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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  24  DE 

ABRIL DE 2012. --------------------

- - - No dia vinte e quatro de abril 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 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 Vereador José 

Manuel Temporão Monte, tendo, de seguida, declarado 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 as seguintes intervenções:-------------------------------

-  Do  Sr.  Vereador  José  Luís  Serra  para  referir  que  verificou  que  os  SROC, 

encerraram o relatório de gestão e contas de 2011, com algumas reservas, sendo que 

uma delas tem a ver com o não reconhecimento de uma potencial divida às Águas do 

Noroeste, S.A.. Motivo pelo qual questionou a dimensão do seu valor e se foram 

dadas instruções para criar provisão contabilística de forma a prevenir a resolução 

deste assunto. -------------------------------------------------------------------------------------

-  Do  Sr.  Vereador  Fernando  Rodrigues  para  perguntar  se  existe  algum  limite 

territorial para a cedência de transporte. ------------------------------------------------------

O Sr. Presidente começou por responder, em relação a esta última questão, dizendo 

que não existe nenhum limite territorial para  a cedência de transporte, esclarecendo 

que  muitas das vezes impera o bom censo na sua atribuição.
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Prosseguindo, em resposta ao Sr. Vereador José Luís Serra, explicou que esta Câmara 

não  reconheceu  a  divida  com as  Águas  do  Noroeste,  S.A.,  relacionada  com os 

projetos da rede em baixa do sistema, motivo pelo qual está em curso um possível 

contencioso.

Referiu que, como é do conhecimento dos presentes, este Município assumiu,  na 

altura,  uma comparticipação de apenas  25%. Acontece porém,  que a  candidatura 

apresentada  pela  empresa  das  Águas  do  Noroeste,  junto  do  QREN,  para 

financiamento destes projetos e obras, a empresa “Águas do Noroeste, S.A” não foi 

aprovada.  Contudo a empresa  apresentou faturas  com o  valor  total  dos  projetos 

quando apenas ficou acordado a comparticipação de 25% dos mesmos. Como tal  a 

autarquia  não  reconhece  a  divida  apresentada  para  além  da  comparticipação 

assumida, motivo pelo qual se procedeu à devolução das faturas recebidas.

Relativamente à provisão contabilística, informou que se encontram cabimentados, 

no documento de prestação de contas, 200.000€ para contenciosos jurídicos.

Não  ficando  esclarecido,  o  Sr.  Vereador  José  Luís  Serra,  questionou  sobre  a 

existência de uma menção de que venha a cobrir um eventual conflito com a dita 

empresa.  O  Sr.  Presidente  esclareceu  que  a  provisão  é  genérica  e,  se  aplica  a 

qualquer contencioso jurídico.

Seguidamente, o Sr. Vereador José Luís Serra conclui que, este caso em concreto, 

ainda não se encontra em contencioso e também não está abrangido pela reserva feita 

pelos SROC, depreende que se por estes foi colocada é porque não existe provisão 

específica para um possível contencioso.

O  Sr.  Presidente  esclareceu  que  os  Revisores  Oficiais  de  Contas  colocaram  tal 

reserva por uma questão de salvaguarda.

No decorrer deste esclarecimento, o Sr. Vereador José Luís Serra quis saber se as 

Águas do Noroeste já fornecem água em alta, ao que o Sr. Presidente respondeu que 

o sistema de abastecimento em alta, após teste de experiência, foi desligado e que se 

aguardam resultados  do  processo  negocial  em curso  com os  dez  Municípios  do 

Distrito. Acrescentando que, neste momento temos o abastecimento da rede em baixa 

2



24 – ABRIL - 2012

A T A     Nº    09/2012

o que dá alguma margem ao Município,  mas com o abastecimento em alta seria 

insustentável. Informou, ainda, que é intenção das Águas de Portugal e do Governo a 

verticalização de todo o sistema e que existem duas probabilidades de gestão: uma 

delas poderia ser a empresa Águas do Noroeste a gerir a rede em alta e a Câmara a 

rede em baixa e a outra, seria a criação de uma parceria pública entre a Águas do 

Noroeste e os Municípios para a gestão integral do sistema. Neste momento é um 

assunto que se encontra em fase inicial de negociações.

