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ACTA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  10  DE 

MAIO DE 2011. - – - - - - - - - - - -

- - - Aos dez dias do mês de Maio 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 após ter dado a palavra aos membros para as suas intervenções, 

e  não  se  terem registado  quaisquer  intervenção,  informou  que  o  Passeio  Sénior, 

realizado no passado dia 07 de Maio corrente,  mesmo apesar de ter  ocorrido um 

pequeno incidente com um dos idosos, correu razoavelmente bem. ---------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  27 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 27 de Abril corrente, pelo 
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que a mesma irá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da respectiva reunião. 

PONTO 2 -  ACORDO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA 

TORRE  –  ATERRO  SANITÁRIO  –  CUMPRIMENTO  DA DECISÃO  DO 

TRIBUNAL  CENTRAL  ADMINISTRATIVO  DO  NORTE:-  PONTO  2  – 

ACORDO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO DA TORRE – 

ATERRO SANITÁRIO –  CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL 

CENTRAL ADMINISTRATIVO DO NORTE:- Para cumprimento do disposto na 

al.c) do Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte foi presente o Acordo 

que seguidamente se transcreve: 

ACORDO 

O  presente  Acordo  visa  dar  satisfação  à  deliberação  do  Tribunal  Central 

Administrativo Norte referente ao Processo nº 656-A/96 (Recurso Jurisdicional), no 

qual é recorrente a Junta de Freguesia de São Pedro da Torre e Recorridos a Câmara 

Municipal de Valença e Valorminho – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 

S.A. 

Nesta  conformidade,  entre  o  MUNICÍPIO  DE  VALENÇA,  representado  pelo 

Presidente da respectiva Câmara Municipal, Sr. Dr. Jorge Manuel Salgueiro Mendes, 

e a FREGUESIA DE SÃO PEDRO DA TORRE, representada pelo Presidente da 

respectiva Junta de Freguesia, Sr. Manuel Nogueira Afonso, é estabelecido o seguinte 

acordo:

A  indemnização devida pelo facto de ter  ocorrido inexecução,  será  satisfeita em 

espécie da seguinte forma: 

Alínea  a)  –  O  Município  de  Valença  compromete-se  a  construir,  em  terreno 

propriedade  da  Junta  de  Freguesia,  um Parque  de  Convívio  Intergeracional  com 

estrutura desportiva e de lazer, para jovens e adultos, na Freguesia de São Pedro da 
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Torre, até ao investimento de €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), verba 

essa a inscrever no Orçamento do Município para 2012. 

Alínea  b)  –  Compromete-se,  ainda,  a  não  cobrar  a  taxa  de  resíduos  sólidos  aos 

consumidores domésticos da freguesia de S. Pedro da Torre, até Dezembro de 2021, o 

que perfaz a quantia previsível de €100.000.00 (cem mil euros)*. 

*Quantia estimada com base nas tarifas actuais.
Valença,       Maio de 2011. O Presidente da Câmara, Jorge Manuel Salgueiro Mendes 

e o Presidente da Junta, Manuel Nogueira Afonso”. ----------------------------------------

A Câmara  Municipal  deliberou,  por  maioria,  com  os  votos  contra  do  PS  com 

declaração de voto, aprovar o transcrito Acordo. 

“Declaração  de  voto:  Votam  contra,  não  obstante  estarem  de  acordo  com  o 

investimento proposto para São Pedro da Torre, pela razão de não terem recebido a 

informação necessária atempadamente”.  -----------------------------------------------------

PONTO 3 - ALIENAÇÃO DE BENS DO DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL:- 

O Sr.  Presidente  deu conhecimento que,  no uso das  competências  que lhe  foram 

delegadas pela Câmara Municipal, em reunião de 05 de Novembro de 2009, o mesmo 

irá proceder à venda os seguintes imóveis: ---------------------------------------------------

a) Prédio urbano, constituído por um edifício de um pavimento, sito no Lugar de 

Devesas, com a área coberta de 88m2 e logradouro de 218m2, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 547 e registado no Conservatória do Registo Predial sob o nº643, 

pelo valor base de 38.586,30€ (trinta e oito mil quinhentos e oitenta e seis euros e 

trinta cêntimos), a pagar na totalidade no acto da celebração da escritura; 

b) Habitação, sita no Bloco C, nº 6, 1º andar esquerdo, do Bairro da Boavista, com 

área  de 104m2,  inscrito  na matriz  predial  sob o  artigo  1784,  pelo  valor  base de 

