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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  11  DE 

NOVEMBRO DE 2011. ------------

- - - Aos onze dias do mês de Novembro 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,  com a 

presença  dos  Vereadores  Manuel  Rodrigues  Lopes,  Elisabete  Maria  Lourenço  de 

Araújo  Domingues,  José  Luís  Serra  Rodrigues,  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 dos  Vereadores José Manuel Temporão Monte,  por motivos de férias e de 

Maria Ângela de Lima Evangelista, por motivos  profissionais, tendo, de seguida, 

sido   declarada aberta a reunião pelas nove horas e trinta minutos.  ---------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

intervenções, deu conhecimento de que no próximo dia 16 de Novembro, pelas 10 

horas se irá realizar uma reunião extraordinária. Os Senhores Vereadores tomaram 

conhecimento  e  dispensaram as  convocatórias.  Seguidamente,  deu  a  palavra  aos 

membros para as suas intervenções,  tendo-se registado  a intervenção do Vereador 

Dr.  Fernando  Rodrigues   para  saber  qual  é  o  ponto  de  situação  da  casa  de 

acolhimento de crianças e jovens. O Sr. Presidente respondeu que a Câmara que se 

encontra disponível para ceder as instalações de uma escola e lançou o desafio a duas 

instituições locais que manifestaram recetividade mas aguardam resposta por parte 

da Segurança Social. ------------------------------------------------------ ----------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  26 DE 

OUTUBRO  DE  2011:-  A Câmara  Municipal,  em  cumprimento  do  disposto  no 
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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 26 de Outubro corrente, pelo 

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

PONTO 2 –  AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO Nº 10 NA ZONA 

EMPRESARIAL E DE ARMAZENAGEM DE GANDRA:-  Foi presente uma 

proposta   remetida  pela  Interminho,  E.M.  -  Sociedade  Gestora  de  Parques 

Empresariais,  registada  nesta  Câmara  Municipal  sob  o  nº  7761/2011,    para  a 

transação do lote 5.2 do Parque Empresarial de Valença, com a área de 7.158 m², 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Valença com o nº 1761/Gandra e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº 1078, pelo preço de €178.950,00 

(cento e setenta e oito mil novecentos e cinquenta euros). Antes de se proceder à 

votação deste ponto o Sr. Presidente da Câmara passou a explicar que os motivos que 

levam  a  aquisição   desta  parcela  é  precisamente  a  ampliação  do  Edifício  dos 

Estaleiros  municipais.  Câmara  Municipal  deliberou,  por  maioria,   autorizar  a 

aquisição  da  dita  parcela  pelo  valor  de  €178.950,00,  a  pagar  em  24  prestação 

mensais, iguais e sucessivas de €7.456,25 à empresa “Interminho, E.M.” e nomear o 

Presidente da Câmara para outorgar a escritura. (O Sr. Presidente da Câmara  não 

participou  na  votação  da  presente  deliberação  por  pertencer  ao  Conselho  de 

Administração  da  Empresa  “Interminho,  EM”).  PONTO  3  -  FIXAÇÃO  DAS 

CUSTAS  NOS  PROCESSOS  DE  CONTRA-ORDENAÇÃO:-   Foi  presente  a 

informação dos técnicos do Setor Jurídico e Contencioso a propor a cobrança de 

custas  nos  processos  de  contra-ordenação.   A Câmara  Municipal  deliberou,  por 

maioria,  com as abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a 

fixação das custas nos processos de contra-ordenação. PONTO 4 - EMPREITADA 

DE “ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER DO CENTRO DE INOVAÇÃO 

E  LOGÍSTICA  DE  VALENÇA  (CILV)  –  ADJUDICAÇÃO:-   A  Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho proferido ao abrigo da 
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delegação de competências através do qual  foi adjudicada a empreitada de “Espaços 

Desportivos  de  de  Lazer  do  Centro  de  Inovação  e  Logística  de  Valença”  à 

“Construcciones  Obras  y  Viales,  S.A.”  (COVSA),  pelo  preço  de  €742.797,42 

