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A C T A     Nº    10/2011

ACTA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  27  DE 

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

- - - Aos vinte e sete 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,  José Manuel Temporão Monte, 

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

Luís Serra Rodrigues, 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 perguntar se as 

valências da Unidade Móvel de Saúde já estão a chegar à população mais idosa, 

acamada ou em situação de isolamento e, se o levantamento sobre este atendimento 

já  foi  efectuado.  O Sr.  Presidente  passou a  responder  dizendo  que no inicio de 

Janeiro do corrente ano entraram em vigor as novas valências da Unidade Móvel de 

Saúde, resultado de uma avaliação feita pelos vários parceiros, com a finalidade de 

dar especial atenção aos acamados, idosos, isolados e àqueles que  possuem doenças 

cancerígenas,  tendo  havido  alguns  processos.   Também informou  que  está  a  ser 

elaborado  o  relatório  trimestral,  assim como,  também foi  efectuado o  respectivo 
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levantamento da população necessitada destes cuidados de saúde. Relativamente a 

este levantamento, a Vereadora Drª. Elisabete Domingues referiu que a informação 

que  possui,  em  relação  aos  idosos  e  acamados,  foi  transmitida  pelas  Juntas  de 

Freguesia deste Concelho. Seguidamente o Sr. Presidente  esclareceu que, em relação 

aos  doentes  cancerígenos,  a  listagem foi  disponibilizada  à  Unidade  Móvel  deste 

Concelho pelo Centro de Saúde. Também não deixou de referir que a matéria mais 

preocupante é a falta de transmissão de dados entre a Unidade Móvel e os Médicos 

de  família  dos  doentes,  mas  que  irão  estar  atentos  para  que  possa  vir  a  ser 

implementada.  Por  último,  referiu  que  a  Unidade  Local  de  Saúde  de  Viana  do 

Castelo está a desenvolver um projecto  para que de futuro os utentes não tenham 

que recorrer ao seu médico de família para revalidar uma receita médica  mas sim o 

possam fazer através da Unidade Móvel.-----------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  18 DE 

ABRIL 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 18 de Abril corrente, pelo 

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

PONTO 2 - PARCELA 10 (CAMPO DA FEIRA) – AQUISIÇÃO:- Foi presente  a 

informação interna emitida pela Responsável do Jurídico/Contencioso desta Câmara 

Municipal, registada sob o nº 1878/2011 referente à aquisição do prédio rústico com 

área de 3.029m2, sito em Val-de-Flores, freguesia e concelho de Valença, inscrito na 

matriz rústica sob o artigo 662 e descrito na Conservatória do Registo Predial  de 

Valença sob o número 578, de que são titulares Carminda Maria Rodrigues Paulo, 

Cândida Rodrigues Paulo e José Cândido Rodrigues da Silva (parcela 10/campo da 

Feira), que seguidamente se transcreve:- -----------------------------------------------------
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“A Câmara  Municipal  na  sua  reunião  de  4  de  Fevereiro  de  2009,  deliberou,  por 

unanimidade, promover as diligências para a aquisição, pela via do direito privado e 

pelo preço de €147.069,00 (cento e quarenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos), 

o prédio rústico com área de 3.029m2, sito em Val-de-Flores, freguesia e concelho de 

Valença, inscrito na matriz rústica sob o artigo 662 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Valença sob o número 578, de que são titulares Carminda Maria 

Rodrigues Paulo, Cândida Rodrigues Paulo e José Cândido Rodrigues da Silva. 

Em Fevereiro do corrente  ano,  o Chefe da Divisão de Urbanismo e Planeamento 

procedeu à avaliação do identificado prédio e atribuiu-lhe o valor de €151.450,00 

(cento e cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta euros), valor pelo qual se irá 

proceder à aquisição. O valor será pago na data da celebração da escritura de compra 

e venda.

Nos termos do disposto no artigo 64º, nº 1, al. f) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal 

adquirir bens imóveis de valor até 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime 

geral do sistema remuneratório da função pública, ou seja, até €343,280.000. 

Nestes termos, proponho que se envie à Câmara Municipal para autorizar a aquisição 

pelo  indicado  valor  de  €151.450,00  e  nomear  Jorge  Manuel  Salgueiro  Mendes, 

Presidente da Câmara Municipal, para, outorgar a correspondente escritura de compra 

e venda, em representação do Município de Valença. 

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

A Câmara Municipal  deliberou,  por unanimidade,  autorizar  a  aquisição do prédio 

rústico,  com  área  de  3.029m2,  sito  em  Val-de-Flores,  freguesia  e  concelho  de 

Valença, inscrito na matriz rústica sob o artigo 662 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Valença sob o número 578, de que são titulares Carminda Maria 

Rodrigues Paulo, Cândida Rodrigues Paulo e José Cândido Rodrigues da Silva, pelo 

valor de €151.450,00 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta euros), 

nos precisos termos da informação acima prestada. Mais foi deliberado, também por 

unanimidade,   nomear  o  Presidente  da  Câmara  Municipal,  para,  outorgar  a 
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correspondente  escritura  de  compra  e  venda,  em representação  do  Município  de 

Valença. --------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 3 -  PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO 

REAL UTOPIA E O MUNICÍPIO DE VALENÇA:- Foi presente  o protocolo que 

seguidamente se transcreve:---------------------------------------------------------------------
“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE A 

REAL UTOPIA – ASSOCIAÇÃO

E O 

MUNICÍPIO DE VALENÇA

O  Município  de  Valença,  no  âmbito  do  apoio  à  população  sénior,  tem 

implementado, nestes últimos anos, diversas iniciativas, das quais, se destaca o 

Projecto Vida Activa.

