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ATA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  VALENÇA 
REALIZADA  NO  DIA  03  DE 
AGOSTO DE 2011. ----------------

- - - Aos três dias do mês de Agosto do ano dois mil e onze, nesta cidade de Valença e 

Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniu a Câmara Municipal de Valença sob 

a presidência do Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes e com a presença dos 

Vereadores  Manuel  Rodrigues  Lopes,  Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo 

Domingues,  José  Manuel  Temporão  Monte,  José Luís  Serra  Rodrigues,  Fernando 

Pereira  Rodrigues e  Maria  Ângela  de  Lima  Evangelista.  Secretariou  a  Chefe  de 

Divisão Administrativa Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus. E, tendo tomado 

os lugares que lhes estavam destinados, foi declarada aberta a reunião pelas nove 

horas e trinta minutos.  --------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
-  -  -  O  Sr.  Presidente  deu  a  palavra  aos  membros  da  Câmara  para  as  suas 

intervenções, tendo-se registado a intervenção do Vereador Dr. José Luís Serra para 

solicitar  acesso ao relatório de auditoria  das contas do Município referente  ao 1º 

semestre. ------------------------------------------------------------------------------------------

Não  se  tendo  registado  mais  nenhuma  intervenção,  o  Sr.  Presidente  passou  a 

responder que assim que o relatório estiver disponível lhe será entregue. Acrescentou 

que esta Câmara Municipal,  no 1º trimestre deste ano, teve  boa execução em termos 

orçamentais, sobretudo  no que concerne a despesas, não deixando de referir que no 

2º semestre deste ano se irão começar a executar algumas empreitadas, originando 

por si mais encargos. ----------------------------------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  20 DE 
JULHO 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 redação dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de 
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minuta,  para  os  efeitos  do  disposto  no  n.º  4  do  citado  artigo,  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia 20 de Julho findo, pelo que a 

mesma irá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da respetiva reunião. ---------

PONTO  2  –  EMPREITADA  DE  “REQUALIFICAÇÃO  URBANA  DO 
CENTRO  HISTÓRICO  DE  VALENÇA  –  RENOVAÇÃO  DAS  INFRA  - 
ESTRUTURAS  DE  SANEAMENTO  BÁSICO   -  ZONA 3”  -  CONCURSO 
PÚBLICO – MINUTA DE CONTRATO:-  A Câmara Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, ratificar o despacho do Presidente  proferido em 27 de Abril último, 

referente  à  aprovação   da  minuta  do  contrato  da  empreitada  de  “Requalificação 

Urbana  do  Centro  Histórico  de  Valença  –  Renovação  das  Infra  -  Estruturas  de 

Saneamento Básico  - Zona 3”  com o Consórcio Construções Artur Alves de Freitas 

II, Lda/ Domingos Pedrosa Barreto, Lda”. --------------------------------------------------

PONTO 3 - EMPREITADA  DE “RENOVAÇÃO DO SANEAMENTO DE S. 
PEDRO DA TORRE – 1ª FASE”:- O Sr. Presidente em relação a este assunto deu 

conhecimento  de  que,  no  dia  19  de  Julho  findo,  foi  celebrado   o  contrato  de 

empreitada de obras publicas “Renovação do Saneamento de S. Pedro da Torre – 1ª 

Fase” com a empresa Narom, SL, por ajuste direto.   Referiu ainda,  que a rede de 

saneamento nesta freguesia sofreu  uma alteração significativa, com a substituição 

integral da conduta principal que vai desde a linha de caminho de ferro até à casa do 

Plácido,  encontrando-se em fase de conclusão. Informou, ainda, que em simultâneo 

será  feita  uma intervenção no  cruzamento  de  Chamosinhos,  junto  ao  Restaurante 

“Adega Regional”, no que concerne ao desvio das águas pluviais para as respetivas 

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

PONTO  4  -  EMPREITADA  DE  “REDE  DE  ÁGUAS  RESIDUAIS  DE 
LIGAÇÃO À PLATAFORMA LOGÍSTICA – E.N.  13”:-  O Sr.  Presidente  em 

relação a este assunto deu conhecimento que  houve uma oportunidade junto do ON 2 

e da ARH, de se fazer uma candidatura para este tipo de empreitada. Mais informou 

que, na sequência desta oportunidade,  no dia 12 de Julho findo, foi publicado  o 

anúncio  do  concurso  publico  referente  à  empreitada  de  obras  publicas  “Rede  de 

Águas Residuais de ligação à Plataforma Logística – E.N. 13” e que neste momento 
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já se encontra em fase de reclamações.  A Câmara Municipal tomou conhecimento.---

PONTO 5 - EMPREITADA DOS “ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER 
DO CENTRO DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA DE VALENÇA” - PROJETO 
DE EXECUÇÃO E PROCESSO DA EMPREITADA:- Foi presente a informação 

interna registada sob o nº 5027/2011 prestada pelo  Chefe de Divisão de Urbanismo e 