No caso concreto de Valença,  as negociações  prendem-se com o valor  das infra-

estruturas e o valor do negócio,  no sentido de que este se possa converter  numa 

redução da tarifa a aplicar ao Município, durante alguns anos.

Por último, o Sr.  Vereador José Luís Serra questionou se já se sabe como se vai 

proceder à entrega da declaração para efeito de pagamento das senhas de presenças 

nas reuniões de Câmara, tendo, o Sr. Presidente dito que deverá ser entregue, junto 

do Chefe de Divisão Financeira e só deverá proceder a nova entrega caso venha a 

sofrer alteração no vencimento ilíquido. ------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  12 DE 

ABRIL 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 12 de abril corrente, pelo que 

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

PONTO  2  –   REGULAMENTO  MUNICIPAL DE  MEDIDAS  DE  APOIO 

SOCIAL A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE VALENÇA – 

PROPOSTA:-  Foi  presente  o  projeto  de  regulamento  que  seguidamente  se 

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

“PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE MEDIDAS DE
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APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE 

VALENÇA

Preâmbulo

A atual situação económica tem provocado o aumento das situações de desemprego e 

como tal  um elevado número de munícipes recorrem diariamente aos serviços de 

ação social a solicitar apoio para fazer face a despesas com rendas de casa, água e 

luz. De modo a minimizar estas situações torna-se necessário implementar medidas 

de carácter social que nos permitam minimizar/prevenir situações de exclusão social.

Atento à atual conjuntura o Município já tem vindo a implementar algumas medidas, 

sendo exemplo disso a Loja Social, no entanto, verifica-se a existência de algumas 

problemáticas que requerem uma resposta mais efetiva.

Constituindo, como constitui, competência dos Municípios a prestação de apoios a 

estratos sociais desfavorecidos, pelos meios adequados e nas condições constantes de 

Regulamento Municipal, conforme está consignada na aliena c) do nº 4 do artigo 64º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, a Assembleia Municipal,  mediante proposta da Câmara 

Municipal formulada nos termos das disposições conjugadas da alínea a) do nº 6 do 

mesmo artigo com a alínea a) do nº 2 do artº 53º do mesmo diploma legal, aprova o 

seguinte regulamento.

Capítulo I

Artigo 1º

Objeto

1.  O  presente  regulamento  define  os  critérios  de  atribuição  de  medidas 

extraordinárias e excecionais de apoio social a indivíduos/famílias em situação de 

carência económica, bem como o procedimento para a sua obtenção.
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2.  Os  apoios  sociais  previstos  e  concedidos  ao  abrigo  do  presente  regulamento 

vigorarão enquanto se encontrarem em vigor as medidas do programa de assistência 

económica a Portugal.

Artigo 2º

Âmbito

O presente regulamento aplica-se na área geográfica do Município de Valença.

Artigo 3º

Conceitos

  Para efeitos do disposto no presente Regulamento, considera-se:

1- Agregado familiar  – o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de 

parentesco,  casamento  ou  outras  situações  similares,  desde  que  vivam 

comprovadamente em economia comum.

2- Prédios urbanos – frações autónomas e/ou edifícios habitacionais, comerciais 

e/ou industriais.

Capítulo II

Condições de Acesso

Artigo 4º

Beneficiários

Sem prejuízo dos limites estabelecidos no artº 5º do presente regulamento, podem 

beneficiar  destes  apoios  os  cidadãos  residentes  no  concelho  de  Valença  que 

preenchem cumulativamente os seguintes requisitos;

a) Residam e sejam eleitores no Concelho de Valença há, pelo menos, dois anos;

b) Disponham de um rendimento mensal per capita igual ou inferior a 75% do Salário 

Mínimo Nacional

c)Não possuam prédios urbanos, com exceção da casa onde habitem;
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d) Declarem e comprovem não usufruir de outro tipo de apoio para o mesmo fim.

