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ACTA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  13  DE 

ABRIL DE 2011. - – - - - - - - - - - -

- - - Aos treze dias do mês de Abril 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,  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,  verificaram-se as faltas,  desde já 

consideradas justificadas, dos Vereadores José Manuel Temporão Monte e José Luís 

Serra Rodrigues, um por motivos de férias o outro por profissionais, respectivamente, 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - - O Sr. Presidente antes de dar a palavra aos membros para as suas intervenções 

deu conhecimento da realização de uma reunião extraordinária desta mesma Câmara 

no próximo dia 18 do corrente, pelas 10h00, no local habitual, tendo os membros 

presentes tomado conhecimento e dispensado o envio da convocatória. -----------------

Prosseguindo, o Sr. Presidente comunicou a concessão de  tolerância de ponto aos 

funcionários da Autarquia, no próximo dia 21/04,  (no período da tarde) e de que 

forma se iria processar.--------------------------------------------------------------------------

Também, informou que já iniciaram as obras  no Edifício do Mercado Municipal e 

que a Avª. Tito Fontes reabrirá hoje ao trânsito. ---------------------------------------------
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Seguidamente, deu a palavra aos membros para as suas intervenções, não se tendo 

registado qualquer intervenção. ----------------------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  30 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 30 de Março corrente, pelo 

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

(A Vereadora Drª. Ângela Evangelista não tomou parte na deliberação por não ter 

estado presente nessa mesma reunião).--------------------------------------------------------

PONTO  2  -  EMPREITADA   DE  “REQUALIFICAÇÃO  DO  CENTRO 

HISTÓRICO DE VALENÇA – RENOVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE 

SANEAMENTO BÁSICO – 3ª FASE:- Foi presente o processo da empreitada de 

“Requalificação do centro Histórico de Valença – Renovação das Infra-estruturas de 

Saneamento Básico – 3ª Fase”, bem como,  o relatório final desta e ainda o despacho 

proferido,  em 04 de Abril corrente, pelo Sr. Presidente através do qual foi adjudicada 

a empreitada acima referida ao Consórcio “Artur Alves Freitas II, Lda e Domingos 

Pedrosa Barreto, Lda”, prelo valor de €1.890.315,61 (um milhão oitocentos e noventa 

mil trezentos e quinze euros e sessenta e um cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa 

legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão 

através da qual foi adjudicada a empreitada supra referida. -------------------------------- 

PONTO  3  -  PROGRAMA DE  MOBILIDADE  ELÉCTRICA –  ADESÃO  À 

REDE DAS CIDADES:- Foi presente  o email do gabinete de Apoio  à Mobilidade 

Elétrica em Portugal, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 2674/2011, vem 

propor  a  adesão  ao  programa  de  Mobilidade  Eléctrica  deste  Município  junto  do 

Ministério  da  Economia,  da  Inovação  e  do  Desenvolvimento  e  do  Ministério  do 

Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Acerca desta 
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adesão  foi  prestada  pelo  Técnico  Superior  de  Geografia  Fernando  Barros  a 

informação interna registado sob o nº 2583/2011, que seguidamente se transcreve:----

A Câmara Municipal  de Valença,  em reunião da Assembleia  Municipal  de 29 de 

Dezembro  de  2010,  decidiu  aderir  ao  Pacto  dos  Autarcas.  Este  pacto  tem  por 

objectivo central a redução das emissões de CO2 no seu território em 20% até 2020. 

Seguindo  esta  linha  de  orientação  e,  atentos  às  diversas  iniciativas  que  possam 

auxiliar  o  Município a  atingir  estas metas,  nomeadamente,  na redução da factura 

energética e na mudança de paradigma hoje praticado relativo ao uso do combustível 

na locomoção da população, surge a oportunidade de implementação de um projecto 

inovador denominado Programa da Mobilidade Eléctrica (MOBI.E).

O Programa MOBI.E surge, como descrito no seu site por: “Motivados pela crescente 

dependência energética do petróleo e pelo enorme impacto ambiental resultado da 

utilização de combustíveis fósseis, Portugal aposta em novos modelos energéticos 

para a mobilidade, que visam melhorar a qualidade de vida das cidades e de todos 

nós.

Assim, surge a Rede de Mobilidade Eléctrica. Uma rede integrada entre vários pontos 

existentes  em  território  nacional,  dinamizada  pela  entidade  gestora  Mobi.E,  que 

permitirá  o  abastecimento  dos  veículos  eléctricos,  mediante  um  cartão  de 

carregamento.

A  sua  principal  missão  é  contribuir  para  uma  mobilidade  mais  sustentável, 

maximizando  as  vantagens  e  integrando  harmoniosamente  a  energia  eléctrica, 

resultante de energias renováveis, no funcionamento e desenvolvimento das cidades.

A Rede MOBI.E é uma rede de carregamento inteligente para a mobilidade eléctrica. 

Presente em todo o território nacional e acessível por todos os utilizadores, a Rede 

MOBI.E permitirá repor os níveis de energia gastos de forma e simples e cómoda.