Planeamento  referente  ao   Projeto  de  Execução  e  Processo  da  Empreitada  dos 

“Espaços Desportivos e de Lazer do Centro de Inovação e Logística de Valença” , 

que seguidamente se transcreve:- -------------------------------------------------------------
“DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO

Assunto : Projecto de Execução e Processo da Empreitada dos “Espaços Desportivos e 

de Lazer do Centro de Inovação e Logística de Valença” 

1 – Projecto de Arquitectura

O projecto  consta  da  construção dos  Espaços  Desportivos  e  de  Lazer  anexos  ao 

Centro de Inovação e  Logística  de  Valença,  a  localizar  na  Quinta  da  Mota,  no lugar  da 

Urgeira, da freguesia de Valença. Trata-se da requalificação do espaço localizado a NW do 

citado edifício, com a criação de espaços desportivos, anfiteatro ao ar livre, espelho de água, 

zonas de circulação, tratamento vegetal, arborização iluminação e mobiliário urbano. Inclui-

se também a requalificação dos arruamentos circundantes, com reperfilamento dos mesmos, 

introdução  de  baías  de  estacionamento,  drenagem de  águas  pluviais,  novos  materiais  de 

pavimentação, arborização e iluminação.

O local insere-se em Espaço de Equipamento em Solo Urbano, de acordo com a carta 

de  ordenamento  do  PDMV.  Não  apresenta  condicionantes  na  respectiva  carta  de 

condicionantes do PDMV. O projecto cumpre os parâmetros urbanísticos do artigo 60º e 

restantes parâmetros urbanísticos aplicáveis do RPDMV, pelo que está em conformidade com 

o  PDMV.  Cumpre  também  as  restantes  normas  técnicas  e  regulamentares  aplicáveis, 

designadamente o RMUE(2), o RGEU(3) e o Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto, pelo 

que se encontra em condições de ser aprovado.

2 – Projectos de Especialidades
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O processo encontra-se instruído com os projectos de especialidades exigíveis pela 

legislação  aplicável,  os  quais  se  apresentam completos  com  todas  as  peças  escritas  e 

desenhadas necessárias à correcta execução da respectiva especialidade e estão em condições 

de aprovação, ao abrigo do artigo 20º/8 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.

3 – Procedimento a adoptar

Face  ao valor estimado do contrato e ao tipo de obra a realizar, nos termos do artigo 

19º do Código dos Contratos Públicos, o procedimento a adoptar é o concurso público.

Face à estimativa orçamental, o valor base de concurso é de 1.000.000,00 €.

O prazo de execução da empreitada é de 180 dias.

4 - Processo da empreitada

 O processo da empreitada encontra-se completo com todas as peças do procedimento 

e elementos da solução da obra, designadamente:

• Anúncio de abertura do procedimento;

• Programa de concurso; Caderno de encargos;

• Projecto  de  execução  das  obras  a  realizar,  constituído  pelo  Projecto  de 

Arquitectura/Arranjos Exteriores e Projectos das especialidades a realizar – 

Arruamento,  Rede  de  Abastecimento  de  Água  e  Rede  de  Drenagem  de 

Águas Pluviais;

• Mapa de Quantidades de trabalhos e Lista completa de todas as espécies de 

trabalhos;

• Levantamento Topográfico;

• Reconhecimento Geotécnico;

• Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da construção e demolição;

• Plano de Segurança e Saúde em fase de projecto.

Os restantes elementos constantes do nº5 do artigo 43º do Código dos Contratos 
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Públicos,  ou  não  são  exigíveis  ou  não  se  justificam  em  face  do  tipo  e  dimensão  da 

empreitada, designadamente:

• alínea c) – Estudos Ambientais : Elemento não exigível pela legislação 

aplicável ao caso presente;

• alínea d) – Estudos de Impacte social, económico ou cultural : Elementos 

não necessários, dada a não existência de medidas de natureza expropriatória 

a realizar, nem ónus e servidões a impor;

• alínea e) – Ensaios laboratoriais ou outros : Elementos não necessários face 

ao tipo e dimensão da obra. 

5 – Proposta de decisão

Face ao exposto, proponho o seguinte:

i)  Que  se  aprove  o  projecto  de  execução  de  Arquitectura  e  de 

Especialidades  dos “Espaços  Desportivos  e  de  Lazer  do  Centro  de 

Inovação e Logística de Valença”.

ii) Que, nos termos dos artigos 36º do Código dos Contratos Públicos, se 

decida  contratar  e  autorizar  a  respectiva  despesa  para  execução  da 

empreitada dos “Espaços Desportivos e de Lazer do Centro de Inovação 

e Logística de Valença” e nos termos do artigo 38º do citado Código se 

decida que o procedimento a aplicar seja o Concurso Público;

iii) Que se aprove o anúncio de abertura de procedimento, o programa de 

concurso, o caderno de encargos e os demais elementos da solução da 

obra referidos  no  nº4   da  presente  informação  técnica  e,  se  delibere 

mandar abrir concurso público para a adjudicação da empreitada dos 

“Espaços Desportivos e de Lazer do Centro de Inovação e Logística de 

Valença”;

iv) Que nos termos do artigo 67º do Código dos Contratos Públicos, seja 

nomeado o júri do Concurso Público, que sugiro seja constituído pelos 
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seguintes elementos:

• Presidente: Manuel Rodrigues Lopes, Vice-Presidente da Câmara Municipal;

• Vogais:  Victor  Manuel  Pires  de  Araújo,  Chefe  da  Divisão  de  Urbanismo  e 

Planeamento e Jorge Manuel  Rio Tinto de Azevedo , Chefe da Divisão de 

Infra-Estruturas, ambos desta Câmara Municipal;

• Suplentes:  José  Manuel  Temporão  Monte,  Vereador  da  Câmara 

Municipal,   que   substituirá   o   Presidente   nas  suas  faltas  e 

impedimentos  e   Sandro  Miguel  da  Costa  Loureiro,  técnico  superior 

desta Câmara Municipal a desempenhar as funções de Chefe da Divisão 

Financeira.

V) Dada a urgência da decisão em virtude dos prazos para apresentação da 

candidatura  ao  ON.2  e  verificando-se  a  impossibilidade  de  reunir  a 

Câmara  Municipal  em  tempo  útil,  mais  proponho  que  as  respectivas 

decisões sejam praticadas pelo Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, ao 

abrigo dos poderes excepcionais que lhe são conferidos pelo nº3 do artigo 

68º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, sendo tais decisões submetidas a 

posterior ratificação.

À consideração  superior.  Valença,  26  de  Julho  de  2011.  O Chefe  de  Divisão  de 

Urbanismo e Planeamento, (a) Victor Manuel Pires de Araújo, Eng.º Civil”. ----------

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

questionou  se o valor constante do projeto também tem garantias de financiamento 

ao abrigo da candidatura referida na informação,  ao que o Sr. Presidente respondeu 

dizendo que esta candidatura está garantida em 85%. Após o Sr. Presidente ter feito 

uma breve exposição acerca do projeto de execução da aludida empreitada, a Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o  despacho proferido   no uso  de 

delegação de competências através do qual foi aprovado o projeto de execução de 

arquitetura  e  especialidades,  anúncio  da  abertura  do  procedimento,  programa  de 

concurso,  caderno  de  encargos,  contratar  e  autorizar  a  despesa,  mandar  abrir 

procedimento por concurso público para adjudicação,  efetuar a nomeação de júri, 
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bem como, os demais elementos constantes da informação acima transcrita. -----------

PONTO  6  -  PROTOCOLO  DE  PARCERIA  ENTRE  O  MUNICÍPIO  DE 
VALENÇA E O INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO:-  A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho através do qual 

se celebrou o protocolo que abaixo se transcreve:--------------------------------------------

“PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E O INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO 

Considerando que, os Municípios dispõem de atribuições, entre outros, no domínio 

da Educação; 

Considerando que, é competência dos órgãos municipais participar no planeamento e 

na gestão dos equipamentos educativos; 

Considerando que, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo tem como objectivo 

prosseguir, através das suas Escolas, a formação humana, cultural, científica, técnica 

e  profissional  de  qualidade,  realizar  a  investigação  necessária  e  adequada  à 

prossecução da sua missão e cooperar com a comunidade regional, particularmente 

no seu tecido produtivo e empresarial,  numa perspectiva de permanente diálogo e 

valorização recíproca. 

Entre:

O MUNICÍPIO DE VALENÇA, doravante designada por MV, entidade equiparada 

a  pessoa  colectiva  nº  506  728  897,  representado  pelo  Presidente  da  respectiva 

Câmara Municipal, Jorge Manuel Salgueiro Mendes, como primeiro outorgante, 

e

O INSTITUTO  POLITÉCNICO  DE  VIANA  DO  CASTELO,  doravante 

designada por IPVC,  pessoa colectiva nº 503 761 877, com sede na Praça General 

Barbosa -------, representada pelo Professor Rui Teixeira na qualidade de ------ como 

segundo outorgante. 

É celebrado o seguinte protocolo de parceria, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1º
Objecto
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O presente protocolo tem como objecto delinear os moldes de colaboração entre o 

MV e o IPVC, com vista à construção do “Centro de Inovação e Logística de 

Valença”, doravante designado “CILV”.

 Cláusula 2º
Obrigações do Município 

O MV obriga-se a : 

a. Proceder à realização das infra-estruturas adequadas à construção e 

instalação do CILV; 

b. Reformular o projecto existente da Escola Superior de Ciências 

Empresariais por forma a adaptá-lo a Centro de Inovação e Logística de 

Valença, que para o efeito é cedido ao MV;  

c. Proceder à construção do equipamento referido na alínea anterior; 

d. Proceder à construção do espaço envolvente e arranjos exteriores. 