Artigo 5º

Benefícios

1- Os cidadãos referidos no artigo anterior beneficiarão dos seguintes apoios:

a) Atribuição de subsídios eventuais para pagamento de despesas com rendas de casa, 

pagamento de eletricidade, água e de gás;

b) Comparticipação de 50% sobre a parte não comparticipada pelo Serviço Nacional 

de Saúde na medicação adquirida mediante receita médica;

c) Atribuição de subsídio de transporte para consultas/tratamentos nas Unidades de 

saúde Públicas ou convencionadas;

d)  Acesso  gratuito  às  iniciativas  de  carácter  cultural,  desportivo  e  recreativo  de 

iniciativa da Câmara Municipal;

e) Outros que a Câmara Municipal, por maioria dos seus Membros em efetividade de 

funções, delibere conceder.

Artigo 6º

Limite Financeiro dos Apoios Sociais

a) Os encargos máximos a suportar  pelo Município com os apoios concedidos ao 

abrigo do presente Regulamento e do Regulamento do Cartão Municipal do Idoso são 

os que vêm definidos nos termos dos nºs 3 a 6 do Regulamento do Cartão Municipal 

do Idoso.

b) Durante a vigência do presente Regulamento, o nº 3 do artº 5º do Regulamento do 

Cartão Municipal do Idoso tem a seguinte redação:  

“3 - O encargo máximo anual a suportar pelo Município com apoios ao abrigo  

do presente regulamento é de € 50.000,00.”.

Artigo 7º
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Cálculo do Rendimento Per Capita

Para efeitos do presente Regulamento, o rendimento per capita é calculado através da 

seguinte fórmula:

                   R=  RM - D

                               AF

em que:

RM  -  rendimento  líquido  mensal  do  agregado  familiar  reportado  ao  mês 

anterior ao do que é formulado o pedido;

D – despesas fixas do agregado;

AF – Número correspondente aos elementos do agregado familiar.

Capítulo III 

Candidatura e Análise

Artigo 8º

Instrução do Processo

1-  O  processo  de  candidatura  aos  apoios  a  conceder  ao  abrigo  do  presente 

regulamento é instruído com os seguintes documentos:

a) Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, em modelo próprio a fornecer 

pelos serviços da Autarquia, especificando a que se refere o pedido;

b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou outro documento de identificação de todos 

os elementos que compõem o agregado familiar;

c)-  Fotocópia do Cartão de Eleitor do candidato e do dos elementos do respetivo 

agregado familiar, se maiores de 18 anos;

d) Fotocópia do Cartão da Segurança Social, ou declaração que o substitua, ou de 

outros serviços de saúde;

e)  Atestado de Residência,  com a composição do agregado familiar,  emitido pela 
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Junta de Freguesia, com declaração de residência de há pelo menos dois anos;

f) Certidão da Repartição de Finanças com a indicação do número de imóveis de que 

é titular o requerente, ou certidão negativa;

g) Documento comprovativo dos rendimentos de todos os elementos do agregado 

familiar,  ou documento comprovativo da situação de desempregado sem direito  a 

subsídio de desemprego ou do Rendimento Social de Inserção, reportados ao mês 

anterior ao do que é formulado o pedido;

i)  Fotocópia  do  recibo  de  renda  de  casa  ou  da  prestação  do  empréstimo  para 

aquisição de habitação própria, reportados ao mês anterior ao do que é formulado o 

pedido;

2- Os beneficiários dos apoios a que se refere o presente Regulamento, sempre que se 

verifique a  alteração dos seus rendimentos  e/ou a  do de alguns  dos membros  do 

agregado familiar, devem comunicar de imediato tal facto à Câmara Municipal, sob 

pena de cessação dos apoios e/ou de restituição de apoios indevidamente auferidos.

Artigo 9º

Apreciação e decisão

Compete à Câmara Municipal, mediante prévia apreciação e informação dos Serviços 

de Ação Social,  decidir  acerca das candidaturas apresentadas aos apoios a que se 

refere o presente Regulamento.

Artigo 10º

Dúvidas e Omissões

Compete  à  Câmara  Municipal  resolver,  mediante  deliberação,  todas  as  dúvidas  e 

omissões do presente Regulamento.

