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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  09  DE 

MAIO DE 2012. --------------------

- - - No dia nove de maio 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 Assistente Técnica da Divisão Administrativa, 

Elisabete  Guerreiro  Dias  Esteves.  E,  tendo  tomado  os  lugares  que  lhes  estavam 

destinados, verificou-se a falta considerada, desde já, justificada, do Vereador José 

Manuel Temporão Monte, por motivos de férias  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  solicitar  esclarecimentos  quanto  a  uma 

afirmação que o Sr.  Presidente da Câmara terá feito relativamente à forma como 

eram utilizadas as contrapartidas, no passado, na Câmara Municipal.

- Do Sr.  Vereador Fernando Rodrigues para saber o ponto de situação do espaço 

destinado  às  crianças  e  jovens  em risco  deste  concelho.  Prosseguindo referiu-se, 

ainda,  às  constantes  queixas  sobre  as  diferenças  de  temperatura  nos  banhos  da 

Piscina e Pavilhão Municipais.

Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente  esclareceu que quer a viatura afeta à 

presidência quer a máquina são contrapartidas do concurso “Recolha e Transporte 

dos Resíduos Sólidos Urbanos e Equiparados Produzidos no Concelho de Valença – 

Fornecimento e Lavagem de Contentores e Limpeza Urbana”  que reverteram para a 
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Câmara,  quanto à  forma como este  tipo de situações  eram geridas  num passado, 

referiu que de modo algum se estava a referir ao mandato anterior.

Relativamente, ao acolhimento das crianças e jovens em risco, informou que, embora 

exista um local, ainda não há instituições que estejam disponíveis para assegurar este 

tipo de situação e que, além disso, carece de um  protocolo com a segurança social. 

Prosseguindo,   informou  que,  apesar  das  imensas  tentativas  de  resolução  do 

problema,  que já existia  no mandato anterior,  com as diferentes temperaturas das 

águas para banho nos balneários da Piscina Municipal o problema persiste. Contudo 

e caso o sistema de controle instalado no pavilhão municipal resolva o problema, 

tentar-se-á transpor, para a piscina municipal, o mesmo sistema.

Finalizados os esclarecimentos, o Sr. Presidente fez referência a algumas situações 

difíceis e melindrosas existentes nos bairros sociais. Falou na proposta de mudança 

feita a uma família referenciada pela CPCJ de Valença, da freguesia de Sanfins, para 

o Bairro Social de Friestas, tendo sido recusada por esta.

Informou ainda da atualização das rendas dos bairros em função dos rendimentos do 

agregado familiar.

Por último referiu a necessidade de, no futuro, se pensar em prever o realojamento 

das famílias, não lhes devendo permitir estar mais do que 5 anos na mesma habitação 

social, efetuando um contrato de arrendamento com caráter temporário.-----------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 24 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 24 de abril corrente, pelo que 

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

PONTO  2  –  TRIBUNAL  ADMINISTRATIVO  E  FISCAL  DE  BRAGA  - 

ARQUIVAMENTO  DO  PROCESSO  1587/2012:-  Foi  presente  o  oficio  nº 
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107/12/MP do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga,  registado nesta Câmara 

Municipal  sob  o  nº  2837/2012,  a  informar  que  os  autos  referente  ao  processo 

1587/2012 (Parque de Estacionamento da Coroada) foram arquivados por não haver 

razões jurídico – administrativas que justifiquem a intervenção do Ministério Público. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da decisão. -------------------------------------

PONTO 3 -  FUNDO DISPONÍVEL DE MAIO AO ABRIGO DA LEI  DOS 

COMPROMISSOS  E PAGAMENTOS EM ATRASO (LEI Nº Nº 8/2012, DE 21 

DE FEVEREIRO):-   Foi presente a informação nº DF028 prestada pelo Chefe de 

Divisão Financeira, a apresentar, no âmbito da lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, o fundo disponível deste Município para o mês de maio, bem como, os 

respetivos procedimentos a respeitar por aplicação da lei dos compromissos. 

Relativamente  a  este  assunto  o  Sr.  Presidente  referiu  que,  com  estes  novos 

procedimentos, o poder local vai perder autonomia e ao mesmo tempo ter-se-á que 

instalar  mecanismos e redobrar esforços por forma a cumprir  o estipulado na lei. 

Acrescentou que, também está prevista uma alteração à Lei das Finanças Locais, para 

Junho, o que poderá agravar ainda mais a situação.

