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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  15  DE 

FEVEREIRO DE 2012. ------------

- - - No dia  quinze de fevereiro do ano dois mil e doze, 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 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 visto do tribunal de Contas relativamente ao contrato  do edifício 

do  CILV  –  Centro  de  Inovação  e  Logística  de  Valença  e  ainda  a  relação  do 

contencioso do consultor jurídico. -------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  01 DE 

FEVEREIRO DE 2012:-  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 01 de fevereiro corrente, pelo 

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

(a Vereadora Drª. Maria Ângela de Lima Evangelista não tomou parte na deliberação 
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por  não  ter  estado  presente  na  reunião  a  que  diz  respeito  a  ata  em apreciação). 

PONTO  2  –  PROPOSTA DE  PROTOCOLO  ENTRE  O  MUNICÍPIO  DE 

VALENÇA E  A ASSOCIAÇÃO  PORTUGUESA DE  PAIS  E  AMIGOS  DO 

CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE VIANA DO CASTELO:-  A Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o  protocolo  que  abaixo  se 

transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLO/PARCERIA

Entre, a Câmara Municipal de Valença, adiante designada por C.M. Valença, Pessoa 

Colectiva nº 506728897 com sede na Praça da República – 4930 – 702 Valença, neste 

caso representado por Jorge Manuel Salgueiro Mendes, na qualidade de Presidente e 

a Associação Portuguesa de pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viana do 

castelo, adiante designado por APPACDM  de Viana do Castelo, Pessoa Colectiva nº 

504646885, com sede na rua Gago Coutinho, 43 – 4900-510 Viana do castelo, neste 

acto representado  por Luíz Carlos Teixeira da Costa, na qualidade de Presidente da 

Direcção.

É celebrado um Protocolo  de  Colaboração/acordo de  parceria  que  visa  apoiar  os 

transportes dos clientes da Associação residentes no Concelho de Valença, a vigorar a 

partir de 01 de Setembro de 2011, que se rege pelas seguintes clausulas: 

Cláusula Primeira

O primeiro outorgante compromete-se a assegurar a deslocação dos clientes oriundos 

do  concelho  de  Valença  que  frequentam  o  Centro  de  reabilitação  de  Prado  – 

Delegação de Melgaço da APPACDM de Viana do castelo, percurso entre Valença e 

Monção e vice – versa nos moldes actualmente em vigor.

Cláusula Segunda

o  primeiro  outorgante  compromete-se  a  pagar  mensalidade  à  2ª  outorgante  o 

transporte  dos   clientes  residentes  no  Concelho  de  Valença  nas  suas  deslocações 

diárias entre Monção e o Centro  de Reabilitação de Prado – Melgaço e vice versa, no 

valor de 0,60 x 62 Km x 22 dias = 814,00€ ( oitocentos e catorze euros) por mês.

Cláusula Terceira
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Em contrapartida,  a APPACDM de Viana do castelo,  compromete-se a efectuar o 

transporte diário dos clientes que frequentam o Centro de Reabilitação de Prado – 

Melgaço, residente no concelho de Valença no percurso entre Monção e Centro de 

Reabilitação de Prado – Melgaço e vice – versa.

Cláusula Quarta

O primeiro outorgante, compromete-se a cumprir as normas de procedimento interno 

definidas pela APPACDM de Viana do Castelo, que declara conhecer, nomeadamente 

no que ao seu Regulamento Interno diz respeito, que se anexa ao presente acordo e se 

dá por reproduzido para todos os efeitos legais.

Cláusula Quinta

Adicionalmente, compromete-se a manter, a nível pessoal e institucional, um código 

de conduta, marcado pelo respeito, lealdade, urbanidade e ética.

 Cláusula Sexta

A  APPACDM  de  Viana  do  castelo,  compromete-se  a  cumprir  as  normas  de 

procedimento interno  definidas pelo primeiro outorgante, nomeadamente no que ao 

seu  Regulamento  Interno  diz  respeito  e  desde  que  não  sejam  contrárias  ou 

incompatíveis com as suas normas internas.

Cláusula Sétima

Adicionalmente, compromete-se a manter, a nível pessoal e institucional, um código 

de conduta, marcado pelo respeito, lealdade, urbanidade e ética.

Cláusula Oitava

Os  outorgantes  compro,metem-se  a  salvaguardar  a  confidencialidade  dos  dados 

pessoais   e  organizacionais  do  parceiro,  sendo  que  a  sua  divulgação  pública  se 

encontra sujeita a deferimento de pedido expresso para o efeito a realizar por escrito 

às respectivas direcções.