Artigo 11º

Entrada em Vigor
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O presente Regulamento entra em vigor  no primeiro dia útil do mês seguinte ao da 

sua aprovação.” -----------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento 

Municipal acima transcrito e submetê-lo a apreciação pública, nos termos e para os 

efeitos do artº 118º do Código Procedimento Administrativo, aprovado pelo De- Lei 

nº  442/91,  de  15  de  Novembro.  PONTO  3  -  CAPACITAR  PARA  A 

QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MINHO-LIMA – 

PROTOCOLO  DE  COLABORAÇÃO:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade  ratificar  o  despacho  através  do  qual  foi  autorizada  a  celebração  do 

protocolo que abaixo se transcreve: -----------------------------------------------------------
PROTOCOLO ENTRE O

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA DO 

MINHO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

MUNICÍPIO DE CAMINHA

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

MUNICÍPIO DE MONÇÃO

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

MUNICÍPIO DE VALENÇA

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
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MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Preâmbulo

Considerando que o  projeto “Capacitar  para a Qualificação e Inovação das Redes 

Sociais  do  Minho-Lima”,  apresentado  pelo  Instituto  Politécnico  de  Viana  do 

Castelo/IPVC em  parceria com a Associação para o Centro de Incubação de Base 

Tecnológica  do  Minho  (ACIBTM/IN.Cubo), ao  ON.2-  PCI-Redes  Institucionais/ 

2010, tem como finalidade incentivar e consolidar redes de instituições regionais com 

intervenção relevante no domínio do desenvolvimento social do Alto Minho, bem 

como capacitar as Redes Sociais para a qualificação ao nível da análise social e da 

inovação  das  intervenções,  sendo  por  isso  fundamental  para  a  promoção  do 

empreendedorismo social e organizacional e assumindo uma importância estratégica 

para o território;

É celebrado o presente protocolo entre:

1.º Outorgante

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), NIPC n.º 503 761 877, com 

sede  em  Viana  do  Castelo,  representado  pelo  Presidente  do  Conselho  de 

Administração, Rui Alberto Martins Teixeira;

2º Outorgante

A  Associação  para  o  Centro  de  Incubação  de  Base  Tecnológica  do  Minho 

(ACIBTM), NIPC n.º 508 013 755, com sede em Arcos de Valdevez, representada 

pelo Vogal da Direcção, Olegário Gomes Gonçalves,

3º Outorgante

A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, (CIM Alto Minho), NIPC nº 508 

754 496, com sede em Viana do Castelo, representada pelo Presidente do Conselho 

Executivo, António Rui Esteves Solheiro;

4º Outorgante

O  Município  de  Arcos  de  Valdevez,  NIPC  n.º  505  211  696,  representado  pelo 

Presidente do Município, Francisco Rodrigues de Araújo;

5º Outorgante
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O Município de Caminha, NIPC n. 500 843 139, representado pela Presidente do 

Município, Júlia Paula Pires Pereira Costa;

6º Outorgante

O Município de Melgaço, NIPC n.º 505 592 940, representado pelo Presidente do 

Município, António Rui Esteves Solheiro;

7º Outorgante

O Município de Monção, NIPC n.º 501 937 471, representado pelo Presidente do 

Município, José Emilio Pedreira Moreira;

8º Outorgante

O Município  Paredes  de  Coura,  NIPC  n.º  506  632  938,  representado  pelo 

Presidente do Município, António Pereira Júnior;

9º Outorgante

O  Município  de  Ponte  da  Barca,  NIPC  n.º  505  676  770,  representado  pelo 

Presidente do Município, António Vassalo Abreu;

10º Outorgante

O  Município  de  Ponte  de  Lima,  NIPC  n.º  506  811  913,  representado  pelo 

Presidente do Município, Vitor Manuel Alves Mendes;

11º Outorgante

O  Município de Valença, NIPC n.º 506 728 897, representado pelo Presidente do 

Município, Jorge Manuel Salgueiro Mendes;

12º Outorgante

O  Município  de  Viana  do  Castelo,  NIPC  n.º  506  037  258,  representado  pelo 

Presidente do Município José Maria Cunha Costa,

13º Outorgante

O Município de Vila Nova de Cerveira, NIPC n.º 506 896 625, representado pelo 

Presidente do Município, José Manuel Vaz Carpinteira;

O qual vai ser regido pelas seguintes cláusulas:

1 - Tendo como objetivo a implementação e desenvolvimento do projeto “Capacitar 

para a Qualificação e Inovação das Redes Sociais do Minho-Lima”, aprovado pelo 
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ON.2, as partes outorgantes acordam cooperar no sentido de desenvolver todas as 

ações  necessárias  à  concretização  da  candidatura  nos  termos  previstos  neste 

protocolo,  visando  no  seu  conjunto  identificar  e  explorar  as  potencialidades  e 

fragilidades das 10 Redes Sociais existentes e potenciar as boas práticas, qualificar e 

valorizar as Redes Sociais por via da harmonização dos procedimentos, fomentar o 

empreendedorismo organizacional, inovar na forma de resolver os problemas sociais, 

capacitar  as  organizações  para  a  intervenção  social  –  empowerment, conhecer  e 

disseminar boas práticas e envolver novos atores no sentido de retirar vantagens do 

carácter supra-municipal.

2 – A prossecução dos objetivos do projeto “Capacitar para a Qualificação e Inovação 

das  Redes  Sociais  do  Minho-Lima”  será  promovida,  através  da  mobilização  dos 

outorgantes na implementação das ações que o integram, designadamente:

- Ação 1 – Diagnóstico e Plano de Ação, coordenada pelo Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo,

- Ação 2 – Capacitação para a Análise, coordenada pelo Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo,

- Ação  3  –  Capacitação  para  a  Intervenção,  coordenada  pela  Associação  para  o 

Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho,

- Ação  4  –  Plataforma  Eletrónica  de  Planeamento  Prospetivo,  coordenada  pelo 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo,

- Ação 5- Acompanhamento e Divulgação, coordenada pelo Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo.

3 - Dado tratar-se de um “projeto transversal” que integra um conjunto de ações em 

que os promotores são o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a Associação 

para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho, o Instituto Politécnico de 

Viana  do Castelo,  enquanto Chefe  de Fila  da candidatura,  assume a coordenação 

global  do  projeto,  bem  como  a  interlocução  junto  da  CIM  Alto  Minho,  dos 

Municípios e demais entidades.
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4- O Instituto Politécnico de Viana do Castelo será ainda responsável pelo Plano de 

Comunicação,  a  contratação  do  Perito/Relator,  a  indicação  da  equipa  técnica  que 

assegure  o  acompanhamento  operacional  das  ações,  e  pelas  despesas  inerentes  à 

coordenação global do projeto.

5-  A CIM Alto Minho e os Municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, 

Monção,  Paredes  de  Coura,  Ponte  da  Barca,  Ponte  de  Lima,  Valença,  Viana  do 

Castelo  e  Vila  Nova  de  Cerveira,  comprometem-se  a  cooperar  com a  equipa  de 

coordenação/gestão  do  Instituto  Politécnico  de  Viana  do  Castelo  e  da  ACIBTM, 

disponibilizando, sempre que possível, a informação e os meios humanos e materiais 

necessários para o desenvolvimento das atividades previstas no projeto.

6 – Tendo presente o modelo de governação previsto em candidatura, será criado um 

Comité de Pilotagem constituído  pelo IPVC, a ACIBTM e a CIM Alto Minho, que 

colaborarão  ativamente  na  dinamização  e  execução  das  atividades  do  projeto.  O 

IPVC, na qualidade de Coordenador  do Projeto será o Responsável  pelo Comité, 

assumindo as obrigações inerentes ao desenvolvimento das atividades e assegurando 

que todas as atividades dos promotores estejam alinhadas com os objetivos globais 

do projeto.

7 -  Para efeitos de acompanhamento e validação das atividades desenvolvidas, será 

constituído uma Comissão de Acompanhamento,  presidida  pela CIM Alto Minho, 

com o apoio de um Perito/Relator, e integrado por entidades regionais cujo âmbito de 

intervenção esteja  relacionado com a  temática do projeto,  nomeadamente;  Centro 

Distrital da Segurança Social de Viana do Castelo, Comissão de Coordenação e De-

senvolvimento Regional do Norte, Conselho Empresarial dos Vales do Lima e Mi-

nho, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Secretariado Regional de Viana 

do Castelo da União das Misericórdias Portuguesas, União Distrital das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho

8 – Enquanto co-promotores do projeto, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e 

a Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho, obrigam-se 

pelo presente protocolo:
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a)a  promover  a  implementação  físico-financeira  das  respetivas  atividades 

desenvolvidas, nos termos aprovados na candidatura;

b)a acompanhar e controlar a execução das atividades e garantir o cumprimento das 

obrigações assumidas no presente Protocolo;

c)a enviar à CIM Alto Minho informação acerca da implementação física/financeira 

sob a forma de relatórios de execução de acordo com a periodicidade estipulada, ou 

sempre que lhe for solicitado;

d)a comunicar qualquer alteração ou ocorrência relevante que ponha em causa os 

pressupostos e objetivos assumidos.

