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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  31  DE 

AGOSTO DE 2011. -----------------

- - - Aos trinta e um 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 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, o Presidente declarou aberta a reunião pelas nove horas e trinta minutos, 

tendo-se verificado a falta, desde já considerada justificada pela Câmara Municipal, 

do Vereador José Manuel Temporão Monte, por motivo de férias. ------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

-  -  -  O  Sr.  Presidente  deu  a  palavra  aos  membros  da  Câmara  para  as  suas 

intervenções,  e  não  se  tendo  registado  qualquer  intervenção,  o  Sr.  Presidente 

informou  o  Sr.  Vereador  José  Luís  Serra  que  o  relatório  de  contas  referente  ao 

primeiro semestre do corrente ano estava a ser ultimado pelos Revisores Oficiais de 

Contas e logo que fosse entregue lhe faria chegar uma cópia. Seguidamente informou 

que,  no  próximo  dia  2  de  Setembro  o  programa  da  RTP  “Verão  Total”  será 
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transmitido a partir desta cidade, no qual irá ser feita a promoção do caldo verde, 

finalista às “7 Maravilhas da Gastronomia”. -------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

 PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  03 DE 

AGOSTO 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 

minuta, para os efeitos do disposto no n.º 4 do citado artigo, deliberou, por maioria, 

com as abstenções do Sr. Presidente e do Sr. Vereador José Luís Serra, por não terem 

estado presentes, aprovar a ata da reunião realizada no dia 17 de Agosto corrente, 

pelo  que  a  mesma  irá  ser  assinada  pelo  Vice  -  Presidente  e  pelo  Secretário  da 

respetiva reunião. ---------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2 – CONCURSO DE EMPREITADA DA “REDE DE SANEAMENTO 

DE  FONTOURA  –  1ª  FASE”,  –  LISTA  DE  ERROS  E  OMISSÕES  E 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – 

RATIFICAÇÃO –   Foi  presente  acerca  do  assunto  a  informação  do  Chefe  da 

Divisão de Urbanismo e Planeamento que se transcreve: 

DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO

Assunto : Lista de Erros e Omissões e prorrogação do prazo para a apresentação das propostas 

do concurso da Empreitada da “Rede de Saneamento de Fontoura – 1ª Fase” 

INFORMAÇÃO TÉCNICA

            Alguns interessados apresentaram Listas de Erros e Omissões do Caderno de Encargos, nos 

termos do artigo 61º do Código dos Contratos Públicos. Os erros e omissões apresentados incidiam 
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sobre as quantidades e espécies constantes do Mapa de Quantidades posta a concurso.

Feita a análise dessas Listas pela equipa projectista não será de aceitar nenhum dos erros e 

omissões apresentados, por não se verificarem esses erros e omissões do Caderno de Encargos, pelo 

que se mantém o Mapa de Quantidades posto a concurso.

 Nos  termos  do  disposto  no  artigo  61º/3  do  Código  dos  Contratos  Públicos,  impõe-se  a 

prorrogação  do  prazo  para  a  apresentação  das  propostas,  no  mínimo  correspondente  ao  tempo 

decorrido entre  o  termo do quinto sexto do prazo para a  apresentação das  propostas  e  a  data da 

resposta aos erros e omissões, propondo-se que esse prazo seja prorrogado até ao dia 29 de Agosto de 

2011.

Proposta de decisão

            Face ao exposto, proponho o seguinte:

-                    Que não se aceitem as Listas de Erros e Omissões apresentadas no concurso 

da empreitada “Rede de Saneamento de Fontoura – 1ª Fase”, por não se verificarem esses erros 

e omissões do Caderno de Encargos ;

-                    Que nos termos do nº2 do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, o 

prazo para a apresentação das propostas seja prorrogado até às 23 horas e 59 minutos do dia 29 

de Agosto de 2011. 

-                    Verificando-se a impossibilidade de reunir a Câmara Municipal em tempo 

útil para apreciação das decisões acima referidas, mais proponho que a respectiva decisão seja 

praticada pelo Exm.º Senhor Presidente da Câmara, ao abrigo dos poderes excepcionais que lhe 

são conferidos pelo n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sendo tal decisão 

submetida a posterior ratificação.

À consideração  superior,  Valença,  22  de  Agosto  de  2011.  O  Chefe  de  Divisão  de  Urbanismo  e 

Planeamento, (Victor Manuel Pires de Araújo, Eng.º Civil) 

Após  apreciação  procedeu-se  à  votação  deste  ponto,  tendo  a  Câmara  Municipal 

deliberado, por unanimidade,  ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 22 de 

Agosto corrente, de acordo com a informação técnica prestada pelo Chefe da Divisão de 

Urbanismo e Planeamento. -------------------------------------------------------------------------------

PONTO 3 –CONCURSO DE EMPREITADA DOS “ESPAÇOS DESPORTIVOS 

E DE LAZER DO CENTRO DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA DE VALENÇA – 
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LISTA DE ERROS E OMISSÕES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – RATIFICAÇÃO – Foi presente acerca 

do assunto a informação do Chefe da Divisão de Urbanismo e Planeamento que se 

transcreve: 

DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO

Assunto : Lista de Erros e Omissões e prorrogação do prazo para a apresentação das propostas 

do concurso  da Empreitada dos “Espaços  Desportivos  e  de  Lazer do Centro  de Inovação e 

Logística de Valença” 

INFORMAÇÃO TÉCNICA

            Alguns interessados apresentaram Listas de Erros e Omissões do Caderno de Encargos, nos 

termos do artigo 61º do Código dos Contratos Públicos. Os erros e omissões apresentados incidiam 

sobre as quantidades e espécies constantes do Mapa de Quantidades posta a concurso.

