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 ATA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  VALENÇA 
REALIZADA  NO  DIA  05  DE 
DEZEMBRO DE 2012.  -----------

- - - Aos cinco dias de dezembro do ano dois mil e doze, nesta cidade de Valença e 

Sala das Reuniões da Câmara Municipal, realizou-se a Reunião Ordinária Pública da 

Câmara Municipal de Valença sob a presidência do Sr. Presidente da Câmara,Jorge 

Salgueiro Mendes,  com a presença dos Vereadores  Manuel Rodrigues Lopes, José 

Manuel Temporão Monte,  José Luís Serra Rodrigues, Elisabete Maria Lourenço de 

Araújo  Domingues, 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, iniciando-se a mesma,  de 

acordo com o estipulado na agenda de trabalhos previamente elaborada e datada de 

três de dezembro do corrente ano. -------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
- - - Antes de dar inicio ao período de antes da ordem do dia , o Sr. Presidente deu 

conhecimento que,  em  cumprimento do Estatuto de Oposição,   se irá  realizar  no 

próximo dia 10 do corrente mês, pelas 09h00, uma reunião para o exercício desse 

direito, a fim de ser analisado o projeto de orçamento para o ano 2013. A Câmara 

Municipal tomou conhecimento. Dando inicio ao período de antes da ordem do dia, o 

Sr. Presidente deu a palavra aos membros para as suas intervenções, registaram-se as 

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

- Do Sr. Vereador  José Luís Serra para voltar a solicitar o fornecimento, por escrito, 

da política de utilização de viaturas do Município. Por último solicitou informação 

quanto aos custos da viagem e da estadia referente  à viagem realizada a Newark, 

Elizabeth (NY) e outras cidades da Costa Leste. 

- Do Sr. Vereador Fernando Rodrigues para  renovar o pedido de informação quanto 

às obras que foram executadas nas freguesias e seus respetivos valores, durante o 
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corrente ano. Prosseguindo, questionou qual a previsão para a abertura do Pavilhão 

Municipal,  bem como,  se  o Município procedeu a algum tipo de atitude jurídica 

relativamente à empresa que se encontrava a executar a obra, atendendo a que se 

encontra em processo de insolvência.

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

aos documentos solicitados, que os mesmos irão ser fornecidos. Quanto ao Pavilhão 

referiu que, embora os prazo de execução não tivessem sido cumpridos, a empreitada 

está a decorrer de acordo com o caderno de encargos, tendo como previsão para o seu 

termino, finais de fevereiro do próximo ano. Prosseguindo, atendendo a que Empresa 

Construcciones Paraxe, SL, cedeu a sua posição contratual à empresa Luís Silva e 

Joaquim Melo  - Construção e Engenharia Civil, Lda e, que a primeira se encontra 

em processo de insolvência, considera extemporâneo intentar alguma ação jurídica 

contra a referida empresa.

Seguidamente,  o  Sr.  Vereador  José  Luís  Serra  solicitou  de  novo  a  palavra  para 

mostrar  o  desacordo  com  a  posição  do  Sr.  Presidente  relativamente  à 

extemporaneidade  para  a  reclamação  de  créditos  junto  da  empresa  acima 

referenciada.  Disse ainda que,  é um direito  que assiste ao Município e o próprio 

contrato  assim obriga a empresa em caso de incumprimento independentemente da 

situação juridica da empresa, todos os credores à data do processo judicial, devem 

concorrer, junto do administrador da massa falido, para reclamar os créditos que lhe 

são devidos. Acrescentando que, em caso de ainda se estar a tempo de o fazer, os 

mesmos deveriam ser reclamados.

Relativamente, a este assunto o Sr. Presidente acrescentou ao anteriormente dito  que, 

existe uma comunicação por parte deste Município à empresa Construcciones Paraxe, 

SL,  antes  da  cedência  da  sua  posição  contratual  bem  como,  do  processo  de 

insolvência, notificando-a da aplicação de uma multa por incumprimento de prazo de 

execução da empreitada.

Voltando a intervir o Sr. Vereador José Luís Serra questionou se, efetivamente,  estará 

previsto, de uma forma explicita, no acordo  de cedência da posição contratual da 
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dita  empreitada,  a  regularização  desse  incumprimento.  Solicitou  toda  a 

documentação  que levou à referida notificação.