Em face da obrigação, por parte dos Municípios, do cumprimento desta lei,  o Sr. 

Vereador  José  Luís  Serra  referiu  que  será  difícil  sustentar  o  Município  nestas 

condições, comprometendo a gerência diária e pondo em causa a autonomia do poder 

local.  Após tecidos comentários, a Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------

PONTO 4  - IX PASSEIO SÉNIOR:- O Sr. Presidente começou por explicar que a 

Câmara  Municipal  de  Valença,  em colaboração  com as  Juntas  de  Freguesia,  vai 

organizar o IX Passeio Sénior destinados aos idosos de Valença.

Este passeio está previsto para o dia 09 de junho e tem como destino a cidade do 

Buçaco finalizando com um almoço típico minhoto, na Quinta da Malafaia.

Prosseguindo,  relativamente  a  este  assunto  foi  presente  a  informação  interna  nº 

2455/2012, prestada pela Divisão da Educação desta Câmara Municipal, referente ao 

IX Passeio Sénior, que seguidamente se transcreve:----------------------------------------
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“No âmbito da política social do Município, definiu-se como uma das prioridades de 

intervenção o combate ao isolamento/inatividade dos idosos.

Os idosos são um dos grupos populacionais mais vulneráveis e exclusão social, quer 

por serem socialmente um grupo fragilizado, que por na sua maioria, usufruírem de 

rendimentos  mais  baixos.  A população idosa acumula,  na generalidade,  níveis  de 

instrução menos elevados,  menores  rendimentos,  isolamento físico e social,  baixa 

participação social  e  cívica,  a  que se  juntam condições  de saúde,  de  habitação e 

conforto desfavoráveis.

O Passeio Sénior é uma das iniciativas que a Câmara Municipal tem promovido para 

responder a problemática do isolamento/inatividade.

Neste  contexto,  propõe-se  que  seja  organizado  um passeio/convívio  a  Mealhada/ 

Buçaco/Luso/Quinta da Malafaia, no dia 09 de Junho, para os idosos de todas as 

freguesias do Concelho.”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a iniciativa nos termos 

acima propostos.  --------------------------------------------------------------------------------
PONTO 5 - REALIZAÇÃO FEIRA MENSAL NO CONCELHO DE VALENÇA 

– EXTRAORDINÁRIA:- Foi presente a informação nº DA2/2012 datada de 04 de 

Abril,  referente  à  realização  de  uma  feira  mensal  neste  Concelho  que  abaixo  se 

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

“Atendendo  à  atual  conjuntura  económica  verifica-se  a  necessidade  de  se 

implementar medidas que visem a dinamização do comércio de forma a atrair mais 

pessoas ao concelho.

A feira semanal de Valença, pela sua dimensão e tradição, atrai um grande número de 

público, quer nacional, quer de espanhóis o que contribui para a dinamização da feira 

e do comércio local, incentivando e promovendo as trocas comerciais. 

Compete  aos  órgãos  municipais  a  promoção  de  medidas  destinadas  a  apoiar  o 

desenvolvimento  local,  nos  termos  dos  artºs.  13º  e  28º  da  Lei  159/99,  de  14  de 
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setembro e artº. 64º, nº4, al. b) da Lei 169/99, de 18 de setembro na redação dada pela 

Lei nº 5-A/2001, de 11 de janeiro. 

Por  outro lado,  compete à  Câmara Municipal,  nos  termos previsto  no artº  7º,  do 

Decreto-Lei nº 42/2008, de 19 de março, autorizar a realização de feiras em espaços 

públicos e determinar a periodicidade das mesmas, depois de recolhidos os pareceres 

das entidades representativas dos interesses em causa, nomeadamente de associações 

representativas dos feirantes e dos consumidores; 

Propõe-se que:

1º  –  Extraordinariamente,  e  enquanto  se  encontrarem  em  vigor  as  medidas  do 

programa de assistência económica a Portugal, seja autorizada a realização de uma 

feira no primeiro domingo de cada mês, nos mesmos moldes em que se realiza a feira 

semanal,  para  os  mesmos  feirantes  e  nos  termos  do  disposto  no  Regulamento 

Municipal da Feira em vigor no concelho; 

2º  –  Pelo  caráter  extraordinário  e  de incentivo  que se  pretende,  que se  isente  os 

mesmos, da aplicação das taxas devidas pela ocupação dos espaços de venda. 