Feita a análise dessas Listas pela equipa projectista será de aceitar alguns erros e omissões, os 

quais constam da Lista Anexa “ERROS E OMISSÕES ACEITES” à presente informação.

Anexa  à  presente  informação,  constam também o  “Mapa  de  Quantidades  Final”,  o  qual 

incorpora os erros e omissões aceites.

Os restantes erros e omissões apresentados não serão de aceitar, por não se verificarem esses 

erros e omissões do Caderno de Encargos.

O preço base do concurso mantém-se inalterado.

 Nos  termos  do  disposto  no  artigo  61º/3  do  Código  dos  Contratos  Públicos,  impõe-se  a 

prorrogação  do  prazo  para  a  apresentação  das  propostas,  no  mínimo  correspondente  ao  tempo 

decorrido entre o termo do quinto sexto do prazo para a apresentação sdas  propostas e  a data da 

resposta aos erros e omissões, propondo-se que esse prazo seja prorrogado até ao dia 22 de Agosto de 

2011.

Proposta de decisão

            Face ao exposto, proponho o seguinte:

-                    Que  se  aprove  a  Lista  de  Erros  e  Omissões  Aceites  anexa  à  presente 

informação técnica, relativa ao concurso da Empreitada dos “Espaços Desportivos e de Lazer do 
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Centro de Inovação e Logística de Valença” , considerando-se não aceites as quantidades ou 

omissões não incorporadas nessa Lista;

-                    Que nos termos do nº2 do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, o 

prazo para a apresentação das propostas seja prorrogado até às 23 horas e 59 minutos do dia 22 

de Agosto de 2011. 

-                    Verificando-se a impossibilidade de reunir a Câmara Municipal em tempo 

útil para apreciação das decisões acima referidas, mais proponho que a respectiva decisão seja 

praticada pelo Exm.º Senhor Presidente da Câmara, ao abrigo dos poderes excepcionais que lhe 

são conferidos pelo n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sendo tal decisão 

submetida a posterior ratificação.

 À consideração  superior,  Valença,  17  de  Agosto de  2011.  O Chefe  de  Divisão  de  Urbanismo e 

Planeamento, (Victor Manuel Pires de Araújo, Eng.º Civil)

Após  apreciação  procedeu-se  à  votação  deste  ponto,  tendo  a  Câmara  Municipal 

deliberado, por unanimidade,  ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 17 de 

Agosto corrente, de acordo com a informação técnica prestada pelo Chefe da Divisão de 

Urbanismo e Planeamento. -------------------------------------------------------------------------------

PONTO 4 -  CONCURSO DE EMPREITADA “ARQUIVO MUNICIPAL DE 

VALENÇA” – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS – RATIFICAÇÃO – Foi presente acerca do assunto a informação do 

Chefe da Divisão de Urbanismo e Planeamento que se transcreve: 

DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO

 Empreitada:  “Arquivo Municipal de Valença” - Prorrogação do prazo para a apresentação das 

propostas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

 Na sequência da decisão sobre os erros e omissões do caderno de encargos e atento o disposto no 

artigo 61º/3 do Código dos Contratos Públicos, impõe-se a prorrogação do prazo para a apresentação 

das propostas, no mínimo correspondente ao tempo decorrido entre o termo do quinto sexto do prazo 

para a apresentação das propostas e a data da resposta aos erros e omissões. Como esse prazo daria em 

dia não útil, propõe-se que a data da apresentação das propostas seja alargada até ao dia 5 de Julho de 
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2011.

Proposta de decisão:

Face  ao  exposto,  proponho  que  nos  termos  do  nº  2  do  artigo  64.º  do  Código  dos 

Contratos Públicos, o prazo para a apresentação das propostas do concurso da empreitada do 

“Arquivo Municipal de Valença” seja prorrogado até às 23 horas e 59 minutos do dia 5 de Julho 

de 2011.

Dada a urgência e verificando-se a impossibilidade de reunir a Câmara Municipal em 

tempo útil, mais proponho que a respectiva decisão seja praticada pelo Exm.º Senhor Presidente 

da Câmara, ao abrigo dos poderes excepcionais que lhe são conferidos pelo n.º 3 do artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, sendo tal decisão submetida a posterior 

ratificação. 

