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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  28  DE 

SETEMBRO DE 2011. ------------

- - - Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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 

Técnico  Superior,  Cidália  Cristina  Martins  Marques  Brandão  do  Paço.  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, não se tendo registado qualquer intervenção.  -------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  14 DE 

SETEMBRO 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 

unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia 14 de Setembro corrente, pelo 

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

Vereadora Drª. Ângela Evangelista solicitou  que se efetuassem alterações  no ponto 

10  da agenda de trabalhos, na parte da votação passando a constar dessa mesma ata o 

seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------

Onde se lê: “De seguida,  a Vereadora Drª. Ângela Evangelista questionou se este 
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tipo de protocolo se aplica a todas as E.B 1 ou  apenas  aos Jardins de Infância, 

referindo que não iria votar por haver conflitos pessoais”.  --------------------------------

“A Vereadora Drª. Ângela Evangelista absteve-se por motivos pessoais.”. --------------

Deve  ler-se:- “De seguida,  a Vereadora Drª. Ângela Evangelista questionou se este 

tipo de protocolo se aplica a todas as E.B 1 ou  apenas  aos Jardins de Infância, 

referindo que não iria votar por haver conflitos interesses”.  -----------------------------

“A Vereadora  Drª.  Ângela  Evangelista  respondeu ao Vereador  Sr.  Manuel  Lopes 

dizendo que  votou  contra  no  ponto  5  por  se  tratar  de  pessoal  para  o  quadro  da 

autarquia e neste ponto não  participava na  votação por conflitos de interesses”.------

“A Vereadora  Drª.  Ângela  Evangelista  não  votou  por  motivos   de  conflitos  de 

interesses”.  ---------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  2  –  CONTAS  PREVISIONAIS  –  1º  SEMESTRE  –  2011  – 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:- No seguimento do solicitação efetuada pelo 

Vereador  Dr.  José  Luís  Serra  numa  das  reuniões  anteriores  deste  executivo  foi 

solicitado aos serviços de contabilidade desta Câmara Municipal para procederem a 

uma nota explicativa da rubrica “27 – Acréscimos e diferimentos”. O Sr. Presidente 

procedeu à entrega da respetiva nota explicativa. A Câmara Municipal ficou ciente. 

PONTO  3  –  RENOVAÇÃO  DA ZONA ASSOCIATIVA DO  CASTELO  DA 

FURNA  -   PEDIDO  DE  CEDÊNCIA  DE  TERRENO:-   Foi  presente  o 

requerimento do Clube de Tiro Caça e Pesca de Valença denominado de “Contrasta”, 

a  solicitar   a  cedência  do  terreno   de  pinhal  e  mato  anexo  à  Quinta  de  Sanfins 

registado na matriz predial de Valença sob o nº 2541, sito nas freguesias de Verdoejo 

e  Sanfins,  para  afetar  à  zona  de  Caça  Associativa  Castelo  da  Furna.   A Câmara 

Municipal  aprovou,  por  unanimidade,  autorizar  a  cedência  de  terreno  acima 

referenciado anexo à Quinta de Sanfins, para os efeitos pretendidos. ----------------------

PONTO 4 –  ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO:-   A  Câmara  Municipal  deliberou,   por  unanimidade, 

ratificar o despacho de 15 do corrente mês de Setembro, através do qual autorizou o 

alargamento  do  horário  de  estabelecimento  denominado  de  “Copacabana”  até  às 
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4h00, no dia 16 do corrente mês (registo nº 6055/2011).   ---------------------------------

PONTO  5  –  APOIO  MUNICIPAL  A  RECUPERAÇÃO  DE  HABITAÇÃO 

DEGRADADA:- Foram presentes os seguintes pedidos de apoio à recuperação da 

habitação Degradada:----------------------------------------------------------------------------

- O requerimento registado sob o nº 794/2011, foi retirado da agenda de trabalhos 

desta reunião, atentos a que a requerente apresenta documentos em que de uns para 

os outros  o seu estado civil diverge; ----------------------------------------------------------

-  Foi  aprovado,  por  unanimidade,  indeferir  o  requerimento  de  Rosa  Gonçalves 