(setecentos e quarenta e dois mil setecentos e noventa e sete euros e quarenta e dois 

cêntimos) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.  O Vereador Dr. José Luís Serra 

votou favoravelmente pelos motivos  com a salvaguarda de que independentemente 

do valor da empreitada este assunto tem que ser uma decisão do órgão e não do 

Presidente da Câmara. PONTO 5 - EMPREITADA DE “ARQUIVO MUNICIPAL 

DE  VALENÇA”  -  ABERTURA  DO   PROCEDIMENTO  CONCURSAL, 

ADJUDICAÇÃO E MINUTA DE CONTRATO:- A Câmara Municipal deliberou, 

por  unanimidade,  ratificar  o  despacho  proferido  ao  abrigo  da  delegação  de 

competências através do qual foi autorizada a abertura de procedimento, programa de 

concurso, caderno de encargos e demais elementos referidos na informação técnica, 

bem como, contratar a despesa, mandar abrir concurso publico para a adjudicação da 

empreitada de  “Arquivo Municipal de Valença” e nomear o respetivo júri. Ratificou 

ainda,  por  unanimidade,  o  despacho  através  do  qual   foi  adjudicada  a  citada 

empreitada à empresa “Construções Artur Alves de Freitas II, Lda”, pelo valor de 

€685.385,02 (seiscentos e oitenta e cinco mil , trezentos e oitenta e cinco euros e dois 

cêntimos)  a  que  acresce  o  IVA à  taxa  legal  em  vigor.  Por  último,   A Câmara 

Municipal  deliberou  aprovar,  também  por  unanimidade,   a  minuta  do  respetivo 

contrato.  PONTO 6 - EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DO PAVILHÃO 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA”  -  ADJUDICAÇÃO:-  A  Câmara  Municipal 

deliberou,  por  maioria,  com  as  abstenções  dos  membros  eleitos  pelo  Partido 

Socialista  presentes,  ratificar  o  despacho  proferido  no  uso  das  delegações  de 

competências,  de  adjudicação  da  empreitada  de  “Remodelação  do  Pavilhão 

Municipal”  à  empresa  “Construcciones  Paraxe,  SL”,  pelo  valor  de  €643.168,65 

(seiscentos e quarenta e três  mil  cento e  sessenta  e oito  euros e sessenta  e cinco 

cêntimos)  a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.  O Vereador Dr. José Luís Serra 

abstêm-se pelas mesmas razões invocadas na deliberação do ponto 4 da agenda de 
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trabalhos  desta  reunião.  PONTO  7  -  EMPREITADA  DE  “REDE  DE 

SANEAMENTO  DE  FONTOURA –  FASE  1”-  ADJUDICAÇÃO:-  A Câmara 

Municipal  deliberou, por unanimidade, ratificar  o despacho proferido no dia 24 de 

Outubro findo através do qual foi adjudicado a empreitada de “Rede de Saneamento 

de  Fontoura  –  Fase  1”   à  empresa  “Narom,  S.L.”,  pelo  valor  de  €637.670,00 

( seiscentos e trinta e sete mil seiscentos e setenta euros) a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor.  O Vereador Dr. José Luís Serra vota favoravelmente atento a que no 

decurso  das  obras  irá  solicitar  informações  sobre  a  mesma   e  com  a  mesma 

salvaguarda  do  ponto  anterior.  PONTO  8  -  PROTOCOLO  REAL UTOPIA – 

EXECUÇÃO  DAS  ATIVIDADES  EXTRA-CURRICULARES:-   A  Câmara 

Municipal aprovou, por maioria, com votos contra dos membros eleitos pelo PS,  a 

realização do protocolo de colaboração entre o Município de Valença e a Real Utopia 

–  Associação,  para  a  execução das  atividades  extra  curriculares,abaixo  transcrito. 

