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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  29  DE 

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

- - - No dia  vinte e nove 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 antes de dar a palavra aos membros procedeu à distribuição do 

documento  enviado  a  esta  Câmara  Municipal  pela  Delegação  Nacional  da  Cruz 

Vermelha Portuguesa, através do qual esta vem reafirmar a intenção de continuar a 

cumprir os compromissos assumidos no âmbito do   protocolo celebrado, em 18 de 

dezembro de 2007, para financiamento da “Construção do Equipamento para Creche, 

Lar  dos  Idosos  e  Alargamento  do  Serviço  de  Apoio  Domiciliário”,  bem  como, 

esclarecer a situação da delegação de Valença. ----------------------------------------------

Procedeu,  também,  à  entrega  da  relação  atualizada  dos  processos  pendentes  em 

tribunal solicitada na última reunião de Câmara pelo Vereador Dr. José Luís Serra. ---

Por último, deu conhecimento do pedido efetuado pela Paróquia da Igreja de Santa 

Maria dos Anjos  a solicitar a cedência de 45 m2 da pedra que foi extraída das obras 

da Fortaleza. --------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente,  deu a  palavra aos membros da Câmara para as suas intervenções, 

tendo-se registado as seguintes intervenções: ------------------------------------------------
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- Do Sr. Vereador José Luís Serra para voltar a frisar o fato de ainda não se encontrar 

disponível no Portal do Município, para consulta, as dívidas a fornecedores. ---------- 

- Do Sr. Vereador Fernando Rodrigues para perguntar ao Sr. Presidente se concorda 

com a proposta apresentada pelo Governo para a fusão das freguesias do Concelho 

de Valença. E ainda, sobre  a posição adotada por este Município quanto ao protocolo 

celebrado com a Cruz Vermelha Portuguesa. ------------------------------------------------

Seguidamente, o Sr. Presidente começou por responder à questão suscitada pelo Sr. 

Vereador José Luís Serra, dizendo que irá indagar as razões pelas quais o documento 

ainda não está patente para  consulta, acrescentando que a Associação Nacional de 

Municípios lançou uma orientação acerca da informação que deve estar disponível 

nos  portais. ---------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente, à questão colocada sobre a Cruz Vermelha Portuguesa, remeteu para 

a análise da comunicação anteriormente distribuída, afirmando que o assunto irá ser 

analisado com o maior rigor possível, não deixando de referir que a continuação de 

financiamento da infraestrutura por parte da Câmara irá depender  quer da gestão 

profissional quer da finalidade que se dê à referida infraestrutura. -----------------------

Em relação à fusão  das freguesias referiu que no Concelho ter-se-ão que reduzir em 

25%, o que significa a fusão de quatro freguesias, com exceção da de Valença. Disse 

ainda que subscreverá a posição que for adotada pela Assembleia Municipal e pelas 

Juntas de Freguesia nesta matéria. ------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  15 DE 

FEVEREIRO DE 2012:- Antes de se proceder à votação da ata da última reunião, o 

Sr.  Vereador  José Luís Serra  solicitou que se incluísse,  nos pontos nºs  3 e 4 da 

referida ata os motivos pelos quais votaram contra. Assim: ponto 3  - “Porque lhes 

suscita  dúvidas  quanto  à  legalidade   do  processo  e,  também  pela  ausência  de 

enquadramento jurídico”;  ponto 4   -  “Embora não sejam contra a iniciativa não 

concordaram com o  género  de  vídeo  elaborado”.  O  Sr.  Presidente  atento  a  esta 

invocação pretendeu que  constasse do dito ponto 3 da ata em votação o seguinte: 
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“Que  apenas  é  solicitado à Câmara Municipal  a  emissão do seu acordo para a 

alienação das parcelas com vista à construção de habitações de interesse coletivo, o 

que  não  é  mais  do  que  uma  declaração  de  conformidade   com  o  PDM”. 

Seguidamente,  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 15 de fevereiro corrente, pelo 

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

PONTO 2 – FEIRA SEMANAL – SOCIEDADE UNIPESSOAL:-  Foi presente 

um requerimento de Rui Manuel Cerqueira Correia,  registado sob o nº  780/2012, 

titular do cartão de feirante nº 268, vem solicitar  autorização para  que o lugar que 

detém na feira semanal seja averbado para sociedade  unipessoal por quotas  que 

pretende constituir.  A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra 

dos  membros  eleitos  pelo  partido socialista   autorizar   o  solicitado  averbamento. 