Cláusula 3ª 
Obrigações do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

O IPVC obriga-se a: 

a) Disponibilizar o prédio misto, denominado “Quinta de Catefarás de Dentro”, 

situado no Lugar de Urgeira, freguesia e concelho de Valença, com área total de 

29.253 m² e inscrito na matriz predial sob o artigo 571 e rústica 496 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 1024/20000403, para a implantação 

do Centro de Inovação e Logística de Valença; 

b) Comparticipar, com o montante que lhe vier a ser atribuído no âmbito da 

Candidatura ao Eixo Prioritário III – Equipamentos Públicos Específicos - “Bolsa de 

Mérito à Execução Municipal”, montante esse que transferirá para o MV logo que lhe 

seja disponibilizado pela entidade competente.  

Cláusula 4ª 
Infra-estruturas 
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1. Para efeitos do presente Protocolo entende-se por infra-estruturas todas as obras de 

infra-estruturação urbanística destinadas a servir directamente os espaços urbanos 

e/ou as edificações a levar a efeito, designadamente:

 3 Arruamentos viários e pedonais;

 4 Redes de esgotos e de abastecimento de águas; 

 5 Redes de electricidade, gás e telecomunicações. 

Cláusula 5ª
Equipamento

1.Para efeitos do presente Protocolo entende-se por Equipamento todo o imóvel 

construído com vista à utilização humana. 

2.  Será construído um único imóvel, o qual albergará o CILV por modo a que fique 

dotado das seguintes valências: 

Escola Superior de Ciências Empresariais;

Auditório para apoio a Congressos; 

Centro de Ciência e Tecnologia; 

Apoio ao Centro de Ciência e Tecnologia;

Áreas de Exposição;

Incubadora de Empresas ;

Cláusula 6ª  
Espaços Envolventes e Arranjos Exteriores 

São considerados espaços envolventes e arranjos exteriores os espaços contíguos ao 

CILV destinados à implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de 

utilização colectiva, de lazer e de recreio, designadamente, 

− Área anfiteatro;

− Área pavimentada em saibro com espelho de água;

− Área desportiva;
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− Zona de relvado;. 

Cláusula 7ª  
Despesas de Manutenção e Funcionamento do CILV 

A manutenção do CILV e as despesas necessárias para o efeito ficarão a cargo: 

• Do MV no que diz respeito às infra-estruturas e aos espaços envolventes;

• Do IPVC no que concerne ao equipamento, durante o período em que nele se 

mantiver instalado. 

Cláusula 8ª
Reversão 

1.Por  escritura  celebrada  em 29 de  Novembro de  2000,  no  Notário  Privativo  da 

Câmara Municipal de Valença, a fls. 18 e 19 do Livro nº 39 , o MV doou o prédio 

misto   identificado  na  alínea  a)  da  cláusula  3ª  ao  IPVC  para  este  proceder  à 

construção de edifícios destinados ao ensino superior. 

2. O IPVC e o MV comprometem-se, no prazo de cinco anos a contar da conclusão 

da obra, a iniciar os procedimentos legais necessários para transmitir por qualquer 

forma gratuita e livre de ónus e encargos para o MV o identificado prédio misto, 

adquirindo  o  MV  a  propriedade  plena  sobre  o  prédio  misto  em  causa  e, 

consequentemente, sobre a totalidade do equipamento nele construído. 

Cláusula 9ª
Comodato 

1. O MV compromete-se a ceder gratuitamente o CILV ao IPVC, pelo prazo de 50 

anos,  a  fim  de  que  este  o  utilize  para  os  fins  previstos,  o  qual,  se  renovará 

automaticamente por igual período, desde que se mantenha a sua utilização para os 

mesmos fins. 

2.  Para  o  efeito  será  celebrado  oportunamente  novo  protocolo  entre  as  partes, 

regulando especificamente o comodato do equipamento.

Elaborado o protocolo em dois exemplares originais ficando um exemplar em pode 

de cada uma das partes. 
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Valença,  25  de  Julho  de  2011.  O  Presidente  do  Município  de  Valença  (a)  Jorge 

Manuel Salgueiro Mendes e o Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

(a) Rui Alberto Martins Teixeira”. ------------------------------------------------------------

O  Presidente  da  Câmara  passou  a  explicar   que  este  protocolo  resulta  de  uma 

candidatura conjunta com o IPVC.  Acrescentou que embora se tenham iniciado os 

procedimentos para a reversão do terreno a favor do Município, acabaram por não se 

concretizar atendendo a que o IPVC teria de efetuar uma reunião com o Conselho 

Geral e este por sua vez  solicitar autorização à Tutela, tornando por si um processo 

moroso, motivo pelo qual se avançou com a celebração deste protocolo elaborado em 

sintonia com o juristas do IPVC, da Câmara Municipal, bem como, também com o 

Consultor  Jurídico desta mesma Câmara. Acrescentou  que num prazo de 5 anos se 

irão iniciar os procedimentos para a reversão do terreno a favor do Município, até lá, 

o  Município  comprometeu-se  a  ceder  ao  IPVC,  o  equipamento  durante  50  anos, 

através da realização do contrato de comodato.