33.689,76€  (trinta  e  três  mil  seiscentos  e  oitenta  e  nove  euros  e  setenta  e  seis 

cêntimos), a pagar na totalidade no acto da celebração da escritura; 
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c) Prédio urbano, composto de casa de três pavimentos, com área de 30m2, sito na 

Rua da Trindade, nº11, freguesia de Valença, inscrita na matriz predial sob o artigo 39 

e registado na Conservatória do Registo Predial  sob o nº 986, pelo valor base de 

42.687,00€  (quarenta  e  dois  mil  seiscentos  e  oitenta  e  sete  euros),  a  pagar  na 

totalidade no acto da celebração da escritura.  -----------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------

PONTO  4  -  SITE  VALENÇA  FORTALEZA  –  CONTRATO  DE 

ARRENDAMENTO:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

contrato  de  arrendamento  a  celebrar  com  a  TMN-  TELECOMUNICAÇÕES 

MÓVEIS NACIONAIS, SA, para a instalação de antenas no telhado do edifício da 

CM por forma a cobrir a totalidade da área da fortaleza, através da qual irá pagar uma 

renda mensal de 200,00€ ( registo nº 3407/2011), que a seguir se passa a transcrever:- 

“CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA
FINS NÃO HABITACIONAIS

Entre,

____________, com sede na Rua  ____________,  n.º _, em ___, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de ___, sob o número de matrícula ___e de 

identificação de pessoa colectiva n.º ___, com o capital social de __ euros, neste 

acto representada por ______, e adiante designada por Primeiro Contraente,

e

TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS,  SA, sociedade comercial 

anónima, com sede na Av. Álvaro Pais, n.º 2, 1649-041 LISBOA, com número único 

de matrícula e de identificação fiscal n.º 502 600 268, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 47.000.000 (quarenta e 

sete milhões de euros), neste acto representada por ____, na qualidade de ____, e 

adiante designada como Segunda Contraente ou TMN,

Conjuntamente designados como “Partes”,

É  celebrado  e  reciprocamente  aceite  o  presente  CONTRATO  DE 
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS (“Contrato”),  o qual fica 

subordinado  ao  Regime  de  Locação  Civil,  bem  como  ao  Novo  Regime  do 

Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, 
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na parte que lhe for aplicável, e se rege pelas condições constantes das cláusulas 

seguintes e pelos seus Anexos:

PRIMEIRA

O  Primeiro  Contraente  é  dono  e  legítimo  proprietário  de  um  parcela  de 

terreno/prédio rústico/urbano [definir e preencher], sito em ___, freguesia de ____, 

Concelho de ___, inscrito na Conservatória do Registo Predial de ___, sob matriz 

predial  respectiva n.º__,  conforme Certidão do Registo Predial  que se junta sob 

Anexo 1. 

SEGUNDA

Pelo presente Contrato,  o Primeiro Contraente dá de arrendamento à TMN  uma 

parcela  de  terreno/parte  do prédio [definir  e  preencher]  identificado  na  cláusula 

anterior,  com  a  área  de  ___ (por  extenso)  m2,  de  ora  em  diante  “Espaço 

arrendado”, cuja localização se encontra assinalada em planta anexa (Anexo 2).

TERCEIRA

1. O Espaço arrendado destina-se ao exercício, pela Segunda Contraente, 

da  actividade  de  comunicações  electrónicas,  de  acordo  com  as  licenças  e/ou 

autorizações que a mesma tenha em vigor, ficando a Segunda Contraente desde já 

autorizada  a  efectuar  todos  os  trabalhos  necessários  à  referida  instalação  e 

implementação, bem como à sua segurança. 

2. O Primeiro Contraente autoriza ainda a TMN a proceder, em qualquer 

momento e sem necessidade de autorização,  à passagem, no  prédio  de que é 

proprietário, e caso aplicável, por via subterrânea e/ou aérea, da cablagem que se 

afigure necessária, de modo a permitir à TMN o pleno e eficaz funcionamento das 

infra-estruturas de comunicações electrónicas, referidas no número anterior,  bem 

assim como a efectuar, no Espaço arrendado, por sua conta e responsabilidade, 

todos  os  trabalhos  necessários  à  adaptação  do  mesmo às  suas  necessidades, 

podendo,  e  caso  aplicável,  vedar  a  parcela  de  terreno,  substituir  e  alterar  o 

posicionamento  do  sistema  de  antenas,  instalar  ou  alterar  caminhos  de  cabo, 

enterrados ou não, cabos de transmissão e seus equivalentes, bem como praticar 

os actos necessários ao fornecimento de energia.
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3. O  Primeiro  Contraente  de  igual  modo  autoriza  a  TMN  a  colocar  no 

Espaço arrendado, quaisquer infra-estruturas/equipamentos (armários, etc), que se 

afigurem necessários para garantir a finalidade descrita no número um da presente 

cláusula, bem como a instalar equipamento eléctrico e de telefone.