À  consideração  superior,  Valença,  29  de  Junho  de  2011  O  Chefe  de  Divisão  de  Urbanismo  e 

Planeamento, Victor Manuel Pires de Araújo, (Eng.º Civil)

Após  apreciação  procedeu-se  à  votação  deste  ponto,  tendo  a  Câmara  Municipal 

deliberado, por unanimidade,  ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 1 de 

Julho  último,  de  acordo  com a  informação  técnica  prestada  pelo  Chefe  da  Divisão  de 

Urbanismo e Planeamento. -------------------------------------------------------------------------------

PONTO  5  –  APOIO  MUNICIPAL  A  RECUPERAÇÃO  DE  HABITAÇÃO 

DEGRADADA –  Foram  presentes  dois  requerimentos,  registado  nesta  Câmara 

Municipal  sob  os  nºs  181/2009  e  5216/2010,  a  solicitar  apoio  municipal  para 

recuperação  de  habitação  degradada,  sitas,  respetivamente,  no  Lugar  do  Outeiro, 

freguesia de S. Julião e Lugar de Bade, freguesia de Cerdal.

A Câmara Municipal,  depois de apreciar o assunto e tomando em consideração a 

informações  prestadas  pela  Técnica  da  Ação  Social  da  Autarquia,  deliberou,  por 

unanimidade,  projetar  indeferir  o  requerido  nº  181/2009,  com  os  fundamentos 

constantes da informação técnica, mandando notificar o requerente, nos termos dos 

artºs 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, para, no prazo de 
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dez  dias  úteis  a  contar  da  data  da  notificação,  vir  dizer,  querendo,  o  que  se  lhe 

oferecer  acerca  do  indicado  projeto  de  indeferimento.  Mais  deliberou,  por 

unanimidade deferir o pedido nº 5216/2010, com base na informação prestada pela 

Técnica da Ação Social da Autarquia----------------------------------------------------------

PONTO  6  –  PEDIDO  DE  INTERRUPÇÃO  DE  TRÂNSITO  –  Analisado  o 

requerimento do Grupo de Jovens “Fonte D'Ouro”, a Câmara Municipal deliberou, 

por  unanimidade,   autorizar  a  interrupção  do  trânsito  na  EM512  no  dia  18  de 

Setembro próximo entre as 14h00 e as 18h00 para a realização de jogos tradicionais e 

uma corrida de carros de rolamentos. ---------------------------------------------------------

PONTO 7  –  RASTREIO AUDITIVO –  PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA 

PÚBLICA –  Analisado  o  requerimento  da  “Acústica  Médica”  que  se  encontra 

registado  sob  o  nº  5912/2011,  a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

autorizar a ocupação da Av. Miguel Dantas no próximo dia 7 de Setembro, entre as 

09h00 e as 18h00, para a realização de um rastreio auditivo gratuito. --------------------

PONTO  8  –  ALARGAMENTO  DE  HORÁRIO  DE  FUNCIONAMENTO  – 

ANIVERSÁRIO – RATIFICAÇÃO –  Foi presente para ratificação o requerimento 

de  José  Pedro  Alves  de  Matos  Lima  a  solicitar  prolongamento  do  horário  de 

funcionamento  do  estabelecimento  denominado  “Bar  T0”,  no  dia  20  de  Agosto 

corrente,  pelo fato de ser o aniversário do estabelecimento.  A Câmara Municipal, 

deliberou, por unanimidade ratificar o despacho de 16 de Agosto corrente a autorizar 

o prolongamento do horário até às 04h00 no dia 20 de Agosto. ---------------------------

PONTO  9  –  CAMPEONATO  DO  MUNDO  DE  FUTEBOL DE  SUB-20  – 
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ALARGAMENTO EXCEPCIONAL DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DOS  ESTABELECIMENTOS  DE  BEBIDAS  –  RATIFICAÇÃO  –  O  Sr. 

Presidente esclareceu que o despacho datado de 19 de Agosto corrente a autorizar o 

prolongamento excecional do funcionamento dos estabelecimentos de bebidas até às 

04h00 do dia 20 do corrente mês se ficou a dever ao fato de vários estabelecimentos 

de  bebidas  terem  solicitado  o  prolongamento  devido  à  transmissão  da  final  do 

Campeonato do Mundo  ratificar o despacho do dia 19 do corrente mês. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de 19 do corrente mês de 

Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  10  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS:  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 30 de Agosto 

corrente, que apresenta o total de disponibilidades de  €807.753,28(oitocentos e sete 

mil  setecentos  e  cinquenta  e  três  euros  e  vinte  e  oito  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 18 a 30 de 

Agosto  corrente.  “Ciente”.  CEDÊNCIAS  DE  INSTALAÇÕES:-  A  Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  a  cedência  do  auditório  da 

Biblioteca Municipal que a coberto dos nºs 5833/2011 e 5988/2011 deram entrada 

nesta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

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

público, tendo-se registado a intervenção da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de 

Arão para perguntar a data da vacinação dos canídeos nas freguesias. O Sr. Presidente 

passou a palavra ao Sr. Vereador Manuel Lopes que esclareceu que ainda durante esta 

semana vão começar a ser afixados nas Juntas de Freguesia os editais com as datas 

para a vacinação dos canídeos.------------------------------------------------------------------

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  Sr.  Presidente  da 

Câmara e pela Secretária da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Sr. 

Presidente da Câmara, pelas dez horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para 

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