O Sr. Presidente após lhe ter sido perguntado pelo Vereador Dr. José Luís Serra se já 

estão negociados os termos do contrato de comodato, respondeu que ainda não estão 

negociados os termos. 

Seguidamente,  o  Vereador  Dr.  José  Luís  Serra  referiu  que  realmente  é  uma 

infraestrutura importante e interessante para Valença, no entanto  duvida que seja um 

investimento  financiado  a  100%,  embora  ache  uma  boa  aposta  fica  inseguro 

atendendo a que  as pessoas passam e as instituições ficam. Sugeriu que sendo este 

um  investimento  de  grande  envergadura  se   deveriam  acautelar  mais  situações, 

nomeadamente as negociações do contrato de comodato.

O  Sr.  Presidente  concorda  com  as  palavras  do  Sr.  Vereador  e  procurará  que  o 

investimento para o Município seja o menor possível e que se irá começar a explanar 

os termos do contrato de comodato. -----------------------------------------------------------

PONTO 7  -  AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  DE AVENÇA E TAREFA COM 
PESSOAS  SINGULARES:-   Acerca  do  assunto  em  epígrafe,  foi  presente  a 

informação DF- ABS- 006, datada de 30/06/2011, do Chefe da Divisão Financeira, que 

seguidamente, se transcreve: -------------------------------------------------------------------
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“ASSUNTO:-Aquisição de serviços, em regime de tarefa e avença, para acompanhamento financeiro 

do projecto Ultreia

Objecto do Fornecimento: Na reunião desta Câmara Municipal de 2 de Fevereiro de 2011, 

foi  deliberado autorizar  a  aquisição de serviços  a  Luís  Manuel 

Moura Viana, pelo preço de 5.000 euros, para acompanhamento 

financeiro  do projecto  Ultreia.  Os  serviços  contratados tiveram 

inicio  em Fevereiro  de  2011,  e  conclusão  no  final  do  mês  de 

Junho de 2011 com a finalização do referido projecto.

Assim, 

• Considerando que o referido projecto foi prorrogado até 

31 de Dezembro de 2011,

• Considerando que mantém-se a necessidade de garantir o 

acompanhamento administrativo e financeiro do referido 

projecto, designadamente:

a)  Preenchimento  do  Formulário  recapitulativo  de  despesas 

próprio do PO; 

b) Elaboração do documento comprovativo de receitas a abater 

nas despesas (nos casos aplicáveis);

c) Preparação dos documentos de despesa e sua quitação (factura, 

recibo,  cópia  do  cheque  e  extracto  bancário,  Ordem  de 

Transferência, Ordem de pagamento) com evidência da aposição 

de carimbo no original da factura. 

d) Elaboração das peças comprovativas das acções concretizadas 

no  âmbito  do  projecto  de  acordo  com a  tipologia  da  despesa, 

nomeadamente  mapas  relativos  a  despesas  com  pessoal  e  as 

declarações exigíveis em casos específicos 

e) Aposição de carimbo nos documentos de despesa;

f) Verificações de consistência e suficiência do pedido, através da 

validação da imputação da despesa por rubricas;

g) Verificações de regularidade e legalidade da despesa;
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h) Organização do dossier de candidatura;

i)  Apoiar  o  controlador  externo  (ROC) nas  diversas  acções  de 

auditoria e controlo.

Propõe-se,

Desencadear um procedimento para a aquisição de serviços, em 

regime de tarefa e avença,  para acompanhamento financeiro da 

referida candidatura. Os serviços a contratar terão inicio em Julho 

de 2011, e conclusão no final do mês de Dezembro de 2011 com a 

finalização do projecto.

Valor do Encargo O valor estimado da despesa a efectuar é de cerca de  €4.800,00 

(quatro mil e oitocentos euros), isento de IVA.

Assim,  o  preço base  fixado para o  presente  procedimento,  nos 

termos e para os efeitos do art. 47º do referido diploma legal, é de 

€4.800,00 (quatro mil e oitocentos euros).

Procedimento  a  Adoptar  e 

Justificação:

Tendo em consideração que o contrato a celebrar não ultrapassa o 

valor de 5.000 euros, e nos termos do artigo 128º em conjugação 

com o artigo 20º do DL 18/2008 de 29 de Janeiro, propõe-se o 

procedimento por ajuste directo regime simplificado. 

Entidades a Convidar: No seguimento do art.113 e do art.º  114 ambos do mesmo DL 

18/2008  de  29  de  Janeiro,  e  face  ao  conhecimento  que  este 

colaborador possui  relativamente aos  procedimentos  financeiros 

em curso, propõe-se que sejam convidadas a apresentar propostas 

as seguintes entidades:

- Luís Manuel Moura Viana
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Júri: Não aplicável por força do n.º 1 do Art.º 67º do DL 18/2008, de 

29 de Janeiro.