Mas  a  rede  MOBI.E  é  mais  que  um  conjunto  de  pontos  de  carregamento.  A 

tecnologia  desenvolvida  permite  ao  utilizador  localizar  e  seleccionar  locais  de 

carregamento, planear trajectos, saber o estado de carregamento do seu veículo, entre 

outras operações. A qualquer momento,  através do seu computador pessoal ou do 
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telemóvel, o utilizador poderá seleccionar as operações mais vantajosas, assim como 

analisar a sua factura de mobilidade com o objectivo de optimizar consumos.

Assente neste pressupostos e, de acordo com as iniciativas de divulgação e realização 

de  uma  rede   completa  de  cidades  a  nível  nacional  do  Gabinete  de  Apoio  à 

Mobilidade Eléctrica em Portugal, proponho que se adira a esta rede, sendo para isso 

necessário:

1 -Assinatura do acordo de formalização do Município ao Programa da Mobilidade 

Eléctrica (o qual se anexa minuta).

2-  Indicação  das  pessoas  de  contacto  na  CM  para  este  projecto,  uma  a  nível 

institucional/político e outra a nível operacional/técnico. 

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

“ACORDO PARA A MOBILIDADE ELÉCTRICA

entre 

(1) Estado Português, representado pelo Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento 

e pela Ministra do Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional;

(2) Município de [], representado [pelo Presidente da Câmara Municipal / por []];

Considerando que:

A) No âmbito de compromissos internacionais, nomeadamente do Protocolo de Quioto, Portugal 

assumiu o objectivo de limitar o aumento das suas emissões de gases com efeitos de estufa em 

27%, no período de 2008-2012, relativamente aos valores de 1990.

B) Para alcançar este objectivo é necessário desenvolver um conjunto articulado e sustentado de 

políticas  e  de  acções,  nos  mais  variados  domínios,  numa  lógica  de  sustentabilidade  e  de 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

C) Um dos domínios mais relevantes para este efeito é o da eficiência energética, em que, com o 

Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética, o Governo pretende posicionar o País 

como pioneiro na adopção de novos modelos de mobilidade sustentável, que possam explorar a 

relação com a rede eléctrica e a integração com as cidades. 

D) A Estratégia Nacional para a Energia, estabelecida na Resolução de Conselho de Ministros n.º 
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169/2005, de 24 de Outubro, visa, entre outros objectivos, promover a eficiência energética e o 

reforço da utilização das energias renováveis,  através da diversificação dos abastecimentos, 

promovendo ainda a pluralidade de fornecedores e de fontes de energia.

E) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de Abril, veio adaptar e actualizar a 

Estratégia Nacional para a Energia definida pela sua antecessora de 2005, determinando como 

objectivos  o  estabelecimento  de  uma  agenda  para  a  competitividade,  o  crescimento  e  a 

independência  energética  e  assegurando a  segurança  de  abastecimento  e  a  sustentabilidade 

económica e ambiental.

F) Igualmente significativo e em linha com a Estratégia Nacional  para a  Energia é  o Plano 

Nacional  de  Acção  para  as  Energias  Renováveis,  elaborado  ao  abrigo  da  Directiva  n.º 

2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril e de acordo com o modelo 

estabelecido pela decisão da Comissão Europeia de 30 de Junho de 2009, na medida em que, 

numa escala progressiva em função do incremento de veículos eléctricos em circulação, será 

possível  desenvolver,  nomeadamente,  o  aproveitamento da  produção  de energia  a  partir  de 

fontes renováveis durante os períodos de vazio, quer pela atractividade económica associada ao 

carregamento nesses períodos, quer pelo tempo expectavelmente envolvido no carregamento 

dos veículos eléctricos.

G) Para tanto, o Governo estabeleceu, nos termos das Resoluções do Conselho de Ministros n.º 

20/2009, de 20 de Fevereiro e n.º 81/2009, de 7 de Setembro, o Programa para a Mobilidade 

Eléctrica  em Portugal  com o  propósito  de  criar  condições  para  a  massificação  do  veículo 

eléctrico. 

H) Providenciar  a  melhoria  das  condições  de  deslocação  e  a  diminuição  dos  impactes  no 

ambiente das emissões de gases  poluentes, promover a utilização de veículos sem emissões e 

fomentar uma adesão crescente, por parte dos decisores e dos cidadãos em geral, a este novo 

quadro  de  referência  constituem,  entre  outros,  desígnios  para  o  desenvolvimento  e  a 

concretização de medidas de política de eficiência energética, ao nível nacional e local.

I) Deste  modo,  Portugal  pretende  assumir,  a  nível  europeu,  um  papel  líder  e  pioneiro  na 

introdução  e  utilização  de  veículos  sem  emissões  nas  suas  cidades  e/ou  áreas  urbanas, 

assumindo  esta  opção  como  um  dos  melhores  e  mais  inovadores  instrumentos  para  a 

concretização da redução de emissões de CO2.