4. A Segunda Contraente fica, e caso aplicável, desde já, expressamente 

autorizada a proceder à limpeza da zona circundante ao local arrendado.

5. As Partes reconhecem e aceitam que a Segunda Contraente  apenas 

será  responsável  pelos  danos  e  ou  prejuízos  directos,  que  sejam  resultantes, 

directa  e  comprovadamente,  do  funcionamento  das  suas  infra-

estruturas/equipamentos  de  comunicações  electrónicas  instalados  no  Espaço 

arrendado.

QUARTA

• Caso  sejam  realizadas  quaisquer  alterações  no  prédio  urbano/rústico do 

Espaço arrendado, o Primeiro Contraente deverá garantir  que os trabalhos a 

efectuar  não  irão  perturbar  o  funcionamento  do  Sistema  de  Comunicações 

instalado, nomeadamente a continuação da emissão e recepção de sinais.

• A realização de quaisquer trabalhos no edifício em que está situado o Espaço 

arrendado, por parte do Primeiro Contraente, que sejam susceptíveis de afectar 

o  funcionamento  das  suas  infra-estruturas/equipamentos  de  comunicações 

electrónicas nele instalados, propriedade da TMN, deverão ser comunicadas à 

Segunda  Contraente  com  uma  antecedência  mínima  de  3  (três)  meses  em 

relação ao seu início e ser objecto de prévio acordo escrito entre as Partes.

• No caso previsto no número anterior, o Primeiro Contraente desde já autoriza a 

instalação  temporária  ou  definitiva  das  suas  infra-estruturas/equipamentos  de 

comunicações electrónicas nele instalados, propriedade da TMN, noutro local de 

sua propriedade e com características equivalentes às do Espaço arrendado, 

suportando todos os custos decorrentes de tal deslocação.

QUINTA

1. As  Partes  acordam  que  todas  as  despesas  inerentes  à  implementação, 
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manutenção,  vedação  e  exploração  da  infra-estruturas  de  comunicações 

electrónicas a implantar no Espaço arrendado, serão da exclusiva responsabilidade 

da TMN .

2. As Partes reconhecem que não serão da responsabilidade da TMN as despesas 

decorrentes de obras de inovação/beneficiação decididas pelo Primeiro Contraente, 

pelos órgãos do condomínio ou impostas por lei  ou autoridades administrativas, 

bem como as despesas respeitantes a obras de reparação e conservação de partes 

comuns e/ou estruturais do imóvel, que serão inteiramente suportadas pelo Primeiro 

Contraente, não devendo, em qualquer circunstância, acrescer ao valor da renda 

paga  ao  abrigo  do  presente  Contrato,  salvo  se  essas  obras  vierem  a  ser 

determinadas por actuação comprovadamente culposa ou negligente da TMN.

SEXTA

O Primeiro Contraente reconhece e expressamente aceita que todos os trabalhos 

que sejam efectuados,  bem como todos os equipamentos que sejam colocados, 

durante a vigência do presente Contrato,  pela Segunda Contraente,  necessários 

para garantir  a finalidade descrita na cláusula terceira do presente Contrato, são 

propriedade  da  Segunda  Contraente,  podendo  esta  levantá-los,  sem  que  tal 

situação dê direito ao Primeiro Contraente a receber qualquer quantia, seja a que 

título for, salvo se ocorrerem danos ou prejuízos para o Primeiro Contraente, directa 

e  comprovadamente  resultantes da actuação da TMN,  caso em que o  Primeiro 

Contraente terá direito a ser indemnizado, pelos danos demonstradamente sofridos.

SÉTIMA

1. O  presente  Contrato  é  celebrado  pelo  prazo  inicial  de  10  (dez)  anos, 

renovando-se,  automática  e  sucessivamente,  por  períodos  de  5  (cinco)  anos, 

excepto se alguma das Partes se opuser à sua renovação, nos termos da lei.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, relativamente à data de início 

de vigência do presente Contrato, e uma vez que a TMN apenas poderá ocupar o 

Espaço arrendado quando se encontrarem reunidas todas as condições técnicas e 

administrativas  necessárias  para  o  efeito,  as  Partes  acordam  que  o  presente 

Contrato,  sem  prejuízo  da  data  efectiva  da  sua  assinatura,  produzirá  efeitos  e 
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vigorará a partir do dia 1 do mês imediatamente seguinte aquele em que o Primeiro 

Contraente recepcionar, por escrito, a comunicação da TMN com indicação da data 

de  inicio  da  instalação  no  Espaço  arrendado,  data  em que,  de  igual  modo,  se 

vencerá o pagamento da primeira renda, com referência ao respectivo mês.