Anexo à Informação:

-  Caderno  de  Encargos  Programa  de 

Procedimento

Não aplicável

Nestes termos, propõe-se que o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de entidade 

competente para a decisão de contratar,  ao abrigo do artigo 36º, n.º 1 do CCP, profira decisão no 

sentido de:

• Autorizar a despesa

• Autorizar a escolha do procedimento por ajuste directo regime simplificado

• Aprovar as condições propostas, entre outras, entidades a convidar.

Por outro lado, e uma vez que, a referida despesa implica a celebração de contrato de aquisição de 

serviços de avença e tarefa com pessoal singular, e em conformidade com o disposto no artigo 6º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pelo artigo 20º da Lei 3-B/2010 de 28 de Abril, e 

de acordo com o número 4 do artigo 22º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro de 2010 que, refere 

que  a  celebração  de  contratos  de  tarefa  e  avença  depende  do  prévio  parecer  favorável  do  órgão 

Executivo, proponho que a referida despesa seja submetida à reunião da Câmara Municipal.

À Consideração Superior. O CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA (a) Sandro Louro”. ------------------

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

autorizada a despesa no valor de €4.800,00 (quatro mil e oitocentos euros) para a 

aquisição dos serviços a Luís Manuel Moura Viana, para acompanhamento financeiro 

do Projeto Ultreia. --------------------------------------------------------------------------------

Por  último,  foi  presente  a  informação  DF006,  datada  de  15/07/2011,  do Chefe  da 

Divisão Financeira, que seguidamente, se transcreve: --------------------------------------

“ASSUNTO:- Aquisição de serviço

No seguimento  da  informação  interna  de  despesa  com a  referência  3/7  da  Divisão  de 

Administrativa  a  solicitar  autorização  superior  para  a  assunção  de  despesa no valor  de 

244,09€  (duzentos  e  quarenta  e  quatro  euros  e  nove  cêntimos),  para  pagamento  de 
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despesas de deslocação para a realização de avaliação psicológica nos dias 7de Julho, 19 

de Agosto de 2010 e 15 de Março e 3 de Abril de 2011, e uma vez que, depende do prévio 

parecer favorável do orgão Executivo, sou da opinião que a autorização da referida despesa 

deverá ser submetida à reunião da Câmara Municipal.

Para  os  devidos  efeito  legais,  anexa-se  ao  processo  informação  de  cabimento  com  a 

referência 3/7 com data de 14/07/2011.

À Consideração Superior, CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, (a) Sandro Louro”.---------------

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

autorizada a despesa no valor de 244,09€ (duzentos e quarenta e quatro euros e nove 

cêntimos),  para  pagamento  de  despesas  de  deslocação  para  a   realização  de 

avaliações psicológicas a Carlos Alexandre Sampaio Mendes. ----------------------------

PONTO 8 - EVENTO “LARGADA DA VACA 2011” - APOIO LOGÍSTICO:- 
Foi  presente  um  requerimento  dos  “Amigos  da  Vaca”,  registado  nesta  Câmara 

Municipal sob o nº 5267/2011, a solicitar apoio logístico (descrito no documento) 

para a realização do evento “ Largada da Vaca”, no próximo dia 06 de Agosto, na 

Quinta da Mota.  Antes de se passar à votação deste ponto, o Vereador Dr. José Luís 

Serra referiu que votava favoravelmente apesar de ter algumas reservas pelo facto de 

os “Amigos da Vaca” não estarem legalmente constituídos, ao que o Sr. Presidente 

respondeu que, atendendo a que são possuidores de seguro para o evento, não vê 

qualquer tipo de objeção.  Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a realização do evento,  atenta a que já detém seguro para o efeito, bem 

como, proporcionar o apoio logístico solicitado e informar do mesmo à GNR – Local. 

PONTO  9  -  REALIZAÇÃO  DA FEIRA SEMANAL DE  VALENÇA –  DIA 
05/10/2011 (FERIADO):-  Foi presente o fax enviado pela Associação de Feirantes 

do Distrito do Porto, Douro e Minho, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 

5214/2011, a solicitar autorização para que a feira semanal, do dia 05 de Outubro 

próximo (feriado nacional), se realize. A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----

PONTO 10 - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO:-   Seguidamente, foi presente o requerimento da empresa 

New Look, Lda, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 5487/2011, a solicitar o 
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alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento denominado também 

de  “New Look”,  sito  na  Avª.  S.  Teotónio,  Ed.  S.Gião  –  Bloco  4  –  Loja  12,  da 

Freguesia e Concelho de Valença,  para o dia 07 de Agosto corrente, até às 4h00, por 

ser  o  dia  de  aniversário  do  estabelecimento.  A Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade autorizar,  a  titulo excecional,  o   alargamento de horário  do referido 

estabelecimento  de acordo com o solicitado e com a condição de não haver ruído no 

exterior. ------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 11 -   AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2011/2012:-  Foi 

presente   a  informação interna  nº  5106/2011 dos  serviços  de   Ação Social  desta 

