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A T A     Nº    16/2012

ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  01  DE 

AGOSTO DE 2012.  ----------------
- - - No dia um de agosto 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 e com a presença dos Vereadores 

José Manuel Temporão Monte, Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues, José Luís 

Serra  Rodrigues  e  Fernando  Pereira  Rodrigues.  Secretariou  a  Chefe  de  Divisão 

Administrativa, Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus. E, tendo tomado os lugares que 

lhes estavam destinados,  verificaram-se as faltas,  desde já consideradas justificadas,  do 

Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes, bem como, da Vereadora Maria Ângela de 

Lima Evangelista, ambos 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.   Vice  -  Presidente  deu  a  palavra  aos  membros  da  Câmara  para  as  suas 

intervenções, não se tendo registado qualquer intervenção. -------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE JULHO 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 

19 de julho corrente, pelo que a mesma irá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário 

da respetiva reunião.  PONTO 2 –EMPREITADA DO CENTRO HISTÓRICO – ZONA 3 – 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO –  Foi presente a informação interna  nº 

3855/2012  prestada  pelo  Chefe  de  Divisão  de  Urbanismo  e  Planeamento  a  propor  a 

prorrogação, a titulo gracioso, do prazo de execução da empreitada de  “Requalificação 

Urbana do Centro Histórico de Valença – Renovação das Infra-estruturas de Saneamento 

Básico – Zona 3”, por 72 (setenta e dois) dias  e se aprove o plano de trabalhos e o plano de 

pagamentos modificado,  solicitado pela empresa Construções Artur Alves Freitas II, Lda, 

através do registo nº 4748/2012. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

por unanimidade, a proposta de prorrogação acima descrita.  PONTO 3 – AQUISIÇÃO DE 
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SERVIÇOS  RELATIVOS  À  PRODUÇÃO  DE  MODELO  3D  DA  FORTALEZA  DE 
VALENÇA:-  Foi presente  a informação nº DF 044 de 28 de Julho findo,  prestada pelo  

Chefe de Divisão Financeira a propor a emissão de parecer para  aquisição de serviços com 

a Universidade do Minho, referente à produção de modelo 3D da fortaleza de Valença, no  

âmbito do Projeto “Muralhas Digital,  pelo preço de 22.140 euros com IVA incluído,  bem 

como, a autorizar a assunção do compromisso plurianual. A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade,   emitir  parecer  favorável  à referida aquisição de serviços,  bem como, 

autorizar o compromisso e remeter o mesmo para conhecimento da Assembleia Municipal.  

PONTO 4 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS ÀS REFEIÇÕES ESCOLARES:- Foi 

presente  o processo referente ao “Concurso Público para Fornecimento de Refeições em 

Regime de Confeção Local para os Jardins de Infância  e Escolas Básicas do 1º Ciclo do  

Ensino  Básico  do  Concelho  de  Valença  para  o  ano  letivo  2012-2013”,  bem  como,  a 

respetiva informação prestada pelo  Chefe de Divisão Financeira,  sob o nº  DF-CP-ABS-

03/2012 a propor a aprovação da assunção do encargos plurianual. A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade,  aprovar a assunção do encargo plurianual para o concurso 

das refeições escolares para o ano letivo de 2012 – 2013.  PONTO 5 – AJUSTE DIRETO 
DE AQUISIÇÃO  DE SERVIÇOS DE “MANUTENÇÃO  E ASSISTÊNCIA  TÉCNICA DE 
EQUIPAMENTOS  DE  AR  CONDICIONADO”  -  PROTOCOLO:-  A  Câmara  Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  emitir  parecer  favorável  para  aquisição  de  serviços  de 

“Manutenção  e Assistência Técnica de Equipamentos de Ar  Condicionado”,  por ajuste 

direto, bem como, autorizar a despesa, aprovar as condições propostas, o respetivo caderno 

de encargos, autorizar a assunção do encargo plurianual, bem como, remeter o mesmo para 

a  Assembleia  Municipal.  PONTO  6  –  AQUISIÇÃO   DE  SERVIÇOS  DE  ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA:-  Foi presente a informação nº  DF 045 de 28 de Julho findo prestada pelo Chefe 

de Divisão Financeira, referente à aquisição de serviços de assistência técnica à Noronesc – 

Engenharia  de  Sistemas  e  Computadores,  Lda,  pelo  preço  de  €4.233,21  (quatro  mil 

duzentos e trinta e três euros e vinte e um cêntimos) com IVA incluído. A Câmara Municipal  

deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável para aquisição, por ajuste direto, de 

serviços de assistência técnica à Noronesc – Engenharia de Sistemas de Computadores, 

Lda,  pelo  valor  acima  indicado.  PONTO  7  –  AQUISIÇÃO   DE  SERVIÇOS  DE 
SOLICITADORIA:-  Foi presente a informação interna nº da 16/2012 de 30 de julho findo, 

prestada pela Chefe de Divisão Administrativa, para aquisição de serviços de solicitadoria  a 

António José Silva, pelo valor de 300€ ( trezentos euros), isento de IVA,  com o objetivo de 

se  proceder  à  regularização   de  situação  existentes  nos  Bairros  Sociais  por  falta  de 

pagamento  da renda.   A Câmara Municipal  deliberou,  por   unanimidade,  emitir  parecer 
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favorável à aquisição supra referida. PONTO 8 – PROTOCOLO – ALTERAÇÃO:- A Câmara 

Municipal atenta à reorganização da rede escolar do concelho, o encerramento da EB1 de 

Fontoura  aprovou,  por  maioria,  com  votos  contra  dos  membros  eleitos  pelo  Partido 