J) Aliás,  no  âmbito  da  mobilidade  sustentável  em Portugal,  são  já  muito  significativos  os 

resultados  e  as  iniciativas  desenvolvidas  pelos  municípios,  com  especial  destaque  para  o 

«Projecto Mobilidade Sustentável», que envolve 40 municípios, a que se junta a participação e 
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o envolvimento nas acções do «Dia Europeu sem Carros» e da «Semana da Mobilidade», bem 

como as previstas e/ou as constantes nas respectivas «Agendas 21» locais. 

K) Acresce  que  a  “Rede  Piloto  da  Mobilidade  Eléctrica”  se  encontra  já  em  fase  de 

experimentação e teste nos municípios aderentes.

L) O Decreto-Lei  n.º  39/2010,  de  26 de  Abril,  que  define  o regime jurídico  da  mobilidade 

eléctrica, prevê no número 5 do seu artigo 34.º que a integração de novos municípios na “Rede 

Piloto da Mobilidade Eléctrica” pode ser autorizada pelo Gabinete para a Mobilidade Eléctrica 

em Portugal, mediante despacho favorável da respectiva tutela.

Por outro lado, considerando que:

M) O Município de [], nos termos do artigo 13º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, tem 

atribuições,  entre  outros,  nos  domínios  da  energia,  dos  transportes,  do  ambiente  e  do 

urbanismo.

N) O  Município  de  []  pretende  contribuir  activamente  para  a  promoção  dos  objectivos 

estabelecidos no Programa para a Mobilidade Eléctrica aderindo à “Rede Piloto da Mobilidade 

Eléctrica”.

Considerando finalmente que:

O) Estas iniciativas justificam o estabelecimento de acordos bilaterais com um número definido 

de  autarquias  locais  que  manifestaram  interesse  em  aderir  à  “Rede  Piloto  da  Mobilidade 

Eléctrica”  e  que  apresentam,  nomeadamente,  características  de  densidade  populacional,  de 

situação geográfica estratégica, de volume de tráfego automóvel ou de proximidade geográfica 

com  eixos  viários  estruturais,  propiciadoras  da  criação  de  uma  rede  homogénea  para  o 

lançamento da mobilidade eléctrica em Portugal.

P) A “Rede Piloto da Mobilidade Eléctrica” foi estabelecida com o objectivo de promoção da 

mobilidade  eléctrica  e  a  melhoria  do  ambiente  e  da  qualidade  de  vida  dos  cidadãos  dos 

municípios  envolvidos,  pretendendo  traduzir-se  num  espaço  articulado  de  laboratórios  de 

experimentação de soluções associadas à mobilidade eléctrica que visa a criação de sinergias 

entre diferentes municípios, com características heterogéneas, de forma a contribuir para o teste 

e execução de soluções em espaços urbanos diversos, originando um portfolio de melhores 

práticas potencialmente replicáveis, a médio prazo, noutros municípios.

Q) É intenção do município subscritor e do Estado Português contribuir para o desenvolvimento 

da infra-estrutura experimental em Portugal, procedendo, por via da celebração do presente 

Acordo, ao alargamento da “Rede Piloto da Mobilidade Eléctrica”.
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R) Em face desta adesão municipal à mobilidade eléctrica, pretende-se estabelecer no presente 

Acordo para a Mobilidade Eléctrica um conjunto de disposições que regulem a participação do 

município subscritor na promoção da introdução e utilização de veículos eléctricos no contexto 

da “Rede Piloto da Mobilidade Eléctrica”, medida que deverá também passar a ser tida em 

conta, a partir de agora, nos diversos instrumentos de planeamento e ordenamento do território 

municipais e nas práticas locais de regeneração urbana.

Ao  abrigo  das  atribuições  previstas  nas  alíneas  f),  g),  h)  e  o)  do  artigo  2.º  do  Decreto-Lei  n.º 

207/2006, de 27 de Outubro, e nas alíneas b), d), e) e g) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 208/2006, de 

27  de  Outubro,  e  das  competências  estabelecidas  no  n.º  2  do  artigo  201.º  da  Constituição  da 

República Portuguesa e no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 79/2005, de 15 de Abril, e bem assim ao 

abrigo do estatuído na alínea h) do n.º 2 do artigo 64º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 68º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 87/2001, de 10 de Agosto, 

pela  Lei  n.º  5-A/2002,  de  11  de  Janeiro  e  pela  Lei  n.º  67/2007,  de  31  de  Dezembro,  o  Estado 

Português, adiante identificado como «primeiro contraente», e o Município de [], designado como 

«segundo contraente», subscrevem o presente Acordo para a Mobilidade Eléctrica, adiante designado 

por “Acordo”, que se rege pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Objecto

O presente Acordo estabelece os compromissos que os contraentes assumem com o objectivo de 

incentivar a massificação da utilização de veículos eléctricos, doravante designados como ‘VE’, no 

Município de [], tendo em vista a promoção da mobilidade eléctrica e a melhoria do ambiente e da 

qualidade de vida dos cidadãos do referido município. 

