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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  16  DE 

AGOSTO DE 2012.  ----------------

- - - Aos dezasseis dias 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   Presidente  da  Câmara,  Jorge  Salgueiro  Mendes,  com a  presença  dos 

Vereadores  Manuel  Rodrigues  Lopes,  José  Manuel  Temporão  Monte,  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, declarou 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 a intervenção:------------------------------------------------------------------------------

-  Do Sr. Vereador José Luís Serra para referindo-se a uma situação concreta da freguesia  

de Friestas, perguntar se a Câmara Municipal irá proceder a algumas diligências quanto a 

pessoas com dificuldades de mobilidade. Quis ainda saber qual o ponto de situação do 

saneamento da mesma freguesia.

O Sr. Presidente da Câmara respondeu dizendo que já se contactou a Junta de Freguesia 

para que esta tente averiguar junto dos donos das propriedades, sobre a possibilidade de  

cedência de terreno para se proceder ao alinhamento da rua. Referiu ainda que, na de falta  

de acordo, a Câmara fará uma intervenção por forma a solucionar o problema. Quanto ao 

saneamento da freguesia respondeu que se aguarda por uma candidatura. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 01 DE AGOSTO 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 

01  de agosto corrente, pelo que a mesma irá ser assinada pelo Vice - Presidente e pelo 

Secretário da respetiva reunião. (O Sr. Presidente da Câmara  e a Srª. Vereadora Maria 

Ângela  de  Lima  Evangelista,  não  tomaram parte  na  deliberação  por  não  terem estado 

presentes nesta mesma reunião).   PONTO 2 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM 

ACADEMIA DE MUSICA FERNANDES FÃO - CRIAÇÃO DA ACADEMIA DE MUSICA DE 

VALENÇA:-  Antes de se proceder à votação deste ponto o Sr. Vereador José Luís Serra 

pretendeu saber  se a Academia de Música irá cobrar taxas pela frequência de alunos, 

tendo obtido a confirmação por parte do Sr. Presidente.  Seguidamente, referiu que, uma 

vez que a Academia irá cobrar taxas, não se justifica a atribuição de mais apoios. E embora 

não  discordem  da  realização  do  protocolo  em  apreço,  irão  votar  contra  atendendo 

principalmente ao previsto na clausula  7ª.  A Câmara Municipal deliberou,  por maioria, com 

votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista , aprovar o seguinte protocolo.

“PROTOCOLO

MUNICÍPIO  DE  VALENÇA,  pessoa  coletiva  n.º  506728897,  com  sede  na  Praça  da 

República,  adiante designada por MV, representada pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Jorge Manuel Salgueiro Mendes, como primeiro outorgante; 

E 

ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES FÃO, instituição de ensino vocacional da música e 

de utilidade pública, pessoa coletiva nº 502186925, com sede no Centro Cultural de Vila 

Praia de Âncora, em Vila Praia de Âncora, adiante designada por AMFF, representada pela 
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sua Presidente, Eugénia Maria da Silva Moura, residente na Rua Dr. José Teixeira Queirós, 

240, freguesia de Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha, como segundo outorgante; 

Celebram o presente Protocolo relativo à criação da Academia de Música de Valença, como 

pólo da AMFF, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1

O MV, cede a título precário e gratuito, à AMFF, um espaço no Edifício, designado como 

Alfândega Cultural, para ser utilizado como Academia de Música/Pólo da AMFF. 

CLÁUSULA 2

A AMFF não poderá realizar quaisquer obras que alterem a estrutura do espaço sem prévia 

autorização escrita do primeiro outorgante.  

CLÁUSULA 3

As benfeitorias realizadas passam a ser propriedade do primeiro outorgante sem direito a 

qualquer compensação ou indemnização à segunda outorgante.  

CLÁUSULA 4

A AMFF não poderá usar as instalações cedidas, para qualquer outro fim dos protocolados, 

nem promover qualquer evento, sem o prévio e formal consentimento do MV. 

CLÁUSULA 5

A realização dos atos de gestão corrente do espaço são da responsabilidade do primeiro 

outorgante. 

CLÁUSULA 6

As despesas com o assessor da Direção/Direção Pedagógica, cujas competências serão 

transcritas em adenda a este protocolo, assim como do telefone, são da responsabilidade do 

segundo outorgante. 

CLÁUSULA 7 

Os encargos decorrentes do apetrechamento informático, da biblioteca e do material escolar 

e instrumental  são da responsabilidade do MV e serão objeto de acordo prévio entre as 
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partes, especificado em adenda a este protocolo. 

CLÁUSULA 8 

O presente protocolo é celebrado por um período de cinco anos, renovando-se por iguais e 

sucessivos períodos, respeitando os ciclos de ensino básico, salvo denúncia de uma das 

partes, feita por escrito com uma antecedência mínima de três meses. 

