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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  12  DE 

OUTUBRO DE 2011. ------------

-  -  -  Aos doze dias do mês de Outubro 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 Vice - Presidente da Câmara, Manuel Rodrigues Lopes, 

com a presença dos Vereadores Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues, José 

Manuel Temporão Monte, José Luís Serra Rodrigues e  Fernando Pereira Rodrigues. 

Secretariou a Chefe de Divisão Administrativa, Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos 

Mateus. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, verificaram-se as 

faltas, desde já consideradas justificadas, do Presidente da Câmara Jorge Salgueiro 

Mendes  e da Vereadora Maria Ângela de Lima Evangelista, o primeiro por motivos 

profissionais e a segunda por motivos pessoais, tendo de seguida declarada aberta a 

reunião pelas nove horas e trinta minutos.  ---------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

intervenções, tendo – se registado  as seguintes intervenções:-  --------------------------

- Do Vereador Dr. José Luís Serra para solicitar os seguintes documentos:- Ter acesso 

ao despacho que determinou a abertura do procedimento concursal  para assistente 

administrativo área funcional administrativa;  Saber se a prova escrita foi feita pelos 

serviços desta Câmara e se foi por quem é que foi  responsável pela elaboração desta 

prova; Relatório final da empreitada “Avenida São Teotónio, bem como, o relatório 

final da conclusão da empreitada da Avenida Tito Fontes. --------------------------------

- Do Vereador Sr. José Monte, para propor a atribuição de voto de louvor a duas 

personalidades valencianas sendo elas Inês Fernandes  pela Medalha de Prata que 

teve no Campeonato do Mundo que decorreu em Genova, em Itália, bem como,  a 
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José  Monteiro,  arbitro  de  Hóquei  em  Patins,  pelo  excelente  desempenho  no 

Campeonato Mundial de Hóquei em Patins em que arbitrou a final na Argentina. -----

O  Vereador  Dr.  José  Luís  Serra  subscreveu  integralmente  a  proposta  de  louvor 

atendendo a que são duas figuras que tem vindo a reiterar o papel importante de 

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

Seguidamente e em resposta ao Vereador Dr. José Luís Serra, o Sr. Vice – Presidente 

disse  que,  na  próxima  reunião  de  Câmara,  lhe  serão  fornecidos  os  documentos 

solicitados.-----------------------------------------------------------------------------------------

Prosseguindo, informou que a Câmara Municipal não renovou o contrato de limpeza 

da Ecopista, nem o da Marginal da Srª. Da Cabeça,  estando neste momento a ser 

feita pelos sapadores e por cantoneiros,  no troço da REFER, deslocados nas Juntas 

de Freguesia de Verdoejo, Ganfei e Friestas.

Também deu conhecimento que a 3ª fase da empreitada do Centro Histórico está 

numa fase avançada, tendo se procedido ao desaterro das canhoneiras, no seguimento 

da descoberta efetuada pelos arqueólogos das escadas medievais.

Prestou  um  agradecimento  às  funcionárias  da  cantina  municipal  pelo  bom 

desempenho  na divulgação da maravilha nacional, o Caldo verde,  no programa da 

Praça da Alegria no passado dia 10 do corrente mês. --------------------------------------

Por  último,  agradeceu  a  colaboração  prestada  pelos  encarregados  de  educação, 

funcionários e professores nos trabalhos de limpeza e pintura das salas  de aula da 

Escola de Gandra. --------------------------------------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  28 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 28 de Setembro  findo, pelo 

que a mesma irá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da respetiva reunião. -
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PONTO 2 –  EMPREITADA DE “CENTRO DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA 

DE VALENÇA” – LISTA DE ERROS E OMISSÕES E PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DO CONCURSO: -  A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar o despacho da Presidência 

através do qual foi aprovada a lista de erros e omissões, bem como, a prorrogação do 

prazo  para a apresentação das propostas do concurso da empreitada do “Centro  de 

Inovação e Logística de Valença”, de acordo com a informação abaixo transcrita:-----

DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO
Assunto : Lista de Erros e Omissões e prorrogação do prazo para a apresentação das 

propostas do concurso da Empreitada 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,  consta  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 das propostas e a 

data da resposta aos erros e omissões, propondo-se que esse prazo seja prorrogado até ao dia 
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17 de Outubro de 2011.