CLÁUSULA SEGUNDA

Adesão à “Rede Piloto da Mobilidade Eléctrica”

O segundo contraente pretende obter a adesão do Município de [] à “Rede Piloto da Mobilidade 

Eléctrica”, alargando o conjunto de municípios nacionais que participam nessa iniciativa, para cujo 

efeito solicitou, na presente data, ao Gabinete para a Mobilidade Eléctrica em Portugal, nos termos do 

disposto  no  número  5  do  artigo  34.º  do  Decreto-Lei  n.º  39/2010,  de  26  de  Abril,  a  respectiva 

autorização.

CLÁUSULA TERCEIRA

Obrigações do primeiro contraente
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1. O primeiro contraente obriga-se a fornecer ao segundo contraente as directrizes do quadro de 

referência para a mobilidade eléctrica, incluindo mediante:

a) acompanhamento  ao  nível  da  definição  das  medidas  necessárias  à  promoção  da  mobilidade 

eléctrica;

b) prestação  de  apoio  institucional  por  parte  da  Administração  Central,  bem  como  do  apoio 

necessário ao nível dos procedimentos administrativos com vista ao cumprimento deste Acordo, 

designadamente o fornecimento de um Caderno de Encargos tipo, com vista ao lançamento de 

concursos pelo segundo contraente, incluindo os requisitos mínimos e características dos pontos 

de carregamento a instalar;

c) colaboração  nas  acções  de  divulgação  e  promoção,  conferindo  visibilidade  e  assegurando  a 

projecção nacional e internacional da mobilidade eléctrica;

d) colaboração com o segundo contraente no estudo de potenciais linhas de apoio ao investimento no 

âmbito do QREN;

e) promoção, a nível  nacional  e internacional,  do Município de [],  cidade piloto no projecto e 

laboratório experimental da mobilidade eléctrica.

2. O primeiro contraente compromete-se, no âmbito do presente Acordo, a apoiar a instalação no 

Município de [] de pontos  de carregamento de baterias  de VE no contexto da “Rede Piloto da 

Mobilidade  Eléctrica”,  nomeadamente  através  da  promoção  de  iniciativas  relacionadas  com  a 

mobilidade eléctrica, conforme venham a revelar-se adequadas.

CLÁUSULA QUARTA

Obrigações do segundo contraente

1. O segundo contraente obriga-se a proceder à elaboração e execução de um Plano Municipal 

para  a  Mobilidade  Eléctrica  para  um  período  mínimo  de  três  anos,  numa  óptica  de  mobilidade 

sustentável,  que deverá ser apresentado ao primeiro contraente até 30 de Junho de 2011, devendo 

respeitar o quadro de referência definido no Programa para a Mobilidade Eléctrica em Portugal.

2. As medidas que a seguir se discriminam deverão constar do plano referido no número anterior e 

a sua concretização ser planificada e executada, na medida do possível, no período de 2011-2012, sem 

que tal impeça a definição e a apresentação de outras medidas consideradas adequadas pelo segundo 

contraente:

a) assegurar a progressiva e crescente instalação no Município de [] de pontos de carregamento de 

baterias de VE, de acordo com os critérios e nível de implementação definidos em colaboração 
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estreita  com  o  primeiro  contraente,  no  sentido  de  conferir  e  garantir  a  adequada  coerência 

nacional ao Programa de Mobilidade Eléctrica;

b) criar zonas para estacionamento exclusivo de VE nos centros urbanos do Município de [];

c) criar zonas de emissões reduzidas ou sem emissões, facilitando o acesso de VE;

d) adoptar mecanismos que permitam a isenção do pagamento, ou a redução do preço devido pela 

prestação  dos  serviços  de  disponibilização  de  locais  de  estacionamento  para  VE,  durante  o 

período de execução da “Rede Piloto da Mobilidade Eléctrica”;

e) promover a utilização da capacidade bidireccional da rede de distribuição de electricidade para 

que os VE possam, como armazém de electricidade, contribuir para a promoção do equilíbrio da 

rede eléctrica, minimizando assim os picos de oferta e de procura de energia eléctrica;

f) assegurar  que  20%  da  renovação  anual  da  frota  municipal  de  ligeiros  de  passageiros  seja 

concretizada recorrendo a VE;

g) promover a implementação de modelos de negócio de partilha de VE (“bike e car sharing”), 

nomeadamente  através  da  disponibilização,  para  o  efeito,  de  espaços  integrados  no  domínio 

público, cuja titularidade ou gestão se encontre atribuída ao segundo contraente, e da isenção ou 

redução  das  taxas  aplicáveis  aos  licenciamentos  e  autorizações  necessários  à  prossecução  da 

actividade, cuja atribuição seja da competência do segundo contraente;

h) promover a utilização de transportes públicos rodoviários eléctricos, designadamente autocarros 

e táxis eléctricos; 

i) promover campanhas de divulgação/sensibilização junto da população e das entidades locais que 

evidenciem as vantagens da utilização de VE, numa lógica de parceria e de envolvimento da 

comunidade e entidades locais e/ou regionais.

