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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  10  DE 

OUTUBRO DE 2012.  -----------

- - - Aos dez dias de outubro 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 e  José  Luís  Serra  Rodrigues,  Fernando  Pereira 

Rodrigues  e  Maria  Ângela  de  Lima  Evangelista.  Secretariou  o  Técnico  Superior, 

Carlos  Alberto  Puga  Carvalhido.  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

- - - Antes de dar inicio  ao período de antes da ordem do dia, o Sr. Presidente deu as 

boas vindas à Srª. Vereadora Elisabete Domingues. ----------------------------------------

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

tendo-se registado  a seguintes intervenções:-------------------------------------------------

- Do Sr. Vereador José Luís Serra  para questionar sobre a decisão tomada acerca da 

agregação  das  freguesias  deste  concelho.  Seguidamente,  manifestou  a  sua 

discordância  quanto  à  metodologia  aplicada   para  a  Reforma Administrativa  das 

Freguesias, apesar de continuar a defender a redução de estruturas no poder local, 

não só em Freguesias mas também com a agregação dos Municípios. Mencionou em 

jeito de comparação o projeto da descentralização, através da criação das CIM,  no 

tipo de lançamento e liderança,  sem grande continuidade, atendendo a que as CIM 
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não  têm legitimidade política para tomar decisões. Referindo que, o mesmo, lhe 

parece que vá acontecer com a reforma administrativa.

Prosseguindo  na  sua  intervenção  quis  saber  se  existem  mais  novidades  sobre  a 

candidatura  do  Centro  de  Inovação  e  Logística  de  Valença,  reiterando  a  sua 

concordância mas referindo que a altura para o lançamento deste projeto não lhe 

parece ser a mais apropriada, atendendo à conjuntura económica que se atravessa.

Solicitou por escrito a política de atribuição de viaturas aos membros do Município, 

quanto aos moldes e limites.

-  Do  Sr.  Vereador  Fernando  Rodrigues  para  questionar  sobre  quem  suporta  os 

encargos com o pagamento da energia elétrica que está a ser consumida pelo Painel 

Publicitário colocado no Jardim Municipal. Por último, colocou a  questão sobre a 

existência de algum problema na Coroada relativamente a ratazanas.

Terminadas  as  intervenções,  o  Sr.  Presidente  começou  por  responder   fazendo 

referencia a queixas efetuadas por uma moradora, sobre a existência de ratos nos 

contentores do lixo, informando que se tem vindo a fazer a desratização sempre que 

se  justifique.  Frisou  a  falta  de  cuidado  por  parte  de  alguns  estabelecimentos  de 

restauração  com  os  restos  de  comida  depositados  nos  contentores.  Em  face  da 

situação foi reforçada a colocação de produto para a eliminação dos ratos.

Relativamente,  ao  painel  publicitário  referiu  ter  sido  aprovado  e  celebrado  um 

protocolo com a empresa, sendo as taxas de publicidade  convertidas em minutos de 

publicidade e a  energia elétrica é paga  pela empresa.

Quanto às viaturas, esclareceu a quem se encontram afetas e estão a ser utilizadas 

pelo próprio, Vice-Presidente e Vereadores, bem como, pelos funcionários, quando 

necessário e sempre para o serviço do Municipio.

Prosseguindo, referiu não partilhar da mesma opinião que o Vereador José Luís Serra 

quanto ao momento indicado para a construção do CILV, porque a pensar-se assim 
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nunca se tomaria a iniciativa. Informou que tem conhecimento de que o processo já 

teve despacho positivo, para o respetivo andamento, tendo dado conhecimento em 

Assembleia Municipal.  Assim sendo,  a concluir-se a Câmara Municipal, em 2 anos, 

suportará   no  máximo  800.000€,  o  que  será  benéfico  num  investimento  de 

aproximadamente 5.600.000,00€.

Quanto  à  Modernização  Administrava,  a  Assembleia  Municipal  apresentou  a 

pronuncia no sentido de agregar 3 freguesias, nomeadamente, Silva a S. Julião, Taião 

a Gandra e Sanfins a Gondomil, tendo havido consenso. Esta foi a solução preferível 

a esperar a decisão da Comissão Técnica de Acompanhamento

Relativamente  à  agregação  de  Municípios,  referiu  -se  à  probabilidade  de  vir  a 

acontecer, frisando que os mesmos deverão efetuar as suas escolhas.