3. A TMN poderá revogar o presente Contrato, em qualquer altura, e sem que 

para o efeito seja devido o pagamento de qualquer importância a título de renda, 

indemnização ou a qualquer outro título, caso, por qualquer motivo, não consiga 

obter  as  licenças  e/ou  autorizações  necessárias  por  parte  das  entidades 

competentes, para proceder à instalação e funcionamento, no Espaço arrendado, 

da actividade de comunicações electrónicas.

4. À TMN assistirá ainda o direito de, livremente, sem que para o efeito seja 

devido o pagamento de qualquer importância a título de renda, indemnização ou a 

qualquer outro título, denunciar antecipadamente o presente Contrato, desde que a 

respectiva  denúncia seja  comunicada  ao  Primeiro  Contraente,  através  de carta 

registada com aviso de recepção, para a morada indicada no presente Contrato, 

com uma antecedência  mínima de 60 (sessenta)  dias  sobre  a  data em que se 

operam os seus efeitos. 

OITAVA

As Partes acordam em que, caso se verifique, no edifício/prédio [definir] do Espaço 

arrendado,  por  determinação  do  Primeiro  Contraente,  a  utilização  por  outros 

operadores e/ou terceiros, o Primeiro Contraente, e previamente à sua verificação, 

compromete-se  a  exigir  a  tais  operadores  e/ou  terceiros  a  apresentação  e 

manutenção  e  vigor  de  apólice  (s)  de  seguro  idónea  (s)  para  cobrir  qualquer 

eventual dano, e responsabilidade civil extracontratual, que possa ser verificada nos 

equipamentos  e  infra-estruturas  de  comunicações  electrónicas  da  TMN.  Para 

apuramento do valor necessário a ser coberto pela (s) referida (s) apólice (s) de 

seguro – e que deverá ser observado por parte dos operadores e/ou terceiros – o 

Primeiro Contraente, remeterá à TMN pedido de informação, para que, em prazo 

razoável, esta se pronuncie relativamente às condições que devem ser observadas 

O Primeiro Contraente compromete-se a abster-se de toda e qualquer intervenção, 
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seja de que natureza for,  nas infra-estruturas e equipamentos de comunicações 

electrónicas implantadas pela TMN no Espaço cedido, bem como não inviabilizar ou 

dificultar, por qualquer forma, a utilização Espaço pela TMN.

É, ainda, expressamente acordado que, toda e qualquer intervenção, seja de que 

natureza for, no Espaço arrendado, onde estejam instaladas as infra-estruturas e 

equipamentos de comunicações electrónicas implantadas pela TMN, será sempre 

executada  na  presença  de técnicos  da  TMN  ou  por  esta  indicados,  sendo 

observados  os  requisitos  técnicos  e  legais,  salvo  se  situação  diversa  for 

previamente e por escrito acordada, entre as Partes.

NONA

1. As  Partes  acordam  que  a  TMN  pagará  ao  Primeiro  Contraente,  pelo 

arrendamento do Espaço arrendado, uma renda mensal de  €__,__ (por extenso), 

pagamento  que  deverá  ser  efectuado  através  de  transferência  bancária  para  a 

conta do primeiro contratante com o NIB:    

2. Para  efeitos  do  disposto  no  número  anterior,  as  Partes  acordam  que  o 

pagamento da primeira renda efectuar-se-á na data de início de produção de efeitos 

do Contrato, nos termos previstos nos números 1 e 2 da cláusula 7.ª (sétima).

3. O Primeiro Contraente compromete-se a emitir recibo, por via do pagamento 

recebido.

4. A renda será objecto de actualização anual de acordo com os coeficientes de 

actualização vigentes para os arrendamentos não habitacionais.

5. As rendas resultantes de actualização apenas serão devidas após 

comunicação escrita enviada pelo Primeiro Contraente à Segunda Contraente, com 

a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

DÉCIMA

No termo do Contrato, o Espaço arrendado será restituído ao Primeiro Contraente 

completamente livre e devoluto de quaisquer materiais e/ou infra-

estruturas/equipamentos, no estado em que se encontrava à data do início do 

mesmo, ressalvadas as deteriorações inerentes a uma normal e prudente utilização.
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DÉCIMA PRIMEIRA

1. O Espaço arrendado destina-se às finalidades referidas na cláusula terceira, não 

podendo a Segunda Contraente dar-lhe outro uso, sem autorização, por escrito, do 

Primeiro Contraente, salvo nos casos previstos nos números seguintes.