3. O segundo contraente deverá apresentar ao primeiro contraente um relatório anual relativo à 

execução do Plano Municipal para a Mobilidade Eléctrica, o primeiro dos quais deve ser entregue até 

[31 de Dezembro de 2011].

4. O  segundo  contraente  compromete-se  a  isentar  os  operadores  de  pontos  de  carregamento, 

durante o período de execução da “Rede Piloto da Mobilidade Eléctrica”, do pagamento das taxas pela 

atribuição das licenças  de utilização privativa do domínio público para a  instalação de pontos  de 

carregamento em locais públicos de acesso público cujo titular seja o segundo contraente ou cuja 

gestão se encontre atribuída ao mesmo.

9



 

CLÁUSULA QUINTA

Marca MOBI.E

1. O  segundo  contraente  obriga-se  a  utilizar  a  marca  MOBI.E  em  quaisquer  comunicações, 

internas  ou  externas,  por  si  emitidas  no  contexto  das  actividades  desenvolvidas  no  âmbito  da 

mobilidade eléctrica.

2. A marca  MOBI.E  deve  ser  utilizada  pelo  segundo  contraente  nos  termos  do  instrumento 

contratual celebrado, ou a celebrar, para o efeito e no estrito cumprimento das definições da mesma 

constantes do “brand book” respectivo.

CLÁUSULA SEXTA

Acompanhamento do Acordo

O desenvolvimento e execução do presente Acordo serão acompanhados por um representante 

nomeado pelo primeiro contraente e por um representante nomeado pelo segundo contraente.

CLÁUSULA SÉTIMA

Coordenação e execução da instalação

A coordenação e execução da instalação das infra-estruturas destinadas ao carregamento de VE no 

Município de  [] será conduzida e  promovida por [],  em estreita  colaboração  com os serviços 

municipais e com todos os intervenientes da mobilidade eléctrica. [Nota: Esta disposição apenas deve 

ser incluída quando a condução da implementação da rede de mobilidade eléctrica seja efectuada por  

entidade diferente do município subscritor.]

CLÁUSULA OITAVA

Alterações ao Acordo

O presente Acordo pode ser alterado, mediante acordo entre os contraentes, com o objectivo de 

desenvolver actividades complementares do objecto deste ou para desenvolver novos projectos que 

resultem de recomendações feitas pelo segundo contraente no âmbito do presente Acordo e aceites 

pelo primeiro contraente.

O Acordo foi redigido em 9 folhas, em duplicado, sendo um exemplar para cada um dos contraentes.

Lisboa, [] de [] de 2011. Pelo primeiro contraente e o Pelo segundo contraente.”.-----------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aderir ao programa de Mobilidade 

Eléctrica acima transcrito. ----------------------------------------------------------------------
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PONTO  4  -  REGULAMENTO  MUNICIPAL  DOS  HORÁRIOS  DE 

FUNCIONAMENTO  DOS  ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS  DE 

VALENÇA:- Foi presente a proposta de Regulamento Municipal  dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Valença, que seguidamente se 

transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------------

”PROJECTO DE REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE 
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO 

E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALENÇA
Considerando que:

O Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, veio estabelecer o regime dos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais, com a excepção dos respeitantes às grandes superfícies contínuas; 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do diploma legal atrás referido, os órgãos autárquicos 

municipais devem elaborar ou rever os regulamentos municipais sobre os horários de funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais; 

Se encontra em vigor o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal 

na Sessão Ordinária de 22 de Junho de 1996; 

O Decreto-Lei n.º 111/2010, de 15 de Outubro, veio alterar o Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, de 

modo a adaptar os horários das grandes superfícies comerciais aos hábitos de consumo entretanto 

adquiridos pela população portuguesa, a corrigir as distorções à concorrência, a adequar estes horários 

aos interesses e mercados actuais e a permitir uma intervenção mais assertiva e planeada dos órgãos do 

poder local nas estruturas de negócio existentes no seu território.

O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 111/2010, de 15 de Outubro, estabelece o prazo de 180 dias a contar da 

data  de  entrada  em  vigor  deste  diploma  legal,  para  os  municípios  elaborarem  ou  reverem  os 

regulamentos municipais sobre os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em 

conformidade com as disposições nele previstas.

Assim, a Câmara Municipal de Valença elaborou este projecto de regulamento, o qual irá ser objecto 

de audiência e apreciação públicas,  ao abrigo do disposto nos artigos 117.º  e 118.º  do Código do 

Procedimento Administrativo, por um período de 30 dias contados da sua publicação. 

