Foi  presente 

uma informação da Chefe da Divisão Administrativa, sobre a renovação do contrato 

em regime de avença para prestação de serviços de assistência jurídica judicial  e 

extrajudicial, para que a Câmara Municipal emita parecer sobre a referida renovação. 

A Câmara  Municipal,  deliberou,  por  unanimidade,  emitir  parecer  favorável,  nos 

termos e para os efeitos do nº4, do art. 22º da Lei 55-A/2010, de 31 de Dezembro, à 

renovação  do  contrato  de  prestação  de  serviços,  em  regime  de  avença,  para 

assistência jurídica judicial e extrajudicial, tendo como objecto prestações sucessivas 

no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, dos serviços referidos 

na informação. O referido parecer tem como fundamento a inconveniência do recurso 

a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público, uma vez que essa 

prestação será feita com autonomia relativamente ao poder de direcção do Presidente 

da Câmara e dos serviços municipais, por conseguinte, sem subordinação à direcção, 

ordens e disciplina dos órgãos e serviços municipais e sem sujeição a horário de 

trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO 5  -  AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS   DE AVENÇA E TAREFA COM 

PESSOAS  SINGULARES:- Foi  presente  a  informação  prestada  pela  ………. 

Financeira que seguidamente se transcreve:--------------------------------------------------

INFORMAÇÃO N.º : DF00 16/32/CTP DATA: 2011/03/11

ASSUNTO: Aquisição de serviços  com pessoal singulares
No seguimento  da informação interna  de despesa com a  referência  16/32 do Sector  de   Cultura, 

Turismo e Património a solicitar autorização superior para a assunção de despesa no valor de 59,04 

euros (cinquenta e nove euros e quatro cêntimos), para a aquisição dos serviços de Jacinta Miranda 

Maciel (NIF: 214395855) como honorários como formadora para a acção de formação “ Ao Encontro 

das Palavras “ que irá decorrer nas instalações da Biblioteca Municipal, e uma vez que, 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, e de acordo com o número 4 do 

artigi 22º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro de 2010 que, refere que a celebração de contratos 

de tarefa e avença  depende do prévio parecer favorável do orgão 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 16/32 

com data de 15/03/2011.

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho pelo qual foi 

autorizada a aquisição dos serviços  de avença e tarefa a Jacinta Miranda Maciel,  no 

valor de 59,04 € (cinquenta e nove e quatro cêntimos),  como honorários  referentes a 

uma acção de formação   “Ao Encontro das Palavras”.-------------------------------------

PONTO  6  -  ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIOS  ÀS  COLECTIVIDADES  – 

(CONTINUAÇÃO):- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder os 

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

ASSOCIAÇÕES ÁREA PLANO
ANUAL

REL. 
CONT.

FICHA 
CARCT.

VALOR
SUB. 2010 TRANSPORTE TOTAL

A. CULTURAL DE VERDOEJO

CULTU-
RAL X X X 5.000,00 €

VIAJEM ODE-
MIRA 3.500,00 €

RANCHO FOLCLÓRICO C DE 
S.JULIÃO

CULTU-
RAL X X X 8.500,00 € 3.500,00 € 7.500,00 €

G.C.R. “OS CAMPONESES MI-
NHOTOS”

CULTU-
RAL X X X 8.500,00 € 3.500,00 € 7.500,00 €

ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE S.-
PEDRO DA TORRE

CULTU-
RAL    2.000,00 €  3.500,00 €
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CORPO NACIONAL DE ESCU-
TAS

CULTU-
RAL X X X 3.000,00 €  3.000,00 €

CORAL POLIFÓNICO DE S.TE-
OTÓNIO

CULTU-
RAL X X X 1.000,00 €  2.500,00 €

GRUPO FOLCLÓRICO DE 
GANFEI

CULTU-
RAL X X X 7.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 €

ASSOCIAÇÃO C.R. GONDOMIL
CULTU-

RAL X X X 1.500,00 €  1.500,00 €
RANCHO INFANTIL DE FRIES-
TAS

CULTU-
RAL X X X 8.500,00 € 3.500,00 € 7.500,00 €

ASSOCIAÇÃO R.C.D.S.S. DE 
GANDRA

CULTU-
RAL X X  7.000,00 € 1.500,00 € 4.000,00 €

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
RECREATIVA - ADEPTAS DA 
LIBERDADE

CULTU-
RAL X X X 500,00 €  500,00 €

PONTE NAS ONDAS
CULTU-

RAL X X X 500,00 €  500,00 €

COMÉDIAS DO MINHO
CULTU-

RAL    16.000,00 €  16.000,00 €
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E 
CULTURAL DAS AZENHAS - 
ARCA

CULTU-
RAL X  X 0,00 €  1.000,00 €

CENTRO SOCIAL DE S.PEDRO 
DA TORRE (*) SOCIAL X X  2.000,00 €  7.500,00 €

CRUZ VERMELHA SOCIAL X X  5.000,00 €  5.000,00 €

ASS. DE ESTUDANTES EB23/S
EDUCA-

TIVO X   750,00 €  750,00 €

TOTAL    79.500,00 € 14.000,00 € 76.750,00 €

PONTO 7 -  ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o  despacho  pelo  qual  autorizado  o  alargamento  de  horário  do  Estabelecimento 

denominado “Bar Quê?” , para o passado dia 26 de Março até às 4h00, solicitado 

através do requerimento registado esta mesma Câmara sob o nº 2142/2011. ------------

PONTO 8 - FEIRA SEMANAL – PEDIDO DE AVERBAMENTO DE LUGAR:-

Foi presente o requerimento de Jorge Luís Freitas Araújo, registado nesta Câmara 

Municipal sob o nº 1716/2011, a solicitar o averbamento  do lugar de feira que possui 

neste  Concelho  para  nome  de  sua  esposa.  Mais  foi  presente  o  requerimento  de 

Miguel Falcão da Rocha, registado nesta Câmara Municipal sob o nº2029/2011, a 

solicitar o averbamento  do lugar de feira que possui neste Concelho para nome de 

sua  esposa.  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  projectar  indeferir 

ambos requerimentos, atendendo a que os motivos expostos não se encaixam  em 

nenhuma das situações tipificadas no Regulamento da Feira Semanal deste Concelho. 

PONTO  9  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS:- RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia um de Março 
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corrente,  que apresenta o total de disponibilidades de € 997.603,77 (novecentos e 

noventa  e  sete  mil  seiscentos  e  três  euros  e  setenta  e  sete  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 17 a 30 de 

Março corrente. “Ciente”. -----------------------------------------------------------------------

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. --------------------------------------

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 vinte minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para 

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