9 - O presente  protocolo é válido a partir  da data da respetiva assinatura,  e pelo 

período necessário para a implementação das suas ações.

10 - O presente Protocolo é assinado pelos representantes das Entidades Subscritoras, 

sendo entregue uma cópia a cada um, e um original entregue ao IPVC.

O presente protocolo é composto por 7 páginas. Viana do Castelo, 06 de Março de 

2012. IPVC, Rui Alberto Martins Teixeira, ACIBTM,  Olegário Gomes Gonçalves, 

CIM Alto  Minho, António Rui Esteves Solheiro,  Município de Arcos de Valdevez, 

Francisco Rodrigues de Araújo,  Município de Caminha,  Júlia Paula Pires Pereira 

Costa, Município de Melgaço, António Rui Esteves Solheiro, Município de Monção, 

José  Emilio  Pedreira  Moreira,  Município  de  Paredes  de  Coura,  António  Pereira 

Júnior, Município de Ponte da Barca, António Vassalo Abreu, Município de Ponte de 

Lima,  Vitor Manuel Alves Mendes,  Município de Valença,  Jorge Manuel Salgueiro 

Mendes, Município de Viana do Castelo, José Maria Cunha Costa, Município de Vila 

Nova  de  Cerveira,  José  Manuel  Vaz  Carpinteira.” PONTO  4  -   PROJETO 

PROEQU@L –  CRIAÇÃO/REFORÇO  DE  REDE  DISTRITAL  DE 

PREVENÇÃO  E  COMBATE  À  VIOLÊNCIA  DE  GÉNERO  E  DE 

PROMOÇÃO  DA  IGUALDADE  DE  GÉNERO  –  ACORDO  DE 

COLABORAÇÃO:-  A Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade,  ratificar  a 

celebração  do  acordo  de  colaboração para  a  criação/reforço  de  rede  distrital  de 

prevenção e combate à violência de género e de promoção da igualdade de género, 
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que seguidamente se transcreve:----------------------------------------------------------------

ACORDO DE COLABORAÇÃO

«A violência doméstica configura uma grave violação dos direitos humanos, tal como 

é  definida  na  declaração  e  plataforma  de  Ação  de  Pequim,  da  Organização  das 

Nações  Unidas  (ONU),  em 1995,  onde  se   considera  que  a  violência  contra  as 

mulheres  é  um  obstáculo  à  concretização  dos  objetivos  de  igualdade, 

desenvolvimento e paz, e viola, dificulta ou anula o gozo dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais. O combate à violência doméstica tem vindo a assumir-se 

como um dos objetivos nucleares para que se alcance uma sociedade mais justa  e 

igualitária.  Com  efeito,  essa  preocupação  determinou  a  implementação  de  uma 

política concertada e estruturada, com o objetivo de proteger as vitimas, condenar os 

agressores, conhecer e prevenir o fenómeno, qualificar profissionais e dotar o País de 

estruturas de apoio e atendimento (...)».

(Resolução do Conselho de Ministros nº 100/2010 – IV PNCVD)

Entre:

Primeiro outorgante –  Projeto  Proequ@l do Gabinete de Atendimento à Família 

(projeto financiado pela medida 7.3, do Eixo 7 do Programa Operacional Potencial 

Humano do QREN), representado no presente ato pela secretária da Direção do GAF, 

Drª Liliana Sofia Duarte Iglésias;

Segundo outorgante  – Município  de  Valença,  representado no  presente  ato  pela 

Exmª Vereadora da Ação Social, Drª Elisabete Maria Lourenço Araújo Domingues.