O presente projecto de regulamento será posteriormente levado a aprovação da Assembleia Municipal 

no âmbito das suas competências em matéria regulamentar, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 

do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
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Artigo 1º 

Objecto e lei habilitante 

O período de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de venda ao público e de prestação de 

serviços, situados no concelho de Valença, regem-se pelas disposições do presente Regulamento, de 

acordo  com o disposto no Decreto-Lei  nº  48/96,  de  15 de Maio,  alterado pelos  Decretos-Lei  nºs 

126/96, de 10 de Agosto, 216/96, de 20 de Novembro e 111/2010 de 15 de Outubro. 

Artigo 2º 

Regime geral de funcionamento

1 — Sem prejuízo do regime especial estabelecido para actividades não expressamente especificadas, 

os estabelecimentos comerciais abrangidos pelo presente regulamento podem escolher os períodos de 

abertura e funcionamento entre as 06:00 e as 24:00 horas, de todos os dias da semana. 

2 – Os estabelecimentos classificados como café, pastelarias, bares, pubs, restaurantes, casas de venda 

de comida confeccionada para o exterior, estabelecimentos de venda de pão, poderão estar abertos até 

às 02:00 horas, de todos os dias da semana. 

3 – As lojas de conveniência poderão funcionar até às 02:00 horas de todos os dias da semana. São 

lojas de conveniência as que reúnam os requisitos definidos na Portaria nº 154/96, de 15 de Maio. 

4 – Os clubes nocturnos,  boites,  casas de fado, discotecas e outros estabelecimentos análogos que 

disponham de salas ou espaços destinados a dança, poderão estar abertos até às 04:00 horas de todos 

os dias da semana. 

5 – As grandes superfícies comerciais contínuas, tal como definidas na alínea a) do nº1 do artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 258/92, de 20 de Novembro, poderão funcionar entre as 09:00 horas e as 22:00 horas, 

de todos os dias da semana. 

6  –  Estabelecimentos  de  venda  ao  público  e  de  prestação  de  serviços  localizados  nos  Centros 

Comerciais, podem funcionar entre as 09:00 horas e as 22:00 horas, de todos os dias da semana. 

7 – Os estabelecimentos situados em locais onde se realizem arraiais ou festas populares poderão 

manter-se a funcionar até às 04:00 horas. 

Artigo 3º 

Funcionamento permanente 

Poderão  funcionar com carácter de permanência os seguintes estabelecimentos: 

a) Os estabelecimentos situados em estações e terminais rodoviários e ferroviários; 

b)  Os  estabelecimentos  situados  em  postos  de  abastecimento  de  combustíveis  de  funcionamento 

permanente; 

c) As farmácias devidamente escaladas segundo a legislação aplicável;

d)Os postos de venda de combustíveis.

Artigo 4º 
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Alargamento do horário de funcionamento 

1- A requerimento do interessado a Câmara Municipal, ouvidos os sindicatos, as associações patronais 

e de consumidores, a junta de freguesia e a autoridade policial local, onde o estabelecimento se situa, 

pode alargar os limites fixados no artigo 2º, desde que se verifiquem cumulativamente os seguintes 

requisitos: 

a) Se trate de estabelecimentos que se situem em locais em que os interesses de certas actividades 

profissionais, nomeadamente ligadas ao turismo o justifiquem; 

b) Não constituam motivo perturbador da segurança, tranquilidade e repouso dos munícipes; 

c)  Sejam  respeitadas  as  características  sócio-culturais  e  ambientais  da  zona  em  que  os 

estabelecimentos estão inseridos, bem como as condições de circulação e estacionamento. 

Artigo 5º 

Restrições ao horário de funcionamento

1- A Câmara Municipal, ouvidas as entidades referidas no número anterior, pode restringir, para um 

determinado estabelecimento, os limites fixados no artigo 2º, desde que se encontrem  devidamente 

justificados alguns dos seguintes requisitos: 

a) Estejam em causa razões de segurança dos cidadãos; 

b) Estejam em causa razões de protecção da qualidade de vida dos cidadãos; 

c)  Tenham  sido  objecto  de  reclamação  fundamentada  e  subscrita  por  pessoas  directamente 

interessadas. 

2- A ordem de redução do horário de funcionamento é antecedida de audição do interessado, nos 

termos do Código de Procedimento Administrativo. 

3 – Ouvidas as entidades referidas no artigo anterior a medida de redução do horário de funcionamento 

poderá ser revogada a requerimento do interessado, desde que este comprove que cessou a situação de 

facto que motivou a redução. 

Artigo 6º 

Período normal de trabalho

A duração  semanal  e  diária  do  trabalho  estabelecida  na  lei,  em  instrumento  de  regulamentação 

colectiva de trabalho ou em contrato individual de trabalho, deverá ser observada sem prejuízo do 

período de funcionamento dos estabelecimentos constantes do presente regulamento.

Artigo 7º 

Mapa de funcionamento 

1 — O mapa de funcionamento, com validade anual, referido no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 

48/96 de 15 de Maio, consta de impresso próprio, de acordo com o modelo anexo a este regulamento.

2 — O mapa referido no número anterior deverá ser afixado em lugar e local bem visíveis do exterior 

do estabelecimento e especificar de forma legível as horas de abertura e o encerramento diário, bem 
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como as horas de encerramento temporário do estabelecimento por motivos de descanso semanal ou 

interrupção temporária (almoço ou jantar).