Finalmente,  o Sr.  Presidente referiu que aquando da deliberação tomada por  esta 

Câmara Municipal,  referente à cedência da posição contratual,  os Srs.  Vereadores 

detinham  em  seu  poder  toda  a  documentação  necessária  para  ser  analisada,  de 

qualquer forma, irá ser fornecido o solicitado.     --------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 21 DE 
NOVEMBRO 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 21 de novembro findo, pelo 

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

PONTO 2 – TRIBUNAL JUDICIAL DE VALENÇA  - ESTACIONAMENTO:- 
Foi  apresentada  pelo  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal  a  proposta   que 

seguidamente se transcreve:---------------------------------------------------------------------

“PROPOSTA 
TRIBUNAL JUDICIAL DE VALENÇA – ESTACIONAMENTO 

Considerando a insuficiência de espaços para estacionar no Largo de S. Teotónio proponho que se 

proceda à alteração dos lugares de estacionamento aí existentes e reservados para apoio ao Tribunal 

Judicial de Valença, nos termos da deliberação da reunião de câmara de 24 de junho de 2009. 

Nestes termos proponho que se estabeleçam os seguintes lugares: 

1 – Quatro lugares, devidamente sinalizados, destinados ao Tribunal Judicial de Valença (ocupação a 

definir pelo próprio Tribunal); 

2 – Um lugar, devidamente sinalizado, destinado a pessoas portadoras de deficiência, devidamente 

identificadas com o cartão respetivo; 

3 –  Um lugar, devidamente sinalizado, destinado a cargas e descargas. 

Valença, 3 de dezembro de 2012. O Presidente da Câmara (a) Jorge Salgueiro Mendes”. --------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada nos 

seus precisos termos.  ----------------------------------------------------------------------------
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Finda a deliberação, o Sr. Vereador José Luís Serra  aproveitou a oportunidade de se 

estar a debater assunto relacionados com trânsito, para perguntar se existe alguma 

solução  equilibrada  para  o  problema   do  estacionamento  da  zona  escolar.  Em 

resposta, o Sr. Presidente esclareceu que, após reuniões realizadas com a GNR local 

e a Associação de Pais e Encarregados de Educação deste Concelho, existem duas 

possíveis alternativas, informando que as soluções encontradas foram  pensadas em 

conjunto com a Escola Segura, seguindo orientações do Ministério da Administração 

Interna.  PONTO  3  –   PROTOCOLO  DE  COLABORAÇÃO   ENTRE   O 

MUNICÍPIO  DE VALENÇA E A ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES 

FÃO:-   Antes  de  se  proceder  à  votação  deste  ponto,  o  Sr.  Vereador  Fernando 

Rodrigues quis questionar se as obras que se irão executar nos termos do Protocolo, 

se serão benfeitorias a favor do Município.

O Sr.  Presidente referiu que as  obras  a  executar,  embora sendo elas  de pequenas 

reparações, revertem a favor do Município.

Os membros eleitos pelo Partido Socialista, na sequência do esclarecimento prestado 

pelo Sr. Presidente, votaram favoravelmente, atentos a que as benfeitorias realizadas 

irão reverter a favor do Município e que a instituição não poderá exigir o que quer 

que seja pelas mesmas. 

Assim e na sequência do anteriormente referido, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade,  aprovar o protocolo que seguidamente se transcreve: --------------------
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALENÇA  

E A 

ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES FÃO

PRIMEIRO OUTORGANTE:  MUNICÍPIO DE VALENÇA,  pessoa  coletiva  n.º  506  728 897, 

adiante designado por Município, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Jorge 

Manuel Salgueiro Mendes, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

SEGUNDO OUTORGANTE: ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES FÃO, pessoa coletiva n.º 

502 186 925, adiante designada por Academia, neste ato representada pelo respetivo Presidente da 

Direção, ___________________.

ENQUADRAMENTO LEGAL:
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Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o 

quadro  de  transferências  de  atribuições  e  competências  para  as  autarquias  locais,  os  Municípios 

dispõem de atribuições no domínio do  equipamento rural e urbano [alínea a)], da  educação  [alínea 

d)], do património, cultura e ciência [alínea e)], e dos tempos livres [alínea f)].

1- Seguindo a referida lei, compete aos órgãos municipais:

a) No âmbito do equipamento rural e urbano,  planear, gerir e realizar investimentos no domínio 

das instalações dos respetivos serviços públicos [artigo 16.º, alínea d)];

b)  No  que  concerne  à  educação,  compete-lhe  apoiar  o  desenvolvimento  de  atividades 

complementares de ação educativa na educação pré-escolar e no ensino básico [artigo 19.º, alínea 

e)] e participar no apoio à educação extraescolar [artigo 19.º, alínea f)];

c) No âmbito do património, cultura e ciência, compete-lhe planear, gerir e realizar investimentos 

em  centros  de  cultura  [artigo  20.º,  alínea  a)  do  n.º  1],  participar,  mediante  a  celebração  de 

Protocolos com entidades públicas, particulares ou cooperativas, na conservação e recuperação do 

património  [artigo 20.º, alínea c) do n.º 2],  apoiar  projetos e agentes culturais não profissionais 

[artigo 20.º,  alínea f) do n.º 2],  apoiar atividades culturais de interesse municipal  [artigo 20.º, 

alínea g) do n.º 2] e apoiar a construção e conservação de equipamentos culturais de âmbito local 

[artigo 20.º, alínea h) do n.º 2];

d) No atinente aos tempos livres, apoiar atividades recreativas de interesse municipal [artigo 21.º, 

alínea b) do n.º 2];

e) Por outro lado, estabelece o n.º 4, alíneas a) e b), do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que “compete à 

Câmara  deliberar  sobre  as  formas  de  apoio  a  entidades  e  organismos  legalmente  existentes,  

nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como, 

apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, atividades de interesse municipal, de natureza 

social, cultural, desportiva, recreativa ou outra”.