2. A Segunda  Contraente  fica,  desde  já,  autorizada,  a  qualquer  título,  ceder  a 

utilização de infra-estruturas de comunicações electrónicas a implantar no Espaço 

arrendado, a: i) empresas em que detenha participação no respectivo capital social; 

ii) sejam por si dominadas ou pertençam ao mesmo Grupo societário e, ainda, a iii) 

outras empresas operadoras de comunicações electrónicas, ao abrigo de Acordos 

existentes entre as mesmas; iv) de Ofertas públicas da Segunda Contraente, ou v) 

desde que tal resulte de regulamentação de Autoridade administrativa.

3. Mais fica a Segunda Contraente, desde já, autorizada a permitir, caso aplicável, 

a  qualquer  título,  ceder  a  utilização  de  infra-estruturas  de  comunicações 

electrónicas a implantar no Espaço arrendado ou a permitir a co-instalação de infra-

estruturas  de  comunicações  electrónicas  de  terceiros  no  espaço  arrendado,  à 

entidade responsável pela instalação do SIRESP – Sistema Integrado das Redes de 

Emergência e Segurança de Portugal ou outro, que o suceda, e/ou no âmbito do 

projecto da Televisão Digital Terrestre (TDT) ou outro, que o suceda.

DÉCIMA SEGUNDA

1. O Primeiro Contraente permitirá o livre acesso ao Espaço arrendado, 365 dias, 

24 horas por dia, por parte do pessoal ao serviço da Segunda Contraente, o 

qual se deverá apresentar devidamente identificado, bem como, se for o caso, 

do respectivo material e utensílios, para acções de inspecção, manutenção e 

reparação  dos  equipamentos  ali  instalados,  conferindo-lhe,  para  o  efeito,  a 

posse das respectivas chaves, que entregará.

2. O Primeiro Contraente manterá o direito ao acesso ao Espaço arrendado ao 

abrigo do presente Contrato, em situações em que, em virtude da realização de 

trabalhos de conservação, tal presença se mostre necessária.

DÉCIMA TERCEIRA

• Salvo as comunicações que, por força de disposição expressa do presente 
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Contrato, devam ser efectuadas por carta registada com aviso de recepção, todas 

as comunicações entre as Partes a efectuar ao abrigo do presente Contrato devem 

ser efectuadas por escrito, dirigidas para os seguintes endereços:

A) Primeiro Contraente
A/C:

Morada:

[definir].

B) TMN 

A/C:

Morada:

[definir].

• Qualquer  alteração  ao  domicílio  convencionado  deve  ser  comunicada  à 

outra Parte, no prazo de 30 (trinta) dias de calendário, após essa alteração.

• As comunicações efectuadas nos termos do número anterior considerar-se-

ão realizadas na data da respectiva recepção ou, se fora das horas normais de 

expediente (09-17h), no dia útil imediatamente seguinte.

DÉCIMA QUARTA

A Segunda Contraente fica desde já autorizada a ceder a sua posição contratual a 

favor  de  empresas  relativamente  às  quais  se  encontre  em  relação  de  simples 

participação, domínio ou grupo ou à Optimus e Vodafone.

DÉCIMA QUINTA
1 Qualquer  alteração  ao  presente  Contrato  será  efectuada  mediante 

documento  escrito,  assinado  por  ambas  as  Partes,  revestindo  a  forma  de 

“Adicional”.

2 O presente Contrato rege-se pela lei Portuguesa.

3 Para todas as questões emergentes do Contrato convenciona-se como 

foro competente o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia 

a qualquer outro.

Do presente Contrato fazem parte integrante:
Anexo I – Certidão do Registo Predial; 
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Anexo II – Planta (s) de localização do Espaço arrendado.

Feito em triplicado em __ de ___ de 200_ [definir].