Este  projecto  contempla  diversas  actividades  junto  da  população  sénior, 

designadamente, no domínio da actividade física e do lazer.

Uma das actividades a desenvolver no âmbito deste projecto prende-se com a 

prática das danças de salão, uma vez que ela desenvolve, em simultâneo,  a 

actividade física e de lazer.

A Real Utopia – Associação, tem vindo a promover várias actividades no âmbito 

da actividade física e de lazer, entre as quais as aulas de dança de salão.

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º  64º da Lei  n.º 169/99, de 18 de 

Setembro,  compete à Câmara Municipal  apoiar  ou comparticipar,  pelos  meios 

adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, 

cultural, desportiva, recreativa ou outra.

Assim, entre a 

REAL UTOPIA – ASSOCIAÇÃO, sem fins lucrativos, com sede na Avª. Dr. Tito 

Fontes – Ed. Bruxelas, 4º Esq. Frente, NIPC 508 712 459, representada pelo 

Presidente da respectiva Direcção, Luís Filipe Correia Ribeiro, adiante designado 

por Associação

e o

MUNICÍPIO DE VALENÇA entidade equiparada a pessoa colectiva n.º 506728897, 

representado  pelo  Presidente  da  respectiva  Câmara  Municipal,  Sr.  Dr.  Jorge 
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Manuel Salgueiro Mendes, adiante designado por CÂMARA

é celebrado o seguinte protocolo de colaboração, que se rege pelas seguintes 

cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A ASSOCIAÇÃO compromete-se a desenvolver, na área do Município de Valença, 

a prática de danças de salão, com o apoio de um professor habilitado para o 

efeito,  em  conformidade  com  a  calendarização  a  aprovar  por  ambas  as 

entidades; 

CLÁUSULA SEGUNDA

A CÂMARA  compromete-se:

a)A financiar a actividade descrita na cláusula anterior com a verba de €4.186,00 

(quatro mil cento e oitenta e seis euros);

b) A disponibilizar os locais e transportes para a prática da actividade a que se 

refere o presente protocolo;

CLÁUSULA TERCEIRA

A verba referida na alinea a) do n.º 1 da cláusula anterior  é paga em duas 

prestações, no montante de €2.093,00 (dois mil e noventa e três euros) cada 

uma, a primeira a pagar com assinatura do presente protocolo, e a segunda 

prestação até ao final do mês de Junho. 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente protocolo, tem efeitos retroactivos ao mês de Janeiro do corrente ano 

e vigorará até 30 de Junho. 

Se  não  for  denunciado  por  nenhuma  das  partes,  de  futuro,  renova-se 

automaticamente, no período de realização do Programa “Vida Activa”. 

Valença,    de       de 2010. O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA REAL UTOPIA – 

ASSOCIAÇÃO,  Luís  Filipe  Correia  Ribeiro  e  O  PRESIDENTE  DA  CÂMARA, 

Jorge Manuel Salgueiro Mendes”. -----------------------------------------------------

Após uma breve exposição efectuada pelo Sr. Presidente da Câmara referente  à 

realização  do  protocolo  em  epígrafe,  esta  mesma  Câmara  deliberou,  por 

unanimidade,   mandar celebrar o protocolo acima transcrito. --------------------- 

PONTO 4  -  UM DIA PELA VIDA –  PEDIDO DE APOIO DIVERSO:-  Foi 

presente o oficio da Liga Portuguesa Contra o Cancro referente ao projecto de “Um 

dia pela Vida” registado nesta Câmara Municipal sob o nº 3047/2011, a solicitar  a 
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colaboração  desta  mesma  Câmara  na  cedência  de  Transportes,  Instalações, 

equipamentos e material. A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, colaborar 

nos precisos termos solicitados através do oficio mencionado em epígrafe. -------------

PONTO 5 -  A.P.P.A.C.D.M. -  VALENÇA – PEDIDO DE COLABORAÇÃO:- 

Foi presente o oficio da A.P.P.A.C.D.M., Sub-Delegação de Valença, registado nesta 

Câmara  Municipal  sob  o  nº  2690/2011,  a  solicitar   a  colaboração  desta  mesma 

Câmara na cedência de Transporte, Instalações, apoio logístico, etc, para a realização 

de uma Caminhada Ibérica, no âmbito de “Um dia pela Vida”. A Câmara Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  colaborar  nos  precisos  termos  solicitados  através  do 

oficio mencionado em epígrafe. ---------------------------------------------------------------
PONTO  6-  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 €728.651,16(setecentos e vinte 

e  oito  mil  seiscentos  e  cinquenta  e  um  euros  e  dezasseis  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 14 a 26 de Abril 

corrente.  “Ciente”.  CEDÊNCIA  DE  TRANSPORTES:-  A  Câmara  Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o  despacho pelo  quais  foram autorizadas  as 

concessões de transporte que a coberto dos seguintes nºs deram entrada nesta Câmara 

Municipal:- 2613; 2729;2776/2011. Mais foi deliberado, também por unanimidade, 

autorizar as concessões de transportes que a coberto dos seguintes nºs deram entrada 

nesta Câmara Municipal:- 2655; 2830/2011. -------------------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

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

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

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes disposições 
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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 nove horas e cinquenta e cinco minutos, declarou encerrada a reunião, 

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