PONTO  3  -  RASTREIO  AUDITIVO  GRATUITO  –  PEDIDO  DE 

AUTORIZAÇÃO  DE  OCUPAÇÃO  DA  VIA  PÚBLICA:-  Foi  presente  um 

requerimento da Acústica Médica (Hidden Hearing, Portugal) a solicitar autorização 

para ocupação de via pública, para a realização de um rastreio auditivo gratuito, na 

Av. Miguel Dantas, no próximo dia 28 de Março das 09h00 às 18h00. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o solicitado (entrada nº 1049/2012). 

PONTO  4  -  PROJETO  GRAND  TREASURES  –  PEDIDO  DE  APOIO:- A 

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

foi autorizado o apoio solicitado pela Associação Ponte nas Ondas para o encontro de 

representantes dos países que integram o Projeto Grand Treasures, registado nesta 

mesma Câmara  sob o nº 204/2012.  PONTO 5 - CÁRITAS – PEDITÓRIO:-Foi 

presente um pedido Cáritas Diocesana, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 

1048/2012,  a  solicitar  a  colaboração  deste  Município  no  sentido  de  autorizar   a 

realização de peditório  no próximo dia 07 de março, integrado na semana da Cáritas. 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  autorizar a realização do aludido 

Peditório.  PONTO  6  -  SUBSÍDIOS  ÀS  COLETIVIDADES:-Foi  presente  a 

informação interna  prestada pelo Responsável  do Desporto e Juventude, registada 

sob  o  nº1234/2012,  a  propor  a  atribuição  de  subsídios  anuais   a  mais  algumas 

coletividades. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes 

subsídios:-------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  7  –  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA:-  Foi  presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  28  de 

fevereiro  corrente,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de   €675.158,38 

(seiscentos  e  setenta  e  cinco  mil  centro  e  cinquenta  e  oito  euros  e  trinta  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 

15 a 28 de fevereiro corrente. “Ciente”.  SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS:- A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes subsídios:

– 500,00€  (quinhentos  euros)  à  Associação  Humanitária  dos  Bombeiros 

Voluntários de Valença, para a realização do Baile de Carnaval (registo de 

entrada nº 1162/2012);

– 500,00€  (quinhentos  euros)  à  Comissão  de  Festas   de  Santo  António, 

freguesia da Silva, para a realização da feira de Santo António (registo de 

entrada nº 1309/2012);

– Em espécie, constituído pelo material, bem como, mão-de-obra, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença, mencionados no  mapa 

de medições apresentado através do registo nº 561/2012, para requalificação 
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ASSOCIAÇÕES ÁREA TOTAL

DESPORTO 9.000,00 €

JUDO CLUBE DE VALENÇA DESPORTO 6.000,00 €

SPORT CLUBE VALENCIANO DESPORTO 50.000,00 €
TOTAL 65.000,00 €

CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO 
FONTOURENSE
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da camarata feminina e criação de um espaço de cozinha/cantina. --------------

CEDÊNCIAS  DE  TRANSPORTE:-   A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, ratificar e autorizar a cedência de transporte que a coberto do nº 969; 

1125/2012  deram  entrada  nesta  Câmara  Municipal. (A  Vereadora  Drª.  Ângela 

Evangelista  não tomou parte na deliberação respeitante ao Agrupamento Muralhas 

do Minho, por fazer parte dos corpos diretivos).  PERÍODO DE INTERVENÇÃO 

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

fixou  um período  de  intervenção aberto  ao  público,  registou-se  a  intervenção  da 

Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de  Arão  para  questionar  se  a  autarquia  tinha 

conhecimento  da obra que se vai realizar na IP1, ao qual o Sr. Presidente referiu não 

ter conhecimento dessa informação. -----------------------------------------------------------

Antes de dar por terminada a  reunião o Sr. Presidente agradeceu a colaboração de 

todos os que participaram nas cerimónias do feriado municipal.  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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