PELO PRIMEIRO CONTRAENTE e PELA SEGUNDA CONTRAENTE”. ---------------

PONTO 5 - COMBOIO TURÍSTICO- AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO:- 

Foi presente, um pedido da empresa UTS Viagens e Serviços, S.A., registado sob o 

número 3311/2011, a solicitar autorização para autorização para fazer o percurso que 

consta do mapa anexo, em comboio turístico, com ponto de partida e chegada nas 

Portas do Sol, sem outras paragens ao longo do percurso, sendo cobrado o valor de 

€1,50 por pessoa e por trajecto.  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a realização do percurso.  ---------------------------------------------------------

PONTO  6  -  NÚCLEO  SPORTINGUISTA  DE  VALENÇA  -  PROVA  DE 

ATLETISMO:- Foi presente o oficio do Núcleo Sportinguista de Valença, registado 

nesta Câmara Municipal sob o nº3141/2011, a solicitar autorização para realização da 

prova de atletismo  1ª Maratona dos Gordos” a realizar no dia 15 de Maio corrente, 

bem como, o respectivo corte de trânsito, conforme percurso apresentado. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da prova de atletismo 

solicitada, bem como,  o respectivo corte de trânsito demarcado no percurso anexo ao 

documento desde que o parecer da Guarda Nacional Republicana seja favorável. -----

PONTO 7 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CERDAL – REALIZAÇÃO DE 

ARRAIAL:-  Foi presente o oficio da Associação Desportiva de Cerdal, registado 

nesta Câmara Municipal sob o nº3117/2011, a solicitar autorização para realização da 

de um arraial, no dia 30 de Abril findo, no campo de futebol da própria Associação, 

com o objectivo de angariar fundos para a mesma. A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, ratificar o despacho através do qual foi autorizada a realização do 

arraial.----------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  8  -  REGULAMENTO   DA LOJA SOCIAL DO  CONCELHO  DE 

VALENÇA:-Foi presente a proposta de Regulamento da Loja Social do Concelho de 

Valença que seguidamente se transcreve:------------------------------------------------------

“PROJECTO DE REGULAMENTO DA LOJA SOCIAL
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PREÂMBULO

Com a emergência de novos processos de exclusão social e a persistência de fortes 

desigualdades sociais, subjacentes à problemática da pobreza estrutural, é premente 

uma política social, activa e eficaz nas suas medidas de intervenção. São esses novos 

âmbitos  que nos  obrigam a repensar  o  futuro  das  políticas  sociais  e  o  papel  das 

diferentes instituições no combate à exclusão social.

O Município de Valença promove, em articulação com os demais parceiros, medidas 

de  âmbito  social  direccionadas  para  as  populações  mais  carenciadas,  bem como 

respostas sociais inovadoras e sustentáveis.

Assim sendo, a Rede Social tem um papel fundamental num contexto de afirmação 

de políticas sociais activas, para o esforço da erradicação e atenuação da pobreza e da 

exclusão  social.  Neste  sentido,  a  Loja  Social  surge  como  uma  estratégia  de 

desenvolvimento  social  integrado,  com  o  intuito  de  promover  mais  um  apoio  , 

direccionado à população valenciana mais vulnerável.

A Loja Social é uma medida municipal estratégica, que tem como objectivo suprir as 

necessidades/carências  imediatas  do  indivíduo  e/ou  agregado  familiar  carenciado, 

através de um banco de bens, novos ou usados, doados por particulares ou empresas, 

que sejam ou não do Concelho, e da atribuição, inteiramente gratuita, dos mesmos.

Este projecto visa potenciar a criação de respostas mais adequadas aos problemas 

sociais,  rentabilizando  os  recursos  existentes,  eliminando  sobreposições  de 

intervenção  e  permitindo  um melhor  planeamento  dos  serviços  e  celeridade  dos 

mesmos, potenciando paralelamente, o envolvimento da comunidade local na recolha 

de bens, incrementando a responsabilidade social e, dinamizando o voluntariado.

Valença afirma-se, deste modo, como um concelho cada vez mais solidário, onde as 

práticas  sociais  funcionam em rede,  com vista  a  produzir  resultados  sociais  por 

excelência.

O presente Regulamento estabelece as normas de funcionamento da Loja Social do 

Município  de  Valença  e  é  elaborado  ao  abrigo  do  disposto  no  artigo  241º  da 
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Constituição da República Portuguesa e na alínea a) do n.º 2, do artigo 53º da lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, conjugada com o disposto na alínea c) n.º 4, do artigo 64º do mesmo diploma 

legal.

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

 (Âmbito)  

O  presente  normativo  estabelece  as  regras  de  funcionamento  da  Loja  Social, 

enquanto medida municipal de apoio social à população valenciana e a instituições 

de cariz social.

Artigo 2º

(Objectivos) 

A Loja Social de Valença tem como objectivos:

a) Promover e contribuir  para a melhoria de condições de vida dos cidadãos 

socialmente mais vulneráveis, através de atribuição de bens;

b) Suprir necessidades imediatas dos cidadãos acima mencionados, mediante a 

recolha de diferentes géneros doados por particulares ou empresas;

c) Fomentar  a  rede  de  parceria  interinstitucional  Concelhia,  visando  a 

identificação e encaminhamento de situações de carência para a Loja Social.