Câmara Municipal referente à comparticipação da autarquia na aquisição de manuais 

escolares que seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------

“O regime jurídico relativo à atribuição e ao funcionamento dos apoios, no âmbito da 

ação social escolar, encontra-se definido no Decreto-lei nº 144/2008 de 28 de Julho 

que estabelece as competências em matéria de educação, assim como no Decreto-Lei 

nº 55/2009 de 2 de Março que identifica as medidas de apoio sócio-educativo da 

responsabilidade dos Municípios;

Um dos princípios  estabelecidos no diploma é o da partilha da responsabilidade do 

Estado  pela  prestação  dos  apoios  no  âmbito  da  ação  social  escolar,  entre  a 

Administração Central e os Municípios.

Assim, considerando o enquadramento legal vigente e a difícil situação económica 

em que se encontram muitas famílias da nossa comunidade educativa, propõe-se o 

pagamento integral/aquisição e distribuição gratuita de manuais escolares aos alunos 

do 1º ciclo do Ensino Básico pertencentes aos agregados familiares integrados no 1º e 

no 2º escalões de rendimentos determinados para efeitos de atribuição de abono de 

família, ou seja integrados no escalão de apoio social A e B respetivamente e que se 

encontrem inscritos no Agrupamento Muralhas do Minho. Para os alunos do 1º Ciclo 

do Agrupamento Muralhas do Minho, integrados no 3º escalão de rendimentos para 

efeitos  de  atribuição  de  abono  de  família,  propõe-se  o  pagamento  de  50%  dos 

referidos manuais.

Às técnicas da Ação Social do Município reserva-se-lhes o direito de desenvolver as 
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diligencias complementares que considerem adequadas ao apuramento da situação 

sócio-económica do agregado familiar.  À consideração superior”. ----------------------

Antes de se proceder à votação deste ponto o Sr. Presidente referiu que este ano, para 

além  dos  documentos  habituais,  também  se  irá  solicitar  a  declaração  do  IMI. 

Seguidamente, o Vereador Dr. José Luís Serra quis saber qual o valor orçamentado 

para este efeito, tendo lhe sido dito que 15.000€ (quinze mil euros). O Sr. Presidente 

acrescentou que  se sobrar dinheiro será feito um reforço na alimentação. --------------

Por último, o Vereador Dr. José Luís Serra que irão votar a favor atendendo a que este 

ano, em relação ao ano anterior,  apenas  irão beneficiar desta comparticipação os 1, 2 

e  3  escalões,  ou  seja,  que  já  se  aproxima  da  forma  como  devem ser  gastos  os 

dinheiros públicos. -------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente informou que este recuo na comparticipação da Câmara nos manuais 

escolares do 1º ciclo  para este ano, se deve ao facto de, no ano transato, para além 

das pessoas com mais dificuldades, também,  aderiram a este beneficio aquelas que 

não necessitavam dele.  -------------------------------------------------------------------------

Assim  e  após  a  apreciação  do  assunto  a   Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  aprovar  a  comparticipação  da  autarquia  na  aquisição  de  manuais 

escolares nos precisos termos da informação acima prestada. -----------------------------

PONTO 12 -  BOLSAS DE ESTUDO – ANO LETIVO 2010/2011:-  A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade,  atribuir  num total de 25 Bolsas de Estudo 

para o ano letivo 2010/2011, conforme descrito na ata abaixo transcrita elaborada 

pelos  Serviços  de  Educação  desta  Câmara  Municipal,  através  do  registo  interno 

nº4491/2011:---------------------------------------------------------------------------------------
 “ Acta

Aos  30 dias do mês de Junho de 2011,  pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu 

nos Serviços de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Valença, o júri eleito 

para atribuição das Bolsas  de Estudo do Ensino Médio e Superior, constituído pelo 

Dr Sandro Louro, em substituição  da  Presidente, Dra Elisabete Domingues, por esta 

se  encontrar  impedida,  Eng Victor  Manuel  Pires  Araújo  e  Vereador  José  Manuel 

Temporão Monte.
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Da análise e avaliação de todos os processos de candidatura, o júri propõe  à  Câmara 