Chefe da Divisão Administrativa, (a) Paula Mateus”.---------------------------------------

Antes de se proceder à votação deste ponto, o Sr. Presidente referiu que o intuito na 

realização de uma feira mensal, é o de minimizar as dificuldades com que os feirantes 

se  tem  debatido  nos  últimos  tempos  com  a  crise  que  se  faz  sentir  no  sector. 

Acrescentou  que  foram  ouvidos  os  Representantes  dos  Feirantes  e  a  União 

Empresarial,  tendo  esta  colocado  reservas  quanto  ao  impacto  do  comercio  na 

fortaleza.

Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador José Luís Serra concordou com a ideia, 

contudo e  atento a  que não  se  encontra  previsto  no atual  Regulamento da Feira, 

restam-lhe dúvidas quanto à isenção do pagamento das taxas de ocupação do terrado, 

motivo pelo qual irá votar contra.  Opinião partilhada pelos restantes membros da 

oposição. 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra dos Vereadores eleitos 

pelo  Partido  Socialista,  aprovar  a  realização  de  uma  feira  mensal,  no  primeiro 
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domingo de cada mês, com inicio no próximo mês de junho, para os atuais feirantes, 

bem como, isentá-los do pagamento da taxa de ocupação do terrado, nos precisos 

moldes do acima proposto. O Sr. Presidente usou do voto de qualidade que lhe é 

conferido por lei na aprovação deste ponto.---------------------------------------------------

PONTO  6  -  PROTOCOLO  DE  COLABORAÇÃO   ENTRE  O  BANCO 

SANTANDER TOTTA, S.A.  E O MUNICÍPIO DE VALENÇA:- Antes  de se 

proceder à votação deste ponto o Sr. Vereador José Luís Serra referiu que iria votar 

contra  por  lhe  permanecerem  dúvidas  quanto  ao  enquadramento  legal  para  a 

realização  de  um protocolo  com uma entidade  privada.  Seguidamente,  a  Câmara 

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

Partido Socialista, ratificar o despacho através do qual  foi aprovada a celebração do 

protocolo  com  o  Banco  Santander  Totta,  S.A.,  com  condições  especiais  para 

colaboradores do Município. O Sr. Presidente usou do voto de qualidade que lhe é 

conferido por lei na aprovação deste ponto (registo nº 2902/2012).-----------------------

PONTO  7  -  PROTOCOLOS  DE  COLABORAÇÃO   ENTRE  A ESCOLA 

SUPERIOR  DE  CIÊNCIAS  EMPRESARIAIS  E  O  MUNICÍPIO  DE 

VALENÇA:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

através do qual foram celebrados os seguintes protocolos com a Escolas superior de 

Ciências Empresariais: Áreas de: marketing;  Contabilidade e Fiscalidade; Gestão da 

Distribuição e Logística; Ciências Empresariais ( registo nº 2888/2012). ---------------

PONTO  8  -  ESTABELECIMENTO  DE  BEBIDAS  “  COPACABANA”  - 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:-  Foi presente um 

requerimento de Filipe José Machado Silva, registado nesta Câmara Municipal sob o 

nº267/2012,  que  na  qualidade  de  explorador  do  estabelecimento  de  bebidas 

“Copacabana”,  vem  solicitar  autorização  para  alargamento  do  horário  do  citado 

estabelecimento até às 4h00 todos os fins de semana, do corrente ano. A Câmara 

Municipal,  atendendo  a  que  foram  ouvidas  todas  as  entidades  que  deveriam  se 

pronunciar  nos  temos  do  previsto  no  Regulamento  dos  Horários,  deliberou,  por 

unanimidade,  autorizar  a abertura do denominado estabelecimento até às 4h00 da 
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manhã aos  fins  de semana  durante  o  ano 2012,  com a condição de respeitar  as 

normas da lei do ruído. -------------------------------------------------------------------------

PONTO 9 - CONFRARIA NOSSA SENHORA DO FARO - I PASSEIO BTT DO 

MONTE DO FARO - CORTE DE ESTRADA:-  A Câmara Municipal deliberou, 

por  unanimidade,  ratificar  o  despacho  através  do  qual  foi  autorizado  o  corte  de 

estrada para a realização do 1º BTT do Monte do Faro, levado a efeito pela Confraria 

de Nossa Senhora do Faro, no passado dia 06 de maio.(registo nº 2406/2012). --------

PONTO 10 -  ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VERDOEJO - III DESCIDA 