Em relação às CIM, a CIM – Alto Minho fez parte de um projeto piloto, no âmbito  

da chamado descentralização, tendo sido feitas algumas propostas para transferências 

de competências dos Municípios para as CIM, nas áreas Florestal, Rede Escolar, etc. 

O processo encontra-se em análise pelo Governo.

O Vereador Dr. José Luís Serra solicitou novamente o uso da palavra para referir que, 

para  além  do  esclarecimento  feito  pelo  Sr.  Presidente  relativamente  ao  uso  das 

viaturas  municipais,  existem limites  legais  para  o uso  das  mesmas,  questionando 

sobre a existência de permissão do uso destas para fins pessoais.  

Relativamente à agregação das freguesias  questionou se estas foram auscultadas, 

porque não basta  o consenso administrativo da assembleia.

Terminada  a  intervenção  do  Sr.  Vereador  José  Luís  Serra,  o  Sr.  Presidente 

esclareceu-o,  relativamente  à  auscultação  da  população  para  a  agregação  das 

freguesias,   que  os  deputados municipais  são representativos  dessas  populações, 

tendo o assunto sido debatido em Assembleia Municipal. Mais referiu que, em caso 

de  referendo  a  oposição  da  população  das  juntas  a  agregar  seria  representativo. 
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Também,  acrescentou  que  a  freguesia  da  Silva  entregou  um  abaixo  assinado  a 

manifestar a sua oposição e a de Sanfins pronunciou-se contra a agregação. Portanto 

aquilo que o Município de Valença efetivamente fez foi apresentar a sua pronuncia 

quanto  a  esta  matéria  e  a  Assembleia  Municipal,  enquanto  órgão  competente, 

deliberou  nesse mesmo sentido.

Por último, o Vereador Fernando Rodrigues quis saber o motivo pelo qual Boivão 

não foi agregado tendo o Sr. Presidente respondido que a ser assim a agregação seria 

de 25% e não de 20%, conforme estava estipulado. 

Face  a  esta  explicação  do  Sr.  Presidente  o  Vereador  José  Luís  Serra  voltou  a 

manifestar a sua discordância quanto ao método adotado, dizendo que deveria ser o 

Governo a decidir e não os Municípios.  

Por último,  o Sr.  Presidente referiu que quanto às viaturas o seu uso é feito  nos 

termos legais em vigor.--------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

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

SETEMBRO 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 setembro corrente, pelo 

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

(Os Srs. Vereadores Elisabete Domingues, Ângela Evangelista e José Luís Serra não 

votam  por  não  terem  estado  presentes  nesta  mesma  reunião) PONTO  2  – 

AQUISIÇÃO  DE  BENS  PARA  FORNECIMENTO  DE  GASÓLEO  DE 

AQUECIMENTO  PARA  OS  ESTABELECIMENTOS  DE  ENSINO   PRÉ-

ESCOLAR E BÁSICO DO CONCELHO DE VALENÇA E ALBERGUE DE 
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SÃO TEOTÓNIO – CONCURSO:- Foi presente a informação interna  nº DF-ABS-

042, prestada pela Divisão Financeira, a remeter o processo referente a aquisição de 

bens para fornecimento de gasóleo de aquecimento  para os jardins de infância e EB1 

do concelho, bem como, para o albergue, para o ano letivo 2012/2013. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar assunção do encargo plurianual com 

a referida aquisição e que dele seja dado conhecimento à  Assembleia Municipal. ----

Relativamente a este ponto o Sr.  Vereador José Luís Serra,  apenas se pronunciou 

quanto ao encargo plurianual.  PONTO 3   -  AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

ESCOLAS  “MURALHAS  DO  MINHO”  –  VERBAS  PARA AS  DESPESAS 

DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º  CICLO, PARA O ANO 

LETIVO 2012/2013:-  Foi presente o ofício do Agrupamento Vertical  de Escolas 

“Muralhas do Minho”, que se encontra registado sob o nº 5798/2012, nesta Câmara 

Municipal, a solicitar o envio da verba de 21.345,00€ (vinte e um mil trezentos e 

quarenta e cinco euros), para as despesas de material de limpeza, de expediente e de 

outros materiais necessários à atividade letiva, dos Jardins-de-infância e Escolas do 