a atribuição de Bolsa aos seguintes candidatos.
Vânia Patrícia Dantas 100,00 €
Maria de Jesus Nogueira Costa 50,00 €
Nuno Filipe Rodrigues Melo 120,00 €
Emanuel Neves Rodrigues 110,00 €
Jéssica Almeida Gonçalves 100,00 €
Sara Alexandrina A. Castro Gomes 50,00 €
Sónia Patrícia Martins Henriques 100,00 €
Cristina Maria Vilas Rodrigues 70,00 €
Rita da Cruz Nogueira Antunes 50,00 €
Ana Raquel Souto Pereira 110,00 €
Maria Manuel Almeida Gonçalves 100,00 €
Miguel António Teixeira Azevedo 100,00 €
Mónica Sofia Pires Cerqueira 60,00 €
Henrique José Freitas Peixoto 100,00 €
Mónica Andreia Teixeira Rodrigues 50,00 €
Tânia Filipa Alves Souto 70,00 €
André Cunha Barbosa Alpoim 50,00 €
Pedro Miguel Sousa Barros 50,00 €
Davide Rafael Vieira Fernandes 60,00 €
Luís Carlos Correia Amorim 120,00 €
Barbara Silva Domingues 50,00 €
Bruno Miguel Prazeres Rodrigues 60,00 €
Daniel Alexandre Vaz Ribeiro 70,00 €
Tânia Marlene Prazeres Rodrigues 60,00 €
Cátia Sofia Sousa Ribeiro 50,00 €

Valença 30  de Junho de  2011 “. --------------------------------------------------------------

PONTO 13 - DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE:- A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade,  isentar do pagamento das taxas devidas pela utilização 

quer da Piscina Municipal quer do Pavilhão aos Jovens que irão participar no “Dia 
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Internacional da Juventude”, no dia 12 de Agosto corrente (registo nº 5491/2011). ----

PONTO 14 - FESTAS EM DE HONRA DE SANTA MARINHA DE TAIÃO – 
CORTE  DE  TRÂNSITO:- A  Câmara  Municipal,  deliberou,  por  unanimidade, 

ratificar o despacho através do qual foi autorizado  a interdição do trânsito na E.M. 

1050 até à E.M. 109, por motivo das festas em honra de Santa Marinha de Taião 

(5289/2011). --------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  15  -  “LUAR  DO  MINHO  –  ASSOCIAÇÃO  CULTURAL  E 
ARTÍSTICA” -  EVENTO CULTURAL:-   A Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  ratificar  o despacho da presidência  através  do qual foi  autorizada a 

cedência do espaço “Convento de Sanfins”, para a realização de um evento cultural 

nos dias 30 e 31 de Julho ( registo nº 5333/2011). ------------------------------------------

PONTO  16  -  FESTAS  DO  CONCELHO  DE  VALENÇA  –  PEDIDO  DE 
APOIO:-  A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, conceder  um subsidio 

no valor de €55.000,00 euros (cinquenta e cinco mil euros) à Comissão de Festas do 

Concelho de Valença, para a realização das Festas do Concelho a decorrerem de 11 a 

15  de  Agosto  corrente.  Mais  foi  deliberado,  também por  unanimidade,  ceder  o 

espaço para realização das Festas do Concelho (Campo da Feira), dar apoio logístico 

ao  "Evento",  utilizar  o  espaço  público  para  a  divulgação,  bem  como,  isentar  a 

Comissão  de  Festas  do  pagamento  das  taxas  devidas  pela  emissão  das  licenças 

solicitadas e informadas através do Técnico  Superior de Animação. --------------------

PONTO  17  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS:  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 
TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 02 de Agosto 

corrente,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de   €686.697,19(seiscentos  e 

oitenta e seis mil seiscentos e noventa e sete euros e dezanove 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 21 de Julho 

findo a 2 de Agosto corrente. “Ciente”.  SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS:-  A 
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Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir   os  seguintes 

subsídios:------------------------------------------------------------------------------------------

• 750,00€ (setecentos  e  cinquenta  euros)  à  Junta  de  Freguesia  de  Fontoura, 

com destino à Comissão de Festas de S. Gabriel – Fontoura, para a realização 

da feira do gado (registo nº 4882/2011); ---------------------------------------------

• 900,00€ (novecentos  euros)  ao Rancho Folclórico  e  Cultural  de S.  Julião, 

como forma de apoio nas despesas tidas com a elaboração do evento “Sabores 

Serranos”(registo nº 5542/2011).-----------------------------------------------------

CEDÊNCIAS  DE  TRANSPORTE:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, ratificar o despacho pelo qual foi autorizada a concessão de transporte 

que a coberto do seguinte deu entrada nesta Câmara Municipal:-5367 /2011. Mais foi 

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

coberto dos nºs 3500 e 3501/2011 deram entrada nesta Câmara Municipal.  ------------

LOJA SOCIAL:- O Sr. Presidente quis dar conhecimento do facto de que  apesar do 

regulamento da Loja Social estar em fase de  apreciação na Assembleia Municipal  na 

sua sessão de Setembro  próximo, o Município já se encontra a receber toneladas de 

bens apreendidos pela GNR, nomeadamente roupas. Para além das roupas,  o Banco 

alimentar também nos distribuiu bens alimentares,  tendo estes que ser distribuídos o 

mais rápido possível, motivo pelo qual  a loja social vai começar a funcionar só nesta 

parte  e  segundo  informações  prestadas  pela  Segurança  Social,  no  âmbito  da 

distribuição .  -------------------------------------------------------------------------------------

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

APROVAÇÃO DA ATA 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 ata 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 
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Câmara, pelas dez horas e trinta minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para 

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