CLÁUSULA 9 

Em caso de cessação do protocolo, os programas em execução devem ser salvaguardados, 

permitindo-se a sua continuidade até ao termo dos mesmos. 

CLÁUSULA 10

Nos termos da presente Protocolo, a violação destas regras de funcionamento implicam o 

abandono imediato das instalações.

CLÁUSULA 11

Compete  ao Presidente  da Câmara  Municipal  de Valença,  decidir  nos casos omissos e 

dúvidas de interpretação da presente norma de protocolo.

CLÁUSULA 12 

O presente protocolo é assinado pelas partes em dois exemplares, ambos valendo como 

originais, sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 

Câmara Municipal de Valença do Minho. Pela Câmara Municipal de Valença, Presidente,  

Jorge Manuel Salgueiro Mendes e pela Academia de Musica Fernandes Fão, Presidente da 

AMFF, Eugénia Moura”.  PONTO 3 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES  DOS 

PAÇOS DO MUNICÍPIO E NÚCLEO MUSEOLÓGICO:- A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável para aquisição de serviços de “Assistência Técnica 

dos Elevadores  dos Paços do Município e Núcleo Museológico”,  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,  de acordo com a informação nº DF-AD-ABS-35/2012.  PONTO 4 - 
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AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  EM  REGIME  DE  TAREFA E  AVENÇA COM  PESSOAS 

SINGULARES:- Foi presente  a informação nº DF 046 de 09 de agosto corrente, prestada 

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

com   Daniel  Rodrigues  da  Cunha,  no  âmbito  da  realização  de  atividades  culturais  e 

recreativas  –  “Sabores  Serranos”,  pelo  preço  de  900  euros  isento  de  IVA.  A Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,   emitir  parecer  favorável  à  referida  aquisição  de 

serviços. PONTO 5 - FEIRA SEMANAL – AUSÊNCIA:-  Foi presente a informação interna 

nº 4033/2012, prestada pela Responsável do Atendimento Geral,  através da qual a feirante 

Irene  Cristina Rodrigues Costa Esmeriz, juntou uma declaração médica a justificar a sua 

ausência na feira semanal deste concelho. A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

justificar as faltas dadas pela feirante  Irene Cristina Rodrigues Costa Esmeriz, desde o dia 

11/07   e  enquanto  se  mantiver  a  situação  de   doença  do  seu  conjugue.  PONTO  6  - 

BAIRROS  SOCIAIS  –  RENDAS  EM  ATRASO:-  Foram  presentes  os  requerimentos 

registados sob os nºs 2554 e 4714/2012, a solicitar o pagamento das rendas em atraso em 

prestações. Após análise da informação técnica prestada pela Técnica Superior de Ação 

Social a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das quantias 

em dívida,  dos  registos nº 2554/2012, em prestações mensais, iguais e sucessivas de 

€30,00 (trinta euros)  e,  do 4714/2012  em prestações mensais,  iguais e sucessivas de 

€70,00 (setenta euros), alertando-se para o facto de a falta de pagamento de uma prestação 

implica  o  vencimento  das  restantes.   PONTO 7  -  SUBSÍDIOS  ÀS  COLETIVIDADES  – 

CONT.:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de subsídios 

às seguintes coletividades do concelho, de acordo com a informação interna prestada pelo 

Responsável do Desporto e Juventude registado sob o nº 3872/2012, conforme o quadro 

que se segue:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSOCIAÇÕES TOTAL

VALENÇA HÓQUEI CLUBE 
9.000,00€

VALENÇA VOLEIBOL CLUBE
2.500,00€

TOTAL 11.500,00€
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PONTO 8 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS –   RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA –   Foi 

presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia  14 de agosto corrente, que apresenta o total 

de disponibilidades de €421.064,46 (quatrocentos e vinte e um mil,  sessenta e quatro euros 

e quarenta 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 02 a 16  de agosto corrente. 

“Ciente”.  SUBSÍDIOS  E  TRANSFERÊNCIAS:- A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  atribuir  500€  (quinhentos  euros)  à  Associação  Desportiva,  Recreativa  e 

Cultural de Lovelhe, como forma de apoio à Atleta Inês Fernandes, para participação  nas 

Paraolimpiadas,  que  irão  decorrer  em  Londres.  CEDÊNCIA DE   TRANSPORTES:-  A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar as cedências de transporte que a 

coberto dos nºs 7422/2011 e 5036/2012 deram entrada nesta Câmara Municipal. PERÍODO 

DE  INTERVENÇÃO  ABERTO  AO  PÚBLICO:-  Encerrada  a  ordem  de  trabalhos,  o  Sr. 

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 e cinco minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata. -----------------------------------------------------------------------------
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