1º  CEB,  para  o  ano  letivo  2012/2013.  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a verba solicitada a pagar em duodécimos mensais.  Mais foi 

aprovado,  também por  unanimidade,  a  assunção  do  encargo  plurianual  e  que  da 

mesma seja dado conhecimento, numa próxima sessão, à Assembleia Municipal. (A 

Vereadora Maria Ângela de Lima Evangelista não tomou parte na deliberação por 

fazer  parte  dos  corpos  diretivos  do  aludido  Agrupamento  Vertical  de  Escolas). 

PONTO 4  - RASTREIO AUDITIVO – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:-   Foi 

presente o email de Acústica Médica, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 

6059/2012 a solicitar  autorização para  ocupar  a  via  pública  para  a  realização de 

rastreio auditivo a levar a efeito no dia 21 de Novembro, na Avª. Miguel Dantas das 

9H00 às 18H00, bem como, a isenção do pagamento das respetivas taxas. A Câmara 
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Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  o  solicitado.   PONTO  5  - 

SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES – CONT.:-  Foi  presente  o  oficio  da  Cruz 

Vermelha Portuguesa – Delegação Valença, registado sob o nº 8019/2011, a solicitar 

atribuição  de  um  subsidio  de  gasóleo  para  o  ano  2012.  A Câmara  Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de 5.000€, como forma de 

apoio nas despesas com o combustível no corrente ano.  PONTO 6 -  FAMÍLIAS 

CARENCIADAS – PEDIDO DE APOIO:-  Foi presente o requerimento de  Ilda 

Maria Ferro Araújo Gomes, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 5634/2012, a 

solicitar atribuição de apoio social para pagamento de despesas com água, luz e gás 

para pagamento das despesas  de água,  luz e gás.  A Câmara Municipal,  atenta  à 

informação prestada pela  Técnica  de Serviço  Social,  deliberou,  por  unanimidade, 

atribuir um apoio no valor de 200€.  PONTO 7 - TRANSPORTES ESCOLARES:-

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade,  aprovar a concessão dos seguintes 

transportes escolares: 

- De Casimira Martins Romeu, registado  sob 5939/2012, a solicitar transporte escolar 

para a sua educanda Catarina Martins Romeu, com o  itinerário Valença/Ganfei;

- De Susana Pais Gomes Souto, registado  sob 5421/2012, a solicitar transporte esco-

lar para a sua educanda Carolina Gomes Souto, com o itinerário Eirado/Bogim e vice 

versa. 

Mais  foi  deliberado,  também por  unanimidade,  ratificar  os  despachos através  dos 

quais foram autorizadas as seguintes concessões de transportes:-

- De Daniela Subtil da Silva Agre Rodrigues,  registado  sob 5853/2012, a solicitar  

transporte escolar para a sua educanda Sofia Rodrigues Silva, com o itinerário Boa-

vista/Arão e vice versa, e
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- De Daniela Cristina Esteves da Cunha Sá,  registado  sob 6071/2012, a solicitar 

transporte escolar para a sua educanda Tiago Esteves Sá, com o itinerário Arão/Ofici-

na do Estudo Valença.

Por maioria, com a abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista por não 

possuir informação social,  aprovar o requerimento de António Manuel de Castro Vi-

lar, registado  sob 6320/2012, a solicitar transporte escolar para a sua educanda Maria 

Alves Vilar com o itinerário EB1 de Vilar de Lamas – Arão /ATL da Cruz Vermelha. 

Seguidamente o Sr. Presidente retirou-se, apenas, para deliberação do transporte esco-

lar que se segue, tendo o Sr. Vice – Presidente  assumido a presidência da reunião.