Seguidamente,  o  Vereador  Dr.  José  Luís  Serra  solicitou  documentos  acerca  desta 

Associação, questionando ainda se os órgãos sociais são remunerados. Referiu ainda 

que votam contra porque não tem conhecimento das mais valias das competências 

desta Associação para assumir este tipo de de serviços.------------------------------------

“ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O 

MUNICÍPIO DE VALENÇA 
E A

REAL UTOPIA – ASSOCIAÇÃO

Considerando  a  importância  do  desenvolvimento  de  atividades  enriquecimento 

curricular  no  1.º  Ciclo  do  Ensino  Básico  para  o  desenvolvimento  das  crianças  e 

consequentemente para o sucesso escolar; 

Tendo  presente  que  as  autarquias  locais  compartilham  a  responsabilidade  pelos 

estabelecimentos  de  Ensino  Pré-Escolar  e  de  1.º  Ciclo  do  Ensino  Básico;  

Considerando  o  papel  fundamental  que  as  autarquias  desempenham  ao  nível  da 
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promoção de respostas diversificadas em função das realidades locais, de apoio às 

escolas, às famílias e aos alunos;

Considerando,  por  último,  a  importância  de  continuar  a  adaptar  os  tempos  de 

permanência dos alunos na escola às necessidades das famílias e simultaneamente de 

garantir  que  os  tempos  de  permanência  na  escola  são  pedagogicamente  ricos  e 

complementares das aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas;

Nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 5 de janeiro e ao abrigo do 

nº18 do Despacho nº 14460/2008-ME, de 15 de maio, alterado e republicado pelo 

Despacho nº 8683/2011, de 16 de junho. 

Entre o

MUNICÍPIO DE VALENÇA, entidade equiparada a pessoa coletiva n.º 506728897, 

representado pelo Presidente da respetiva Câmara Municipal, Sr. Dr. Jorge Manuel 

Salgueiro Mendes, adiante designado por MV  

E a
REAL UTOPIA – ASSOCIAÇÃO, sem fins lucrativos, com sede na Avª. Dr. Tito 

Fontes – Ed. Bruxelas, 4º Esq. Frente, NIPC 508 712 459, representada pelo Presi-

dente da respetiva Direção, Michel Durães Sousa, adiante designada por Associação

É celebrado o seguinte protocolo de colaboração que se rege pelas seguintes cláusu-

las:

Cláusula 1ª 

O  presente  Protocolo  de  Colaboração  estabelece  os  princípios  de  organização  e 

funcionamento das atividades de enriquecimento curricular (AEC). 

Cláusula 2ª

É  da  competência  da  Associação  a  promoção  e  execução  das  atividades  de 

enriquecimento curricular – Atividade física e desportiva.  

Clausula 3ª

Para a execução das AEC a Associação compromete-se a: 

a) A recrutar, em articulação com o MV, o pessoal docente necessário; 
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b) A assegurar os custos inerentes ao pessoal docente. 

Cláusula 4ª

1 – O MV coordenará e supervisionará as AEC e o pessoal docente afeto às mesmas, 

através do professor titular da turma. 

2  –  Disponibilizará  os  espaços  necessários  e  materiais  pedagógicos  necessários  à 

execução das AEC. 

Cláusula 5ª

As AEC decorrerão nas instalações das Escolas Básicas do Concelho. 

Cláusula 6ª

1 – Para o ano letivo 2011/2012 o MV transferirá para a Associação o valor de € 

55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros). 

2  –  A atualização  anual  dos  valores,  será  a  que  legalmente  for  especificamente 

determinada ou acordada entre as partes. 

Cláusula 7ª

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas de 

comum acordo entre os outorgantes e, supletivamente, pelo disposto no Despacho nº 

14460/2008-ME e respetivo regulamento anexo. 

Cláusula 8ª

1 – O presente protocolo de colaboração produz efeitos no dia seguinte ao da sua 

assinatura e vigorará durante o ano letivo de 2011-2012, podendo ser prorrogado por 

iguais períodos de um ano, caso não seja denunciado por qualquer das partes, por 

escrito, com antecedência mínima de 60 dias (sessenta dias).

2 – O presente protocolo de colaboração apenas vigorará enquanto for garantido o 

apoio  financeiro  concedido  pelo  Ministério  da  Educação,  para  a  execução  do 

Programa  das  AEC  no  1º  Ciclo  de  Ensino  Básico,  ou  forem  asseguradas  as 

correspondentes transferências do Fundo Social Municipal. 

Feito em duplicado, ficando um exemplar na posse de cada um dos outorgantes. 