Socialista, a seguinte alteração  do nº 1 das clausulas 6ª e 8ª do protocolo de colaboração 

celebrado com a Real Utopia – Associação,  referente às AEC para o ano 2012/2013.  Os 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista  votam contra, porque entendem ser uma forma 

de fugir à contratação publica.  Pelos mesmos foram solicitadas as contas do exercicio da 

associação em causa, bem como, os respetivos dados. 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALENÇA E A
REAL UTOPIA – ASSOCIAÇÃO  -  ALTERAÇÃO

Entre: 

O  MUNICÍPIO  DE  VALENÇA,  entidade  equiparada  a  pessoa  coletiva  n.º  506728897, 

representado  pelo  Presidente  da  respetiva  Câmara  Municipal,  Sr.  Dr.  Jorge  Manuel 

Salgueiro Mendes, adiante designado por MV

e

REAL UTOPIA – ASSOCIAÇÃO, sem fins lucrativos, com sede na Avª. Dr. Tito Fontes – Ed. 

Bruxelas, 4º Esq.  Frente,  NIPC 508 712 459, representada pelo Presidente da respetiva 

Direção, Michel Durães Sousa, adiante designada por Associação

Considerando que: 

Por Protocolo celebrado a 11 de novembro de 2011 foram estabelecidos os princípios de or-

ganização e funcionamento das atividades de enriquecimento curricular (AEC), nomeada-

mente, a execução das atividades de enriquecimento curricular – Atividade física e desporti-

va e o valor transferido para a Associação no ano letivo 2011/2012.                            

As partes acordaram rever o valor a transferir em resultado da reorganização da rede esco-

lar do concelho, nomeadamente, devido ao encerramento da EB1 de Fontoura. 

No uso das competências consagradas nas alíneas a) e b) do nº4, do artigo 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº5-A/2002, de 11 de ja-

neiro, procede-se à alteração do protocolo celebrado entre as partes, pelo que se altera a re-

dação dos nºs 1 da cláusula 6ª e da cláusula 8ª que passam a ter a seguinte redação: 

Cláusula 6ª
1 – Para o ano letivo 2012/2013 o MV transferirá para a Associação até ao montante de €  

48.000,00 (quarente e oito mil euros).
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Cláusula 8ª 
1  –  O  presente  protocolo  de  colaboração  vigorará  durante  o  ano  letivo  de  2012-2013, 

podendo ser  prorrogado por  iguais  períodos de um ano,  caso não seja  denunciado por 

qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 dias (sessenta dias).

§ Único – A presente alteração produz efeitos a partir do início do ano letivo 2012/2013. 

A presente alteração ao protocolo é feita em duplicado ficando um cópia para cada um dos 

outorgantes. 

Valença,  de agosto de 2012

O PRESIDENTE DA CÂMARA (a) Jorge Manuel Salgueiro Mendes e o PRESIDENTE DA 

DIREÇÃO DA REAL UTOPIA – ASSOCIAÇÃO (a)  Michel  Durães Sousa”.   PONTO 9 – 
FESTAS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE -  CORTE DE ESTRADA:-  Foi 

presente  o requerimento de Carlos José Gomes Araújo, registado sob o nº 4468/2012, a 

solicitar,  na qualidade de membro da Comissão e Festas  em Honra de Nossa Sra.  da 

Saúde, o corte da estrada Rua da mata, nos próximos dias 05 e 06 de agosto corrente, para 

a instalação de palco  para as respetivas festividades. A Câmara municipal deliberou, por 

unanimidade,  autorizar  o  solicitado  corte  de  estrada.  PONTO  10  -ALARGAMENTO  DE 
HORÁRIO:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  autorizou  que  os 

estabelecimentos “  New Look” e “T-Zero”,  o primeiro no dia  05 de Agosto corrente e o 

segundo no dia 18 do mesmo mês,  ambos até às 4h00 da manhã.  A Cãmara Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  os  aludidos  alargamentos  de  horários  desde  que 

cumpram  as  normas  do  Regulamento  geral  do  Ruído.  (  registos  nºs  4636;4817/2012).  

PONTO  11  –  RECUPERAÇÃO  DE  HABITAÇÃO  DEGRADADA –  INDEFERIMENTO:- 
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 12 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS –  RESUMO DIÁRIO 
DE TESOURARIA –   Foi  presente  o  Resumo Diário  de  Tesouraria  do  dia  31  de  julho 

corrente, que apresenta o total de disponibilidades de €453.644,49(quatrocentos e cinquenta 

e três mil  seiscentos e  quarenta e quatro  euros e quarenta e  nove 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  19  de  julho  findo  a  01  de  agosto  corrente. 

“Ciente”.PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem de 

trabalhos, o Sr. Vice - Presidente da Câmara fixou um período de intervenção aberto ao 
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público, tendo-se registado as seguintes intervenções: --------------------------------------------------

- Do Sr. David Lobão para questionar  o motivo pelo qual as Festas do Concelho não foram 

integradas nas Festas em Honra da Senhora do Faro. Referiu-se ainda à forma como os 

vendedores ambulantes têm vindo a exercer a actividade na Praça da Republica, como não 

sendo  a  mais  agradável.  Por  último,  referiu  que  numa das  reuniões  anteriores  já  tinha 

alertado para a necessidade de umas  requalificação no Jardim Municipal,  contudo  tem 

vindo a verificar que ainda não foi iniciado qualquer arranjo.

O Sr. Vice – Presidente prestou os esclarecimentos necessários.   -----------------------------------

 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  e  dez minutos,  declarou  encerrada  a reunião,  da  qual,  para  constar,  se  lavrou  a 

presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5