2- Compete, ainda, ao Município tomar as medidas e desenvolver as ações necessárias à preservação 

do  património  cultural  e  arquitetónico  de  relevante  interesse  para  o  concelho  e  sensibilizar  a  

comunidade local para a importância de o preservar.

3- Incumbe, também, ao Município, em colaboração com outras entidades e instituições, educar para a  

valorização e promoção da cultura no seu sentido mais lato através de uma ação continuada,  que 

incentive a integração e participação da comunidade.

CONSIDERANDO QUE:

1. É por meio da plena capacidade de manifestação dos costumes e de expressão artística, que refletem 

a multiplicidade de pensamentos e sentimentos coletivos, que nasce a verdadeira riqueza de um povo,  

centrada numa coexistência intelectual, moral e afetiva, capazes de gerar um efetivo desenvolvimento 
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económico;

2. A cultura artística, literária e científica pode contribuir para capacitar as pessoas para a sua vida 

privada ou profissional, para comunicar o que noutras linguagens se afigura incomunicável e fomentar 

o crescimento económico, no apoio à inovação, ao desenvolvimento tecnológico e à investigação;

3.  A educação através das  artes  promove criatividade, inovação e pensamento crítico,  capacidades 

fundamentais  para  uma cultura  emancipadora,  de  igualdade  e  responsabilidade  social  e  condições 

essenciais para o desenvolvimento de um futuro sustentável;

4. A Academia de Musica Fernandes Fão é um espaço aberto às diferentes manifestações artísticas do 

concelho e da região;

5. O Município de Valença pretende que a Academia de Musica Fernandes Fão tenha como principal 

objetivo, além da salvaguarda e promoção das diferentes manifestações da cultura de cariz tradicional,  

o  fomento  da  formação  técnica  dos  artistas  e  a  criação  de  um espaço  plural  de  influências  para 

discussão e experimentação do fazer artístico;

6.  A Academia  de  Musica  Fernandes  Fão,  fundada em 1988,  é  uma  instituição  que  tem vindo a 

desenvolver projetos no âmbito da música, com relevante interesse para a comunidade local e pretende  

ser um espaço fomentador de cultura, particularmente para aqueles que desejam estudar música;

7. No âmbito da sua ação no campo da música, destaca-se a criação da Academia de Música em 1988, 

em Vila Praia de Âncora como precursora da própria Academia, tendo sido posteriormente criados 

outros pólos, noutros concelhos;

8. Reconhecido o seu paralelismo pedagógico, a Academia de Musica Fernandes Fão tem a seu cargo a 

coordenação de todo o processo do ensino articulado da música nas escolas de Ensino Básico do  

Concelho em parceria com Câmara Municipal de Valença;

9. A atividade desenvolvida pela Academia de Musica Fernandes Fão extravasa o âmbito concelhio,  

desde logo porque está aberta à comunidade em geral e, em particular, às escolas que com ela vão 

celebrando protocolos para o ensino da música, garantindo, desta forma, a sustentabilidade do projeto;

10. A Academia de Musica Fernandes Fão tem participado nos mais variados e importantes eventos 

culturais, em todo o país, divulgando importantes valores musicais e promovendo a formação musical 

das populações, contribuindo para a promoção e projeção nacional e internacional do Concelho de 

Valença, sendo um fator do seu desenvolvimento;

11. Através da sua atividade tem sido possível desenvolver a sensibilidade musical e a aptidão artística 

de  crianças,  adolescentes  e  adultos,  respeitando  sempre  as  características  de  cada  aluno, 

independentemente da sua preferência musical;

12. Embora tenha registado um crescimento assinalável, esta Academia, por se encontrar afastada dos 

grandes centros urbanos, precisa de continuar a promover a evolução qualitativa dos seus executantes, 

pelo que é urgente juntar esforços e conjugar parcerias para que seja possível garantir a continuidade 
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do seu projeto;

13. Alicerçada numa colaboração estreita, maturada ao longo dos anos, a relação entre o Município e a  

Academia tem hoje condições para ainda se aprofundar mais, alargando a oferta educativa e cultural da 