Fernandes P. Guedes,  com base nos fundamentos constantes da deliberação que o 

projetou indeferir (registo nº 10885/2008).  --------------------------------------------------

PONTO 6 –  TRANSPORTE ESCOLAR:- Foram presentes os seguintes pedidos 

de transporte escolar: ----------------------------------------------------------------------------

-  Foi presente  o requerimento de Carla Cristina Azevedo Moreira,  registado  sob 

6553/2011, a solicitar transporte escolar para o seu educando Eduardo Moreira Ribei-

ro.   A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra  dos Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o solicitado atento ao facto de a encarregada 

de educação trabalhar fora do concelho e a que não altera o circuito normal do per-

curso escolar. -------------------------------------------------------------------------------------

- Foi presente o requerimento de Arminda Isabel Pereira Fernandes de Sousa,  regis-

tado  sob o nº 5406/2011,  a solicitar transporte escolar para o seu educando Samuel 

Evaristo Fernandes de Sousa. A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos 

contra  dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o solicitado atento à 

incompatibilidade de horário dos encarregados de educação. ----------------------------

- Foi presente o requerimento de Ivone Esteves Alves,  registado  sob o nº 5407/2011, 

a solicitar transporte escolar para os seus educandos Tiago e Joana. A Câmara Muni-

cipal deliberou, por unanimidade, projetar indeferir o solicitado.  Mais foi deliberado, 

também por unanimidade, mandar notificar a requerente, nos termos dos artºs 100º e 

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

do indicado projeto de indeferimento. ---------------------------------------------------------

- Foi presente o requerimento de Daniela Cristina Alves Rodrigues Araújo,  registado 

sob o nº  5985/2011,  a solicitar transporte escolar para o seu educando Raquel Rodri-

gues Araújo. A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra dos Vere-

adores eleitos pelo Partido Socialista autorizar apenas o transporte para a recolha  do 

aluno. ----------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 7 –  DELIBERAÇÕES DIVERSAS - RESUMO DIÁRIO DE TESOU-

RARIA:-  Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 27 de Setembro cor-

rente, que apresenta o total de disponibilidades de  €627.409,24 (seiscentos e vinte e 

sete mil quatrocentos e nove euros e vinte e quatro cêntimos). “Ciente”.  DESPA-

CHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES MEDI-

ANTE DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE PODERES DA CÂMARA MU-

NICIPAL:- Foi presente a relação dos despachos proferidos pela Presidência da Câ-

mara Municipal por delegação desta, no período de 15 a 27 de Setembro corrente. 

“Ciente”. SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS:-  Foi presente a informação interna 

nº DF025 datada de 22 de Setembro corrente, prestada pela Divisão Financeira,  a 

propor  que este  Município delibere sobre a comparticipação nos  encargos com a 

funcionária colocada no Jardim de Infância do Lugar de Monte, da Freguesia de S. 

Pedro da Torre, deste Concelho,  a partir do mês de Junho do corrente ano.  A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade,  atribuir um subsidio à Junta de Freguesia de 

S. Pedro a Torre  correspondente aos encargos suportados com a funcionária colocada 

no Jardim de Infância de S. Pedro da Torre, designadamente, vencimento, subsidio de 

férias e natal, encargos sociais, ADSE e seguro de acidentes trabalho e que o mesmo 

subsista enquanto a referida funcionária exercer funções no Jardim de Infância  em 

questão,  nos  precisos  moldes  da  informação  acima  prestada.  CEDÊNCIA DE 

TRANSPORTES:-  A Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade,  autorizar as 

concessões de transporte que a coberto dos nºs 6320; 6444/2011 deram entrada nesta 

Câmara Municipal. CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES:-  A Câmara Municipal de-
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liberou, por unanimidade, autorizar as concessões de transporte que a coberto dos nºs 

6071; 6369/2011 deram entrada nesta Câmara Municipal. PERÍODO DE INTER-

VENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, o Presidente 

da Câmara fixou um período de intervenção aberto ao público, não se registou qual-

quer intervenção.  APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:-  Nos termos das perti-

nentes 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 imedia-

tos,  para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo 

Presidente da Câmara e pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a 

tratar, o Presidente da Câmara, pelas dez horas e dez minutos, declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. ------------------------------------
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