DE  MOTAS  DE  PAUS  -  CORTE  DE  ESTRADA:-   Por  unanimidade,  foi 

deliberado ratificar o despacho através do qual foi autorizado o corte de estrada para 

a  realização  da  III  Descida  de  Motas  de  Paus,  levado  a  efeito  pela  Associação 

Desportiva Verdoejense, no passado dia 06 de maio (registo nº 2702/2012). -----------

PONTO  11 -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA:-  Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia de 08 de maio 

corrente,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de € 697.043,41 (seiscentos  e 

noventa e  sete  mil  e  quarenta  e  três  euros  e  quarenta  e  um 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 25 de abril 

findo  a  09  de  maio  corrente.  “Ciente”.  CEDÊNCIAS  DE  TRANSPORTE:-  A 

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

transporte que a coberto dos nºs 2488; 2544; 2545; 2567/2012 deram entrada nesta 

Câmara  Municipal.   CEDÊNCIA DE  INSTALAÇÕES:-  A Câmara  Municipal 

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

aos requerimentos que a coberto dos nºs 2547; 2550; 2638/2012 deu entrada nesta 

Câmara  Municipal.  Mais  foi  deliberado,  por  unanimidade,  ceder  o  espaço  do 

auditório da Biblioteca Municipal, no dia 17 de maio próximo ao Rotary Clube de 

Valença  (reg.  Nº  2721/2012).  PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  ABERTO  AO 
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PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara fixou um 

período  de  intervenção  aberto  ao  público,  tendo-se  registado  as  seguintes 

intervenções:

- Do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sanfins para reivindicar a intervenção 

que a Câmara Municipal se comprometeu a fazer no antigo caminho  que dá acesso 

ao  Convento  de  Sanfins.  Também,   lembrou  a  promessa  feita  para  obras  no 

cemitério, solicitando o apoio da Câmara para a colocação dos aros nos covais. 

- Do Sr. Presidente da Junta de Freguesia  de Cerdal  para dizer que se for, também, 

aprovado nos outros Concelhos, provavelmente iraá refletir no comércio local.

Agradeceu as tentativas feitas pela Câmara Municipal e até mesmo pela Junta de 

Freguesia,  junto  das  autoridades  competentes  para  resolver  a  situação  da 

“Prostituição” em vários pontos do concelho,  nomeadamente,  junto ao “Recheio”, 

em vários pontos na E.N. 13, na estrada de acesso à antiga “Sucata 2000”, insistindo 

na tomada de diligências para a sua resolução.

Referiu-se,  ainda,  a  prejuízo  que  os  vendedores  ambulantes  estão  a  causar   aos 

feirantes da feira mensal da sua freguesia.   

Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente da Câmara começou por  esclarecer, em 

relação à intervenção no caminho em Sanfins, dizendo que para além dos apoios 

anteriormente concedidos, o Município continua disponível para celebrar protocolos 

de parceria com a Junta de freguesia para resolução desta situação,  não deixando de 

referir que este é um caminho agricola de regadio e que a falta de canalização deverá 

ser resolvido pelos proprietários/consortes. 

Relativamente, à requalificação do Cemitério da freguesia de Sanfins, respondeu que 

a  Câmara  executou  a  construção  do  muro   e  a  colocação  do  portão,  e  que  está 

disponível para colaborar com o fornecimento do cimento desde que seja acordado 

por ambas partes.  Após isto, o Sr. Presidente relembrou que  no inicio do mandato 

foi pago à Freguesia de Sanfins um subsidio no valor de 5.000,00€. 

Quanto, à intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cerdal  referiu que 

são dois assunto de difícil resolução atendendo a que já foram tomadas as medidas 
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possíveis,  de  qualquer  forma  em  relação  à  venda  ambulante.  O  fato  é  que  os 

vendedores  ambulantes  pagam  as  coimas  aplicadas  nos  processos  de  contra-

ordenação,  aparentemente,  sem  qualquer  problema,  está  a  ser  equacionada  a 

possibilidade  de  se  proceder  à  apreensão  de  mercadoria  ou  uma  alteração  ao 

regulamento de venda ambulante.

Por  último,  informou que no final  do atual  mandato para quem o solicitar  estará 

disponível um mapa com os valores atribuídos a cada uma das freguesias.

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 trinta e sete minutos, declarou encerrada a reunião,  da 

qual, para constar, se lavrou a presente ata.
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