Valença,   de novembro de 2011. O PRESIDENTE DA CÂMARA, Jorge Manuel 

Salgueiro  Mendes  e  O  PRESIDENTE  DA  DIREÇÃO  DA  REAL  UTOPIA  – 
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ASSOCIAÇÃO, Michel Durães Sousa”. -----------------------------------------------------

PONTO  9  -  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  AVENÇA E  TAREFA COM 
PESSOAS  SINGULARES:- A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

retirar este assunto da agenda de trabalhos, para verificar se os atos são ratificáveis. 

PONTO 10 - BOLSA DE ESTUDO – REAPRECIAÇÃO DO PROCESSO DE 
CANDIDATURA:-   Foi presente um requerimento de João Miguel Correia Ferreira, 

registado nesta Câmara Municipal sob o nº 6117/2011, a solicitar a reapreciação do 

seu pedido para atribuição de bolsa de estudo, atendendo à situação familiar referindo 

problemas  de  saúde.  A Câmara  Municipal   depois  de   reapreciar  o  pedido   e 

atendendo  ao  proposto  pela  Técnica  Superior  de  Serviço  Social  deliberou,  por 

unanimidade, atribuir uma bolsa de estudo mensal,  no valor de 60 euros por mês, a 

João Miguel Correia Ferreira, nos precisos termos da  informação prestada no registo 

acima mencionado. PONTO 11 - SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES (CONT.):- 
Foi  presente  a  informação  interna   prestada  pelo  Responsável   do  Desporto  e 

Juventude, registada sob o nº 6119/2011, a propor a atribuição de subsídios anuais  a 

mais  algumas   coletividades.  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

aprovar os seguintes subsídios:-----------------------------------------------------------------

• União Clumbófila Valenciana -  €1.000,00 (mil euros); --------------------------

• Clube Celtas do Minho -   €1.000,00 (mil euros); ---------------------------------

• Contrasta  Clube de Tiro,  Caça  e  Pesca de Valença – €500,00 (quinhentos 

euros). -------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 12 - TRANSPORTE ESCOLAR:-   A Câmara municipal deliberou, por 

unanimidade,  aprovar  os  pedidos  de  transporte  escolar  aos  alunos  Tiago  Paço 

Monteiro e Martin  José Gomes Soares, apresentados pelos respetivo encarregados de 

educação (  registo nº  7264/2011 e 6670/2011),  nos termos das informações  neles 

prestadas pelos serviços de Ação Social.  PONTO 13 - PISCINA MUNICIPAL – 
ISENÇÃO  DE  TAXAS  E  REDUÇÃO  DA  MENSALIDADE:-    A  Câmara 

municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de 

taxas  de  utilização  da  Piscina  Municipal  dos  meses  de  Outubro  e  Novembro  do 

corrente ano solicitado por  Lucinda Fátima Barreto Rodrigues, bem como, a redução 
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das taxas  a Maria Júlia da Cunha Rodrigues Anjos, de acordo com a informação 

prestada. PONTO 14 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS - RESUMO DIÁRIO DE 
TESOURARIA:-  Foi  presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  dez  de 

Novembro  corrente,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de   €612.215,85 

(seiscentos e doze mil duzentos e quinze euros e oitenta e cinco  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 26 de Outubro 

findo a 10 de Novembro corrente. “Ciente”. SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS:- 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição de €2.900,00 

(dois mil e novecentos euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de  Valença,  para  aquisição  de  equipamento  de  proteção  individual  (registo  nº 

7390/2011).  CEDÊNCIA DE TRANSPORTES:-  A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, autorizar a concessão de transporte que a coberto do nº 7629/2011 

deu  entrada  nesta  Câmara  Municipal.  CEDÊNCIAS  DE  INSTALAÇÕES:-   A 

Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade,  ratificar  e autorizar a  cedência de 

instalações que a coberto dos nºs 6591 (bem como isentar do pagamento das taxas); 

7061/2011  deram  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 

registou qualquer intervenção. 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 Câmara, pelas dez horas e quarenta e cinco 

minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. 

---------------------------------------------------
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