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A T A     Nº    06/2012

ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  14  DE 

MARÇO DE 2012. ------------------

- - - No dia  catorze 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 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, 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,  verificou-se  a  falta,  considerada,  desde  já  justificada,  do  Sr. 

Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes, por motivos profissionais, tendo de 

seguida, declarado aberta a reunião pelas nove horas e trinta minutos. -------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - - O Sr. Vice - Presidente antes de dar a palavra aos membros solicitou, o que foi 

aprovado por unanimidade,  a inclusão de mais um ponto na ordem de trabalhos, 

relacionado com a autorização para o prosseguimento concursal, na  área  funcional 

de sociologia , passando a ser o ponto 2 da agenda de trabalhos. -------------------------

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

tendo-se registado a intervenção do Vereador José Monte para manifestar a satisfação 

com que foi acolhida a noticia da distinção de melhor árbitro de Hóquei em Patins 

atribuída  a  José  António  Vieira  Monteiro,  propondo a  atribuição  de  um voto  de 

louvor. A proposta foi aprovada por todos os membros presentes. ------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  29 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 
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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 29 de fevereiro findo, pelo 

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

PONTO  2  –  RENOVAÇÃO  DA  AUTORIZAÇÃO  PARA  O 

PROSSEGUIMENTO  CONCURSAL  –  ÁREA   FUNCIONAL  DE 

SOCIOLOGIA:-  Foi  presente  a  informação   prestada  pela  Chefe  de  Divisão 

Administrativa, no dia 13 do corrente mês, através da qual,  propõe a renovação da 

autorização para o prosseguimento  do procedimento concursal  na área funcional de 

Sociologia, atendendo a que, não foi possível homologar a lista de classificação final 

nos prazo de seis meses desde a data do despacho de abertura.   

Antes  de se  proceder  à  votação,  o  Sr.  Vereador  José  Luís  Serra   perguntou se  a 

decisão  de  contratação  de  colaboradores  para  a  Câmara  Municipal,  através  de 

Contrato  de  Trabalho  em  Funções  Públicas  por  Tempo  Determinado,  carece  de 

autorização dos membros do Governo da tutela direta ou das finanças.

Em resposta à questão colocada a Chefe de Divisão Administrativa,  responsável pela 

informação prestada,  esclareceu que a Lei nº 12-A/2010, de 30 de Junho, no seu 

artigo 9º e 10º,  diz que este tipo de autorização compete, nas autarquias locais, sob 

proposta do Presidente da Câmara, ao órgão executivo. 

Seguidamente, o Vereador  Sr. José Luís Serra  referiu que irão votar contra porque 

têm reservas quanto  ao enquadramento  legal desta situação,  atendendo a que a lei 

do Orçamento de Estado se encontra a vigorar desde 01 de Janeiro do corrente ano e 

que esta possa interferir  em processos que já estejam a decorrer. Acrescentou que o 

voto contra não se prende com a contratação mas sim com as mencionadas reservas.

Passou-se à votação, tendo a Câmara Municipal deliberado, por maioria, com votos 

contra  dos  Vereadores  eleitos  pelo partido  Socialista,  e  com o voto de  qualidade 

exercido  pelo  Vice  –  Presidente,  autorizar  o  prosseguimento  do  procedimento 

concursal até à sua conclusão. ------------------------------------------------------------------

PONTO  3  -  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  AVENÇA E  TAREFA COM 
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PESSOAS  SINGULARES:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

aprovar a aquisição de serviço de avença e tarefa com Luís Miguel Gil, no valor de 

720€  ao  qual  acresce  o  IVA  no  valor  de  156,60€,  totalizando  885,60€,  para 

desenvolvimento de reportagem fotográfica da Fortaleza de Valença (Inf. nº DF018 

de  09/03/2012).  PONTO  4  -  HABITAÇÃO  DEGRADADA  –  PEDIDO  DE 

APOIO:-  Concluída a  audiência  de  interessados  foi  novamente  presente  o 

requerimento  de Maria Licinia Fernandes da Cunha. A Câmara Municipal com base 

na  informação  prestada  pela  Técnica  Superior  de  Ação  Social,  deliberou,  por 

unanimidade,  converter  em  definitivo  o  projeto  de  indeferimento.  PONTO  5  - 

TRANSPORTE ESCOLAR:-  Foi  presente   o  requerimento  de Fernanda Maria 

Rodrigues  da  Rocha,  registado  nesta  Câmara  Municipal  sob  o  nº   1467/2012,  a 

solicitar transporte escolar para a sua educanda,  Ana Cheila da Rocha Neves, para a 

EB1  de  Arão,  pelos  motivos  referidos  no  requerimento.  Antes  de  se  proceder  à 

votação,  a Sr. Vereadora Ângela Evangelista referiu não concordar  com os motivos 

invocados pelo encarregado de educação, até porque a escola não foi ouvida, além 

disso, disse que, a aprovação deste transporte, pelos alegados motivos, irá abrir um 

precedente em relação a eventuais novos pedidos. Motivo pelo qual irá votar contra. 

O Sr. Vereador José Luís Serra partilhou da mesma opinião. Por último, a Câmara 

Municipal  deliberou,  por  maioria,  com votos  contra  dos  Vereadores  eleitos  pelo 

Partido  Socialista,  e  com o  voto  de  qualidade  do  Sr.  Vice-Presidente,  aprovar  o 

pedido  de  transporte.  PONTO  6  -  SUBSÍDIOS  ÀS  COLETIVIDADES:-  Foi 

presente a informação interna  prestada pelo Departamento de Promoção Municipal, 

registada sob o nº 1553/2012, a propor a atribuição do subsídio anual  a mais uma 

coletividade. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte 

subsídio:

PONTO  7  –  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 
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ASSOCIAÇÕES ÁREA TOTAL

CENTRO SOCIAL DE S. PEDRO DA TORRE SOCIAL 7.500,00 €
TOTAL 7.500,00 €



 

TESOURARIA:-  Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 13 de março 

corrente,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de  €698.663,10 (seiscentos  e 

noventa e  oito   mil  seiscentos  e  sessenta  e  três  euros  e  dez  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 01 a 13 de 

março findo. “Ciente”.   CEDÊNCIAS DE TRANSPORTE:- A Câmara Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  e  autorizar  a  cedência  de  transporte  que  a 

coberto  dos  nºs  782;  1460;  1528;  1566;  1684/2012  deram 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 

782; 1500; 1684/2012 deram entrada nesta Câmara Municipal.  -------------------------

(A Vereadora Ângela Evangelista  não tomou parte nas deliberações respeitantes ao 

Agrupamento Muralhas do Minho, por fazer parte dos corpos diretivos). ---------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

de trabalhos, o Vice - Presidente da Câmara fixou um período de intervenção aberto 

ao público, não se registando 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  Vice  -  Presidente  da  Câmara  e  pelo  Secretário  da 

presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o  Vice - Presidente da Câmara, pelas 

dez horas, declarou encerrada a  reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 

ata.
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