Cláusula Nona

Também o uso de indicadores de imagem institucional, nomeadamente logótipos ou 

fotos, deverá ser objeto de pedido expresso e por escrito ao parceiro, como condição 

obrigatória para a sua divulgação.
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Cláusula Décima

A divulgação  pública  deste  acordo  de  cooperação  inter-institucional,  carece  da 

anuência expressa, e por escrito, de ambos os signatários.

Cláusula Décima Primeira

Opcionalmente,  os  outorgantes  poderão  acordar  estratégias  de  comunicação  que 

visem  a  angariação  de  apoios  e  benefícios  vantajosos  para  as  duas  instituições, 

devendo-se salvaguardar  em qualquer situação os direitos dos clientes,  os valores 

Institucionais (Confidencialidade; Integridade; Rigor e Privacidade) e a sua Política 

de Qualidade, bem como o interesse de ambas as partes.

Cláusula Décima Segunda

Os  outorgantes  comprometem-se  a  colaborara  activamente  na  realização  dos 

trabalhos   de  monotorização/Revisão  e  /ou  de  avaliação  do  grau   de  satisfação 

relativamente à parceria ora estabelecida, nos moldes a definir por cada instituição 

outorgante.

Cláusula Décima Terceira

O presente Protocolo tem a duração de um ano, renovando-se tacitamente nos anos 

seguintes sem mais formalidades se não for denunciado por escrito por qualquer das 

partes,  com  a  antecedência  de  60  dias,  reportado  à  data   de  renovação  deste 

protocolo.”  PONTO 3 - ASSEMBLEIA DE COMPARTES DOS BALDIOS DE 

FREGUESIA DE FONTOURA - EMISSÃO DE ACORDO NOS TERMOS DO 

Nº 3 DO ARTIGO 31º DA LEI 68/93:- Foi presente o oficio da Assembleia de 

Compartes dos Baldios da Freguesia de Fontoura, registado nesta Câmara Municipal 

sob o nº 1960/2011, a solicitar  a emissão de declaração de conformidade à instalação 

de empreendimentos ou à construção das habitações já existentes na dita freguesia.  A 

Câmara Municipal deliberou,  por maioria,  com votos contra dos membros eleitos 

pelo  Partido  Socialista,  emitir  acordo  para  a  instalação  empreendimentos  ou  à 

construção das habitações já existentes, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 31º 

da Lei nº 68/93 de 4 de Setembro.  PONTO 4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AVENÇA E TAREFA COM PESSOAS SINGULARES:-   A Câmara Municipal 
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deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes aquisições de serviços de avença e 

tarefa:

–  com  José Paulo Marques da Costa Felgueiras da Silva, no âmbito do curso de 

iniciação à fotografia, cada um  no valor de 450€ isento de IVA. (Inf. nº.  DF013);

–  com Paulo Manuel Nogueira da Cruz Duarte,  no âmbito do curso de iniciação à 

fotografia, cada um  no valor de 450€ isento de IVA. (Inf. nº.  DF012);

–  com Luís  Manuel  Moura  Viana,  para  acompanhamento  financeira  do  projeto 

RAMPA, no valor de 8.800€ isento de IVA.(inf. nº. DF-ABS-001);

Mais  deliberou,  agora  por  maioria,  com votos  contra  dos  membros  eleitos  pelo 

Partido Socialista, aprovar  a aquisição de serviços de avença e tarefa com Pedro 

Emanuel  de  Lima  Alves  Baptista  de  Pinho,  para  desenvolvimento  de  um vídeo 

promocional com captação, edição e pós-produção no âmbito da iniciativa “Fortaleza 

dos Namorados”.(inf. nº. DF014).  PONTO 5 - CARNAVAL - TOLERÂNCIA DE 

PONTO:-  Em relação a este ponto o Sr. Presidente deu conhecimento de que vai dar 

tolerância de ponto aos funcionários da autarquia no próximo dia 21 de Fevereiro 

corrente  (Dia  de  Carnaval).  PONTO  6  -  APOIO  MUNICIPAL  À 

RECUPERAÇÃO  DA  HABITAÇÃO  DEGRADADA:-  A  Câmara  Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  projetar  indeferir  o  pedido  de  apoio  municipal  à 

recuperação da habitação degradada solicitado por Maria Martins Alves (registo nº 

1330/2011),  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 TESOURARIA:-  Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 

14 de fevereiro corrente, que apresenta o total de disponibilidades de  €452.738,67€ 

(quatrocentos e cinquenta e dois mil setecentos  e trinta e oito euros e sessenta e sete 

cêntimos).  “Ciente”.  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E 
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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 

01 a 14 de fevereiro corrente. “Ciente”.   SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS:- A 

Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  um subsidio  no  valor  de 

5.000,00€ (cinco mil euros) à Confraria S. Teotónio, para as comemorações do dia de 

S.  Teotónio,  no  dia  18  de  Fevereiro  (registo  nº7057/2011). 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, declarou encerrada a 

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