Por último e por maioria, com votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socia-

lista, com declaração de voto, foi deliberado conceder o transporte escolar solicitado 

por Rosa Maria da Silva Moura Mendes, registado  sob 6336/2012, para a sua edu-

canda  Sara Margarida Moura Mendes, com o itinerário Valença/Caminha e vice – 

versa, matriculada no ano letivo 2012/2013, na Escola Básica e Secundária de Cami-

nha, pelo fato não estar a ser lecionado, este ano, para 11º ano o curso de Cientifico 

Humanístico de Artes Visuais, no Agrupamento Vertical de Escolas Muralhas do Mi-

nho. O Sr. Vice Presidente exerceu o voto de qualidade na aprovação deste assunto. 

Quanto ao Sr. Presidente da Câmara, o mesmo  não tomou parte na votação deste 

ponto por se encontrar  impedido de o fazer, por se tratar de um familiar.

Seguidamente, os Vereadores eleitos pelo partido Socialista fizerem a seguinte decla-

ração de voto:--------------------------------------------------------------------------------------

“Votamos  contra  porque  consideramos  que  este  caso  e  os  casos  similares 

apresentados até á data não se encontram abrangidos pela alínea b) do ponto 3 do artº 

2  do DL 299/84, de 05/09, visto se tratarem  de escolhas conscientes das famílias que 

optaram por disciplinas ou cursos, sabendo previamente que não são oferecidos nas 

escolas do concelho, pelo que não se trata de uma frequência compulsiva de outro 

7



estabelecimento  de  ensino,   mas  sim de  uma opção.  Consideramos  ainda  que  as 

verbas  despendidas  com  estes  subsídios   deveriam  ser  canalizadas  para  apoiar 

famílias  carenciadas  dos  alunos  que  deixaram de  beneficiar  de  transporte  escolar 

gratuitos apesar de se encontrarem  dentro da escolaridade obrigatória, o que poderá 

provocar  mais  abandono  escolar”.  PONTO  8  -  PISCINA  MUNICIPAL  – 

ISENÇÃO DE TAXAS:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar 

as   isenções  do  pagamento  das  taxas  devidas  pela  frequência  das  instalações  da 

Piscina Municipal,  a Mário Sousa Pereira, registado sob o nº5963 /2012; às crianças 

dos  Jardins  –  de  –  Infância  do  Agrupamento,  de  acordo  com  a  calendarização 

apresentada,  registado sob o nº 5841/2012. A   Vereadora Maria Ângela de Lima 

Evangelista  não  tomou parte  nesta  última  deliberação por  fazer  parte  dos  corpos 

diretivos  do  aludido  Agrupamento  Vertical  de  Escolas.  PONTO  9  - 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS –  RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA –  Foi 

presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  nove  de  outubro  corrente,  que 

apresenta o total de disponibilidades de  € 768.698,64€ (setecentos e sessenta e oito 

mil  seiscentos  e  noventa  e  oito  euros  e  sessenta  e  quatro  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 vinte e sete de 

setembro  findo  a  nove  de  outubro  corrente.  “Ciente”.  SUBSÍDIOS  E 

TRANSFERÊNCIAS:- A Câmara  Municipal   atenta  a  que  as  obras   Pavilhões 

Desportivos Municipais ainda estão a decorrer e que desde o seu inicio que se estão a 

utilizar os balneários, propriedade do Agrupamento Vertical de Escolas Muralha do 

Minho,   deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  um subsidio  no  valor  de  4.227,29€ 

( quatro mil duzentos e vinte e sete e vinte e nove cêntimos) ao Agrupamento Vertical 
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de  Escolas  Muralhas  do  Minho,   para  pagamento  do  gás  consumido,  conforme 

informação prestada através do registo nº4818/2012,  pelo Técnico Responsável pela 

Área de Desporto e Juventude.   (A Srª.  Vereadora Ângela Evangelista não tomou 

parte  nesta  deliberação  por  fazer  parte  dos  corpos  diretivos  do  Agrupamento). 

CEDÊNCIA  DE   TRANSPORTES:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, autorizar e ratificar as cedências de transporte que a coberto dos  nºs 

5772;  5838;  6138;  6170;  6227/2012 deram  entrada  nesta  Câmara  Municipal. 

CEDÊNCIA  DE   INSTALAÇÕES:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, autorizar e ratificar as cedências de instalações que a coberto dos  nºs 

4321  e  6172/2012 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 

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

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