Artigo 3º

(Competências)

São competências da Loja Social:

1. Garantir a eficácia da resposta social;

2. Assegurar  o  bem-estar  dos  beneficiários  e  o  respeito  pela  sua  dignidade, 

promovendo a a participação de Voluntários na dinâmica da Loja Social;

3. Desenvolver  o  interesse  e  a  responsabilidade  dos  beneficiários  pelo  bom 

funcionamento da Loja Social;

4. Definir  os  critérios  que  presidem  à  admissão  dos  beneficiários  e  atribuir 
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prioridades  às  pessoas  que  se  encontrem  social  e  economicamente 

desfavorecidas ou desprovidas de estruturas familiares de apoio;

5. Organizar  um  processo  individual  por  agregado  familiar  candidato  a 

beneficiário da Loja Social, contendo a identificação pessoal de cada um dos 

seus membros e a história social do agregado;

6. Criar uma ficha de utente onde ficarão registadas as visitas à loja, de cada 

agregado familiar.

Artigo 4º

 (Localização)

A Loja Social funcionará em instalações disponibilizadas pelo Município.

Artigo 5º

(Período de Funcionamento) 

A Loja Social funcionará à segunda-feira no período das 9h às 12h30 para recolha de 

bens  doados,  e  à  quarta-feira  no  período  das  9h  às  16h30  para  distribuição  dos 

mesmos, ficando em aberto a possibilidade de abertura da Loja num outro período se 

se denotar essa necessidade.

CAPITULO II

ORAGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Artigo 6º

(Organização e coordenação)

A  organização  e  coordenação  da  Loja  Social  são  da  competência  da  Câmara 

Municipal, através da divisão Municipal de Acção Social.

Artigo 7º

(Gratuitidade dos Bens cedidos)

Todos os bens são cedidos a título gratuito.

Artigo 8º

(Tipos de Bens) 

Na prossecução dos seus fins, a Loja Social de Valença, dispões dos seguintes bens:

a)Têxteis e vestuário;

15



 

b)Acessórios e calçado;

c)Equipamento Doméstico/Electrodomésticos;

d)Brinquedos e material didáctico;

e)Bens alimentares.

Artigo 9º

(Tratamento dos Bens cedidos)

Os bens da Loja Social serão entregues pelo Gabinete de Acção Social gratuitamente, 

por iniciativa própria ou por indicação dos parceiros da Rede Social.

Os responsáveis pelo funcionamento da Loja Social terão como funções:

1. Receber e fazer a triagem dos bens;

2. Arrumar e organizar os bens recebidos;

3. Registar o material doado;

4. Atender os utentes da loja, disponibilizando o material, de acordo com a 

ficha de registo prévio de necessidades;

5. Proceder  ao registo  dos utentes que beneficiaram dos bens,  e registar  o 

material facultado aos mesmos.

Artigo 10º

(Critérios de Admissão à Loja)

1.  São  beneficiários  da  Loja  Social  os  indivíduos   que  revelem  vulnerabilidade 

económica e social, identificada pelas seguintes entidades:

a) Município de Valença;

b)Serviço  Local  da  Segurança  Social,  nomeadamente  os  Gabinetes  de 

Atendimento e Acompanhamento Social;

c) Freguesias do Concelho;

d)Comissão de Protecção de Crianças e Jovens;

e) Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho;

f) Unidade Local de Saúde;

g)Ou qualquer outro parceiro da Rede Social, ou instituição concelhia.

2.  São beneficiários da LJ os indivíduos que não o sejam de outra instituição no 
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mesmo âmbito.

3.  Os beneficiários identificados pelas entidades supracitadas, deverão recorrer aos 

serviços de Acção Social da Autarquia, após o encaminhamento formal da entidade, 

efectuado  através  de  uma  ficha  de  encaminhamento  elaborada  pela  Autarquia  e 

enviada  à  entidades  mencionadas.  Após  avaliação  efectuada  pelos  serviços,  os 

beneficiários  podem  deslocar-se  à  Loja  Social  mediante  entrega  de  ficha  de 

sinalização, criada para o efeito. 

4. Todas as saídas de bens deverão ser devidamente registadas.

Artigo 11º

(Critérios de Razoabilidade)

1. Os beneficiários da Loja só podem usufruir da mesma de três em três meses, salvo 

situações de emergência social;

2. Para beneficiar dos bens da Loja Social o agregado deve apresentar os documentos 

que  comprovam a  situação  de  carência  aquando  do  atendimento  nos  serviços  de 

Acção Social da Autarquia;

3. O acompanhamento será efectuado pelas Técnicas  de Acção Social  da Câmara 

Municipal de Valença.