É celebrado o presente acordo de colaboração, o qual tem por objetivo a formalização 

da parceria estabelecida para a criação/reforço de uma rede distrital de prevenção e 

combate à Violência de género e de promoção da Igualdade de Género.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constituem  obrigações  dos  outorgantes  o  desenvolvimento  e  a  dinamização,  no 

âmbito das suas competências  especificas, de um conjunto de ações de prevenção 

primária, secundária e terciária, de modo a promover um melhor e efetivo acesso das 

vitimas de violência  doméstica às medidas de proteção previstas na lei  em vigor 
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aplicável, assim como a disseminação de uma cultura igualitária e de não legitimação 

deste tipo de crime.

CLÁUSULA SEGUNDA

Compete  ao  projeto  Proequ@l a  prestação,  sem  comparticipação  financeira,  de 

serviços técnicos no âmbito:

a)  da supervisão e orientação para o atendimento da primeira linha;

b)  da  supervisão  e  orientação  para  o  desenvolvimento  de  ações  de  prevenção 

primária;

c) do desenvolvimento de ações de sensibilização, dirigidas à comunidade técnica, 

para a prevenção da Violência Doméstica e promoção da Igualdade de Género;

d)  do  desenvolvimento  de  ações  de  sensibilização  e  informação  para  públicos 

estratégicos específicos;

e) do tratamento da informação que permita produzir diagnósticos de caracterização 

local das situações de violência doméstica.

CLÁUSULA TERCEIRA

Compete ao segundo outorgante  a  mobilização  e  promoção do envolvimento  dos 

parceiros da rede social tendo em vista:

a) o destacamento  de figura/entidade de referência do Concelho que desenvolva e/ou 

promova o efetivo atendimento de primeira linha a vitimas de violência doméstica.

b)  o  planeamento  e  desenvolvimento  de  atividades  de  prevenção  primária  da 

violência de género e promoção  da igualdade  de género;

c) a promoção da Know-how técnico necessário para um eficiente atendimento de 

primeira linha a vitimas de violência doméstica e efetivo encaminhamento.

d)a  criação  de  uma  rede  de  respostas  alargada  ao  Concelho  para  situações  de 

violência doméstica;

e) a recolha de informação que permita produzir diagnósticos de caracterização local 

das situações de violência doméstica.

O presente acordo entra em vigor na data da sua celebração e vigorará até dezembro 

de 2013.( data de conclusão do Projeto Proequ@l). (a) Liliana Sofia Duarte Iglésias e 
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(a) Elisabete Maria Lourenço Araújo Domingues”. PONTO 5 - PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIAS:- A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte protocolo a celebrar com as Juntas de 

Freguesia:------------------------------------------------------------------------------------------

“ACORDO DE COLABORAÇÃO
Esta Câmara Municipal reconhece que são manifestamente insuficientes os meios 

financeiros  que os  Órgãos  Autárquicos  das  freguesias dispõem para fazer  face às 

despesas que têm de suportar, quer com a concretização dos investimentos, quer com 

as de natureza corrente, que, no âmbito das atribuições e competências que lhes estão 

atribuídas,  têm de  efetuar  com vista  à  satisfação  das  necessidades  coletivas  das 

populações que servem.

A Câmara Municipal,  no âmbito do apoio às Juntas de Freguesia contemplado na 

alínea b) do nº 6 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, decidiu inscrever 

no  orçamento  do  Município  para  o  ano  em  curso  uma  verba  a  distribuir  pelas 

Freguesias do concelho segundo critérios uniformes previamente estabelecidos, for 

forma  a  garantir-se  um  tratamento  igual  em  relação  a  todas  elas,  destinada  a 

financiar exclusivamente investimentos previstos nos seus P.P.I..

Nesta  conformidade,  entre  o  MUNICÍPIO  DE  VALENÇA,  representado  pelo 

Presidente da respetiva Câmara Municipal, Sr. Dr. Jorge Manuel Salgueiro Mendes, e 

a  FREGUESIA  DE  …… representada  pelo  Presidente  da  respetiva  Junta  de 

Freguesia, ……….., é estabelecido o seguinte acordo de colaboração, que se rege 

pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.O  Município  de  Valença,  no  ano  em curso,  compromete-se  a  transferir  para  a 

Freguesia de ….... a verba de € ………………, exclusivamente destinada a financiar 
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investimentos previstos no P.P.I. da referida freguesia, a pagar em quatro prestações 

de 25% cada uma, a primeira durante o mês de Junho, a segunda durante o mês de 

Agosto e a terceira e quarta, nos meses de Novembro e Dezembro.