Artigo 8.º

Proibição de permanência de pessoas no estabelecimento

Após o encerramento do estabelecimento é expressamente proibida a permanência no seu interior de 

quaisquer utentes ou clientes, bem como de pessoas que não façam parte do pessoal. 

Artigo 9º

Encerramento

Os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços encerrarão, obrigatoriamente, nos 

seguintes dias: 

Um de Janeiro; 

Dezoito de Fevereiro; 

Domingo de Páscoa; e

Vinte e cinco de Dezembro. 

Artigo 10 

Festividades 

No período de Natal, Ano Novo e Carnaval, a Câmara Municipal, consultadas as entidades referidas 

no artigo 4º, poderá fixar horários especiais de abertura e encerramento. 

Artigo 11º 

Fiscalização 

A  fiscalização  do  cumprimento  das  normas  do  presente  Regulamento  é  da  competência   da 

fiscalização municipal e das autoridades policiais. 

Artigo 12º

Requerimento e instrução

1 - Os pedidos de horários de funcionamento dos estabelecimentos iniciam-se através de requerimento 

apresentado  em  impresso  disponível  nos  serviços  da  Câmara  Municipal  e  no  Portal  Municipal, 

dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal e deles devem constar a identificação do requerente, 

incluindo o domicílio ou sede, bem como a indicação da qualidade de titular de qualquer direito que 

lhe  confira  a  faculdade  de  requerer  o  horário  de  funcionamento  do  estabelecimento  ou  dos 

estabelecimentos.

2 - Ao requerimento mencionado no número anterior deverá ser junta fotocópia do alvará de licença de 

utilização do espaço onde irá funcionar o estabelecimento.

Artigo 13º

Prazo para apresentação do requerimento

O requerimento a que se refere o artigo anterior deve ser formulado com a antecedência mínima de 45 
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dias úteis em relação ao início da prática do horário de funcionamento requerido.

Artigo 14º

Apreciação liminar

1  -  Compete  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal  decidir  sobre  as  questões  de  ordem  formal  e 

processual que possam obstar ao conhecimento do pedido apresentado.

2 -  O Presidente  da  Câmara Municipal  de  Valença pode delegar  nos  vereadores  as  competências 

referidas no número anterior..

Artigo 15º 

Contra -ordenações

1 — As infracções ao disposto no presente Regulamento constituem contra -ordenação punível com 

uma coima:

a) De 150 € a 450 €, para pessoas singulares, e de 450 € a 1.500 € para pessoas colectivas, a infracção 

ao disposto no n.º 2 do Artigo 7º;

b) De 250 € a 3.740 €, para pessoas singulares, e de 2.500 € a 25.000 €, para pessoas colectivas, o 

funcionamento fora do horário estabelecido. 

2 — A tentativa e a negligência são puníveis.

3 — Em caso de negligência os limites da coima aplicável serão reduzidos a metade.

4 — A competência para determinar a instauração de processos de contra -ordenação, para designar o 

instrutor e para a aplicação das coimas pertence ao Presidente da Câmara Municipal, revertendo as 

receitas provenientes da sua aplicação para a Câmara

Municipal.

5 — Em caso de reincidência, e quando a culpa do agente e a gravidade da infracção o justifique, para 

além  das  coimas  previstas  no  n.º  1,  pode  ser  aplicada  a  sanção  acessória  de  encerramento  do 

estabelecimento durante um período não inferior a três meses e não superior a dois anos.

Artigo 16º

Disposições transitórias

1 — No prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor deste Regulamento, deverão ser solicitados 

nesta Câmara Municipal os novos mapas de horário de funcionamento, salvo nos casos em que os 

actuais estejam em conformidade com o prescrito neste Regulamento.

2 — Este Regulamento revoga todas as disposições regulamentares existentes sobre a matéria.

Artigo 17º 

Dúvidas e omissões 

As  dúvidas  e  omissões  suscitadas  na  interpretação  e  aplicação  do  presente  regulamento  serão 

resolvidos pela Câmara Municipal, de acordo com a legislação em vigor.

Artigo 18º
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Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publicação. 

Anexo I

MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

ESTABELECIMENTO DE ___________________________________________________________

DESIGNAÇÃO_____________________________________________________________________

LOCALIZAÇÃO ___________________________________________________________________

TITULAR DO ESTABELECIMENTO __________________________________________________

RESIDÊNCIA ______________________________________________________________________

TODOS OS DIAS DA SEMANA

ABERTURA.............................................ÀS ______________________________________ HORAS

ENCERRAMENTO.................................ÀS _______________________________________ HORAS

EXCEPTO ________________________________________________________________________

ABERTURA.............................................ÀS ______________________________________ HORAS

ENCERRAMENTO.................................ÀS ______________________________________ HORAS

ALMOÇO................ DAS ___________ÀS _______________________________________HORAS

OBSERVAÇÕES:_________________________________________________________________

Valença, ______ de _____________________________ de _________

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
________________________________