Proposta de decisão:

Face ao exposto, proponho o seguinte:

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

informação  técnica,  relativa  ao  concurso  da  Empreitada  do  “Centro  de  Inovação  e 

Logística de Valença”  ,  considerando-se não aceites as quantidades ou omissões não 

incorporadas nessa Lista;

b)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 17 de Outubro de 2011. 

c)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, 6 de Outubro de 2011. O Chefe de Divisão de 

Urbanismo  e  Planeamento,  (a)  Victor  Manuel  Pires  de  Araújo,  Eng.º  Civil”.  PONTO  3  - 

DENUNCIA DE PROTOCOLO:-  A Câmara Municipal  tomou conhecimento do 

esclarecimento feito sobre a intenção de denunciar do protocolo  celebrado com a 

Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Valença,  no dia 18 de Dezembro de 2007, 

referente à empreitada que está a ser levada a cabo  na Senhora da Cabeça para a 

instalação de um lar, creche e apoio domiciliário,  atentos ao facto de entidade mãe 

ter  retirado  os  poderes  à  delegação  de  Valença.  PONTO 4  -  AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS  DE  AVENÇA E  TAREFA COM  PESSOAS  SINGULARES:- A 

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

autorizou a realização da despesa no valor de €186,00 (cento e oitenta e seis euros)  a 

que acresce  o IVA à taxa legal  em vigor,  para  a  aquisição dos  serviços  a  Isaura 

Gonçalves, para fornecimento de material para o Núcleo Museológico, nos termos da 

informação interna nº DF028 prestada pelo  Chefe de Divisão Financeira , (a) Dr. 
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Sandro Louro,   no dia de 07 do corrente mês. PONTO 5 - LIGA PORTUGUESA 

CONTRA O CANCRO - PEDITÓRIO NACIONAL:-  Foi presente um pedido do 

departamento de Angariação de fundos da Liga portuguesa Contra o Cancro – Núcleo 

Regional do Norte, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 6522/2011, a solicitar 

a colaboração deste Municipio no sentido de autorizar  a recolha de valores para 

caixas  de  mealheiro  durante  os  dias  29,  30,   31  de  Outubro  corrente  e  01  de 

Novembro próximo. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  autorizar a 

realização do aludido Peditório. PONTO 6 - RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO 

DEGRADADA – PEDIDO DE APOIO:- Foram presentes os seguintes pedidos de 

apoio à recuperação da habitação Degradada:------------------------------------------------

- O requerimento registado sob o nº 181/2009, de José Pereira Sanlez,  foi indeferido, 

por unanimidade,  com base nos fundamentos constantes da deliberação desta CM 

tomada 31/08/2011; ------------------------------------------------------------------------------

-  O requerimento registado sob o nº 4669/2011 de Vitor Manuel Pinto Rodrigues 

Marinheiro,  foi  projetado indeferir,  por unanimidade,   com base nos fundamentos 

constantes  da  Informação  prestada  pela  Técnica  de  Serviço  Social.  Mais  foi 

deliberado, também por unanimidade, mandar notificar o requerente, nos termos dos 

artºs 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, para, no prazo de 

dez dias úteis a contar da data da notificação, virem dizer, querendo, o que se lhe 

oferecer acerca do indicado projeto de indeferimento. --------------------------------------

PONTO 7 –  DELIBERAÇÕES DIVERSAS - RESUMO DIÁRIO DE TESOU-

RARIA:-  Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia onze de Outubro cor-

rente, que apresenta o total de disponibilidades de  €616.153,85(seiscentos e dezas-

seis mil cento e cinquenta e três euros e oitenta e cinco 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 vinte e nove de Setembro findo a 

onze de Outubro corrente. “Ciente”.  PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO 
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AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, o Vice - Presidente da Câmara fi-

xou um período de intervenção aberto ao público, não se registou qualquer interven-

ção.  APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:-  Nos termos das pertinentes disposi-

ções do artigo 92º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado, por unanimi-

dade, 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 Vice - Presidente 

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

Vice -  Presidente da Câmara, pelas dez horas e quinze minutos, declarou encerrada a 

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