Artigo 12º

(Campanhas) 

1. No âmbito da sua dinâmica,  a Loja Social  pode e  deve,  a qualquer  momento, 

promover campanhas de angariações de bens;

2. Pode ainda, a qualquer altura, receber bens cedidos directamente à Loja Social;

3. Os bens cedidos à Loja Social são inventariados e registados em fichas de entrada 

de donativos, próprias para o efeito;

4. As entidades doadoras de bens à Loja Social passam a constar de uma base de 

dados, com a finalidade de receberem informação sobre as campanhas de angariação 

de donativos.

Artigo 13º

(Afixação de documentos) 
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É da responsabilidade da Loja Social, a afixação, em local visível ao público, dos 

seguintes documentos:

a) Horário de Funcionamento;

b) Normas de Funcionamento;

c) Identificação dos Voluntários, mediante autorização dos mesmos.

Artigo 14º

(Avaliação) 

A Loja Social deve proceder a uma avaliação trimestral, de modo a analisar o seu 

fluxo de funcionamento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 15º

(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas ou omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

Regulamento  serão  analisadas  e  consideradas  pela  Divisão  Municipal  de  Acção 

Social, que após elaboração de parecer fundamentado, as submeterão à apreciação e 

decisão do Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 16º

(Entrada em Vigor)

O presente regulamento entra em vigor no dia útil imediatamente subsequente à sua 

publicação pelos meios legalmente previstos.

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

da Loja Social do Concelho 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. ----------------

PONTO 9 - FEIRA SEMANAL – AVERBAMENTO DE LUGAR:- Foi presente o 

requerimento de Rosa de Sousa Ferreira, registado nesta Câmara municipal sob o nº 

2136/2011, a solicitar a averbamento do lugar de feira nº259 de que é detentora na 

feira  semanal  deste  concelho  para  nome de  Joaquim Morgado Martins  & Filhos, 

Lda., em virtude de se ter reformado e cessado a actividade. A Câmara Municipal 
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deliberou, por unanimidade,  projectar indeferir atendendo a que os motivos expostos 

não se encaixam  em nenhuma das situações tipificadas no Regulamento da Feira 

Semanal  deste  Concelho,  e  se  dê  cumprimento  à  formalidade  de  audiência  dos 

interessados nos termos do CPA.---------------------------------------------------------------

PONTO  10  -  ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIOS  ÀS  COLECTIVIDADES 

(CONT.):-  A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir subsídios às 

colectividades constante do mapa anexo à informação interna prestada pelo Técnico 

Responsável de Desporto sob o nº 3225/2011 e que abaixo se transcreve: --------------

Proposta de Subsídios às Associações Desportivas Valencianas

ASSOCIAÇÕES ÁREA EVENTUAIS TOTAL

Clube Actividades Aquáticas Alto Minho DESPORTO X X X 1.000,00 € 1.000,00 €

Grupo Desportivo Ganfeiense DESPORTO X X X 500,00 € 500,00 €

Valença Hóquei Clube DESPORTO X X X 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €

Valença Voleibol Clube DESPORTO X X * 2.500,00 € 2.500,00 €

União Desportiva Friestense DESPORTO X X X 8.500,00 € 8.500,00 €

Total 22.500,00 €
* Não entregue devido ao Clube ter sido fundado em Fevereiro de 2011

PLANO
ANUAL

FICHA 
CARC.

REL.
CONTAS

SUBSIDIO 
CORRENTE

PONTO  11  -  ESCE  –  10ª  EDIÇÃO  CONFERÊNCIAS  DE  VALENÇA  – 

PATROCÍNIO:-  Foi presente o oficio da Escola Superior de Ciências Empresariais 

registado nesta Câmara Municipal sob o nº 3233/2011 na solicitar  que esta Câmara 

Municipal patrocine o aluguer de uma carpa para a realização das  10ª Conferências 

de Valença da ESCE a realizar no dia 11 de Maio,  bem como apoio logístico.  A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, assumir os encargos com o aluguer 

da carpa solicitada, bem como, apoiar logisticamente. -------------------------------------

PONTO  12   -  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  €1.265.471,62(um  milhão 

duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta e um euros e sessenta e dois 

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 
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28  de  Abril  findo  a  09  de  Maio  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:- 3273 e 3269/2011. Mais foi 

deliberado, também por unanimidade,   autorizar a concessão de transportes que a 

coberto do nº3299/2011 deu entrada nesta Câmara Municipal.----------------------------

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 quarenta minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, 

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