2.A última prestação deste protocolo só se torna exigível caso a Junta apresente até 

30 de Novembro de 2012 um relatório que fundamente o investimento efetuado e ou 

a Execução do Plano Plurianual de Investimentos, bem como documentos de suporte 

do investimento.

CLÁUSULA SEGUNDA

Atendendo à atual conjuntura económica e financeira que o país atravessa, se, tal 

como já ocorreu em 2010 e 2011, o corte das transferências para as autarquias se 

efetivar também em 2012, as transferências para a Junta de Freguesia, será também 

diminuída em proporção à redução das transferências para a Câmara Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA

A Freguesia de ….. aceita a verba indicada na cláusula primeira, nos precisos termos 

nela descritos.

 Valença, de …Abril 2012. O Presidente da Câmara e o Presidente da Junta”.----------

PONTO  6  -  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  AVENÇA E  TAREFA COM 

PESSOAS  SINGULARES:- A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

aprovar a aquisição de serviço de avença e tarefa com Miguel Esteves Martins,  no 

âmbito do Projeto Muralha Digital, pelo período de 8 meses e pelo valor mensal de 

800€ (oitocentos euros),  isento de IVA, com inicio em Maio próximo, o que totaliza 

6.400€ (Inf. nº DF026 de 16/04/2012). PONTO 7 - “VALENÇA COM MAIAS” - 

ISENÇÃO DE TAXAS:-  Foi presente  a informação interna nº 2326/2012 prestada 

pelo  Gabinete  de  Imprensa,  Comunicação  e  Relações  Públicas,  a  apresentar,  no 

âmbito da atividade “Valença com Maias”, a calendarização da Feira da Flor e de 

18



24 – ABRIL - 2012

A T A     Nº    09/2012

Artesanato,  para os próximo dias 28 e 29 de abril  corrente.  A Câmara Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  evento.  PONTO  8  -  CAMPANHA 

PIRILAMPO  MÁGICO  2012:-  Foi  presente  o  ofício circ.  da  Cercifaf  – 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe, CRL, para 

no  âmbito  da  campanha  do  pirilampo  mágico  2012,  solicitar  autorização  para 

proceder à venda de pirilampos, no dia 23 de maio próximo, em locais públicos deste 

concelho.  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o solicitado, 

bem como, isentar do pagamento das respetivas taxas (reg. Nº 2279/2012). PONTO 

9 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS  - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:- 

Foi  presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  23  de  abril  corrente,  que 

apresenta  o  total  de disponibilidades  de   €  714.323,36(setecentos  e  catorze  mil 

trezentos  e  vinte  e  três  euros  e  trinta  e  seis  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 13 a  24 de abril  corrente. 

“Ciente”.  CEDÊNCIAS DE TRANSPORTE:- A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar e autorizar a cedência de transporte que a coberto do nº 2092; 

2337; 2444; 2459; 2486/2012 deram entrada nesta Câmara Municipal.  (A Vereador 

Drª.  Ângela  Evangelista  não  tomou  parte  nas  deliberações  respeitante  ao 

Agrupamento Vertical de Escolas “ Muralhas do Minho”, por fazer parte dos corpos 

diretivos). CEDÊNCIA DE  EQUIPAMENTO  E  INSTALAÇÕES:-  A Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  a  cedência  de espaço no  Centro 

Coordenador de Transportes, para a realização, por parte da AGRESTA, de subsídios 

agrícolas, que a coberto do nº 1787/2012 deu entrada nesta Câmara Municipal. Mais 

foi deliberado, por unanimidade, ceder o espaço do auditório da Biblioteca Municipal 

no dia 20 de abril corrente, para uma sessão de esclarecimento sobre “Perigos na 

Internet”,  à  Associação de Pais  e  Encarregados de Educação do Agrupamento de 

Escolas  do  Concelho  de  Valença  (reg.  Nº  2552/2012).  PERÍODO  DE 
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INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem de trabalhos, o 

Presidente da Câmara fixou um período de intervenção aberto ao público,  não se 

tendo registado 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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