Emitido nos termos do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 
ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Valença, publicado na 2.ª Série do Diário da 
República, n.º _______, de ____/____/_______.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Municipal  dos  Horários  de  Funcionamento  dos  Estabelecimentos  Comerciais  de 

Valença acima transcrito e submetê-lo a apreciação pública, nos termos e para os 

efeitos do artº 118º do Código Procedimento Administrativo, aprovado pelo De- Lei 

nº 442/91, de 15 de Novembro. ----------------------------------------------------------------
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PONTO  5  -  VIII  PASSEIO  SÉNIOR:-  A Câmara  Municipal  de  Valença,  em 

colaboração  com  as  Juntas  de  Freguesia,  vai  organizar  o  VIII  Passeio  Sénior 

destinados  aos  idosos  de  Valença,  assumindo  esta  autarquia  55,88%  dos 

correspondentes encargos. ----------------------------------------------------------------------

Este passeio está previsto para o dia 07 de Maio e tem como destino a cidade de 

Braga finalizando com um almoço típico minhoto, na Quinta das Laranjeiras. ---------

Prosseguindo, relativamente a este assunto foi presente a informação prestada pela 

Divisão da Educação desta Câmara Municipal, referente ao VIII Passeio Sénior, que 

seguidamente se transcreve:--------------------------------------------------------------------

“No âmbito da política social da Autarquia, definiu-se como uma das prioridades de 

intervenção o combate ao isolamento/inactividade dos idosos. ----------------------------

Os idosos são um dos grupos populacionais mais vulneráveis a exclusão social, quer 

por serem um grupo socialmente fragilizado, quer por na sua maioria, usufruírem de 

rendimentos mais baixos. ----------------------------------------------------------------------

A população idosos acumula, na generalidade, níveis de instrução menos elevados, 

menores rendimentos, isolamento físico e social, baixa participação social e cívica, a 

que se juntam condições de saúde, de habitação e conforto desfavoráveis. --------------

O  Passeio  Sénior  é  uma  das  iniciativas  que  Câmara  Municipal  de  Valença  tem 

promovido para responder à problemática do isolamento / inactividade. ----------------

Neste contexto, propõe-se que seja organizado um passeio / convívio a Braga (Bom 

Jesus, Sameiro e São Torcato)/ Quinta das Laranjeiras ( almoço típico minhoto), para 

os idosos oriundos de todas as freguesias do Concelho. -----------------------------------

À Consideração Superior”.  --------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a iniciativa nos termos 

acima propostos.  --------------------------------------------------------------------------------
PONTO 6 - CORTEJO ETNOGRÁFICO – CORTE DE TRÂNSITO:- A Câmara 
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Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o  despacho  através  do  qual  foi 

autorizado o corte de trânsito solicitado pela Comissão de Festas de São Pedro da 

Torre (registo nº 2410/2011), para o Cortejo Etnográfico, realizado no dia 03 de Abril 

corrente, na referida freguesia. -----------------------------------------------------------------

PONTO 7 - FEIRA SEMANAL – PEDIDO DE AVERBAMENTO DE LUGAR:-

Foi presente o requerimento de Confecções Danigil,  Lda,  registado nesta  Câmara 

Municipal sob o nº2134/2011, a solicitar averbamento  do lugar de feira que possui 

neste Concelho para nome de nova empresa “Distintos & Iguais na Moda, Lda”, pelo 

facto de terem separado as actividades que a empresa exercia (comércio por grosso e 

a retalho de vestuário). Mais foi presente o requerimento de Maria Helena Andrez 

Pereira Alves,  registado nesta Câmara Municipal sob o nº1942/2011, a solicitar  o 

averbamento  do lugar de feira que possui neste Concelho para nome de empresa 

denominado de “Alberto Pires & José Pires, Lda”. A Câmara Municipal deliberou, 

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

deferir o solicitado de ambos os requerimentos com base no parecer elaborado pelo 

Consultor Jurídico desta Câmara Municipal, Drº. Manuel  Gonçalves, registado nesta 

mesma Câmara através do nº 2759/2011. ----------------------------------------------------- 

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  €  556.920,47(quinhentos  e 

cinquenta e seis mil novecentos e vinte euros e  quarenta 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 30 de Março 

findo a 13 de Abril corrente. “Ciente”. --------------------------------------------------------

CEDÊNCIA  DE  TRANSPORTES:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  ratificar  o  despacho  pelo  quais  foram  autorizadas  a  seguintes 

concessões de transporte:- 1741; 2133; 2138; 2186; 2261/2011. Mais foi deliberado 
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também por unanimidade,  autorizar as concessões de transportes que a coberto dos 

seguintes  nºs  deram  entrada  nesta  Câmara  Municipal:-2652  e  2654/2011.  (A 

Vereadora Drª. Ângela Evangelista não tomou parte nas deliberações referentes 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, 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 dez minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para 

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