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ATA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  VALENÇA 
REALIZADA  NO  DIA  24  DE 
OUTUBRO DE 2012.  -----------

- - - Aos vinte e quatro 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,  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, 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, verificou-se a falta da  

Srª. Vereadora Maria Ângela de Lima Evangelista, por motivos de doença. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida falta.

Seguidamente e dando inicio  ao período de antes da ordem do dia, o Sr. Presidente, 

deu a palavra aos membros da Câmara para as suas intervenções, tendo-se registado 

a seguintes intervenções:------------------------------------------------------------------------

- Do Sr. Vereador Fernando Rodrigues, para  voltar a questionar sobre a existência do 

contador da luz no painel publicitário colocado no Jardim Municipal e, ainda, para 

perguntar qual a previsão para a ligação da Marginal da Senhora da Cabeça a S. 

Pedro da Torre.

- Do Sr. Vereador  José Luís Serra  para reiterar o pedido do relatório de atividades da 

Associação “Real Utopia”.

Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente  frisou que embora o painel não tenha 

contador quem está a pagar o consumo da energia é a empresa proprietária e isto 

porque a  EDP ainda  não  procedeu  à  colocação  do mesmo.  Acrescentando que  o 

apuramento do consumo está a ser feito por estimativa.
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Quanto à realização da empreitada para a execução da ligação da Marginal da Sra. Da 

Cabeça a S. Pedro da Torre  informou que a candidatura já se encontra aprovada e 

que brevemente o concurso será lançado. -----------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 10 DE 
OUTUBRO  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 10 de outubro corrente, pelo 

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

PONTO 2 –   ARS – NORTE – TURNO DE FARMÁCIAS – EMISSÃO DE 
PARECER:- Foi presente o email da ARS Norte – Administração Regional de Saúde 

do Norte, I.P. registado nesta Câmara Municipal sob  nº 6556/2012, a remeter, para 

parecer, o calendário das farmácias de serviço no Município de Valença para o ano de 

2013. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer   favorável. 

PONTO 3 -  APOIO SOCIAL – ALTERAÇÃO DE ESCALÃO:- Foi presente  o 

requerimento de Rui Pedro Rebelo Fernandes, registado nesta Câmara Municipal sob 

o nº 5893/2012, a solicitar a alteração de escalão  de apoio social escolar  da sua 

educanda Catarina Pires Fernandes, pelo fato de ter havido uma alteração na situação 

económica do agregado familiar. A Câmara Municipal, atendendo à informação que 

acerca  do  assunto  foi  prestada  pela  Técnica  de  Serviço  Social,  deliberou,  por 

unanimidade,  autorizar  a  alteração  para  o  escalão  B. PONTO  4  -  PISCINA 
MUNICIPAL –  ISENÇÃO  DE  TAXAS:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  autorizar  a frequência da Piscina Municipal, bem como, aprovar a 

isenção do pagamento da taxa  devida pela utilização da mesma,  aos alunos que 

frequentam  um  Currículo  Especifico  Individual,  para  o  presente  ano  letivo 

2012/2013, conforme calendário apresentado através do requerimento registado nesta 

Câmara Municipal sob o nº 6301/2012.  PONTO 5 - PROJETO “VALENÇA, DIZ-
ME  COMO  ÉS”  -  VISITAS  GUIADAS:  A Câmara  Municipal  deliberou,  por 
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unanimidade,  ratificar o despacho através do qual foi autorizada a realização das 

visitas   de  estudo guiadas  para  os  alunos  do  10º  e  12º  ano  da  Escola  Básica  e 

Secundária do Agrupamento Vertical de Escolas “Muralhas do Minho”, no âmbito 

do projeto “Valença, diz-me quem és”,  solicitadas pela Docente da Disciplina de 

Turismo – Animação Turística do Curso de Turismo e da Disciplina de Economia do 

Curso  Profissional  de  Receção,  registado  nesta  Câmara  Municipal  sob  o  nº 

5940/2012.  PONTO 6 -  VOTO DE CONGRATULAÇÃO  -  COMISSÃO DE 
ECONOMIA E  OBRAS  PÚBLICAS  DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA:- 
Relativamente  a  este  ponto,  o  Senhor  Presidente  apresentou  uma  proposta  para 

atribuição de um voto de congratulação à Comissão de Economia e Obras Publicas 

da Assembleia da Republica, que seguidamente se transcreve:----------------------------

“Voto de Congratulação 

Visita Comissão Parlamentar de Economia

Na sequência da visita da Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República a 

Valença, a Câmara Municipal  vem manifestar o seu apreço e congratulação pelo empenho e atenção 

dedicada pelos eleitos para com os problemas  e projetos apresentados.

A Comissão  Parlamentar  de  Economia  reuniu  com  os  autarcas  do  Vale  do  Minho,   Associações 

Empresariais e estruturas empresariais Luso-Espanholas, dando a melhor atenção aos projetos e ações 

em curso e também os que aguardam definição orçamental e comunitária, nomeadamente Centro de 

Inovação  e  Logística  de  Valença  e  à  redefinição  das  principais  infraestruturas  rodoviárias  (IC1 e 

Variante a Valença) e ferroviárias (modernização da Linha Porto-Vigo).

O Presidente da Câmara apresentou Valença como exemplo no âmbito da Cooperação Transfronteiriça, 

uma região  com um inovador e  competitivo tecido  empresarial,  com forte  vocação  exportadora e 

responsabilidade social, apelando a um enquadramento das políticas económicas nacionais ajustadas à 

realidade empresarial duma região Transfronteiriça, em especial no domínio da harmonização fiscal.

Atendendo ao interesse demonstrado na resolução dos problemas  existentes no Concelho, a Câmara 

Municipal de Valença propõe um voto de congratulação à Comissão Parlamentar de Economia e Obras  

Públicas  e  ao seu Presidente Dr.  Luís Campos Ferreira  e dela dar  conhecimento à Assembleia da  

República.

Valença, 24 de Outubro de 2012. O Presidente da Câmara, (a) Jorge Salgueiro Mendes”.  ----------------
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A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  transcrito  voto  de 

congratulação e dele dar conhecimento à Assembleia da República.

Seguidamente o Sr. Vereador José Luís Serra  manifestou o seu agrado pela iniciativa, 

achando que intervenções, com este cariz, deveriam ser feita com mais frequência. 

PONTO  7  -  REGULAMENTO  DE  TRÂNSITO  EXTRAMUROS  – 
ESCLARECIMENTOS:   A Câmara Municipal tomou conhecimento da resposta 

dada à Assembleia Municipal relativamente à questão colocada no requerimento que 

deu entrada e ficou registado com o nº 6388/2012. PONTO 8 - 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 €1.294.127,82 (um milhão duzentos e noventa e quatro mil cento 

e  vinte  e  sete  euros  e  oitenta  e  dois  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 11 a 23 de outubro corrente. 

“Ciente”.  CEDÊNCIA DE  TRANSPORTES:- A Câmara Municipal deliberou, por 

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

6384;  6409/2012 deram  entrada  nesta  Câmara  Municipal.  CEDÊNCIA  DE 
INSTALAÇÕES:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  a 

cedência de instalação que a coberto do  nº 6031/ 2012 deu 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 vinte minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para 
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constar, se lavrou a presente ata. 
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