Academia de Música a camadas crescentes da população concelhia, com particular destaque para as 

crianças  e  jovens em idade  escolar  e  os  mais  idosos,  através  do ensino articulado da música,  da  

realização de espetáculos, da realização de oficinas pedagógicas e de ocupação de tempos livres;

14. A Câmara Municipal  de Valença reconhece interesse municipal na utilização do prédio urbano 

situado  na  Avª  de  Espanha,  denominado  “Alfândega  Cultural”   para  a  promoção  de  diferentes 

manifestações culturais promovidas pelo Município e por outras entidades locais, com destaque para a 

instalação da Academia de Música Fernandes Fão, dado que esta ajudará a promover e a divulgar a 

imagem do concelho, zelando, simultaneamente, pela conservação e manutenção daquelas instalações;

15. No entanto, para que se possa cumprir com qualidade esta função cultural, a Escola necessita de  

adquirir instrumentos musicais, assim como o edifício necessita de algumas obras de remodelação;

16. A requalificação deste edifício será de importância vital para as necessidades locais, sendo que este  

equipamento  público  dará  à  Academia  de  Música  as  condições  adequadas  para  o  seu  bom 

funcionamento  e  concorrerá  para  requalificar  e  animar  o  património  construído,  para  além  da 

regeneração urbana que esta intervenção irá significar;

17.  Tal  aquisição  de  equipamento,  nomeadamente  instrumentos  musicais,  só  poderá  ser  efetuada 

mediante recurso a fundos comunitários, através da candidatura ao Eixo III do PRODER – Medida 

3.2.2 – Serviços Básicos para a População Rural.

Assim,

O  Município de Valença  e a  Academia de Música Fernandes Fão, neste ato representados pelos 

seus representantes legais, celebram entre si o presente Protocolo de Colaboração que se rege pelas 

seguintes cláusulas:

PRIMEIRA

(Objeto)

O presente Protocolo tem como objeto estipular as condições de colaboração entre o Município e a 

Academia de Música Fernandes Fão tendente ao desenvolvimento do projeto cultural e pedagógico da 

Academia de Música nas instalações supra identificadas.

SEGUNDA

(Obrigações do Município)

1. Pelo presente Protocolo, o primeiro outorgante disponibiliza as referidas instalações  para que a 

Academia ali estabeleça a sua sede e desenvolva ações no âmbito do seu objeto social, designadamente 

a Academia de Música.

2. A cedência das instalações supra referidas destina-se, particularmente, à criação de condições para a 
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materialização do ensino da música,  promovido pela Academia de Música,  garantindo a formação 

musical a alunos que frequentam as escolas do concelho de Valença.

3. Para efeitos do disposto no n.º anterior, o Município está disponível para colaborar com as escolas  

de modo a criar condições para uma efetiva adesão dos alunos à formação musical promovida pela  

Academia de Música.

4. A gestão do espaço será da responsabilidade da Academia, em estreita parceria com o Município, 

devendo  ser  disponibilizado  para  as  atividades  culturais  e  recreativas  a  desenvolver  por  outras 

entidades concelhias.

TERCEIRA

(Obrigações da Academia de Musica Fernandes Fão)

1.  A Academia compromete-se a  utilizar  as  instalações para instalar  a  sua sede e  ali  desenvolver  

atividades de carácter educativo, formativo, cultural e recreativo próprias do seu objeto social, e, em 

particular, o ensino da Música nos termos reconhecidos e autorizados pelo Ministério da Educação.

2. No âmbito da sua ação pedagógica, que integra o ensino da música, a Academia compromete-se a  

estar disponível para colaborar com todas as Escolas concelhias para que um crescente número de 

alunos possa aceder, em condições vantajosas, a uma formação musical de qualidade.

3.  A Academia obriga-se a  manter  em bom estado de conservação as  instalações de que venha a 

usufruir ao abrigo do presente Protocolo e a restituí-las ao Município em boas condições.

4. A Academia obriga-se ainda:

a)  A colaborar  com o Município na promoção,  dinamização e realização de eventos  de cariz 

cultural, designadamente, espetáculos musicais;

b) A participar, produzindo momentos musicais, nos eventos promovidos pelo Município e na 

animação de datas comemorativas;

c) A garantir condições favoráveis de acesso à formação musical a crianças e jovens do concelho 

de Valença oriundos de meios sociais carenciados e/ou portadores de deficiência.

d)  A  adquirir,  no  âmbito  da  candidatura  supra  mencionada,  os  equipamentos/instrumentos 

necessários para a realização das suas atividades

QUARTA

(Revisão)

Este Protocolo poderá ser revisto por iniciativa de qualquer um dos outorgantes e por acordo escrito 

entre as partes sempre que razões ponderosas o justifiquem.

QUINTA

(Rescisão por incumprimento, insolvência ou extinção)

1.  O  incumprimento  do  previsto  no  presente  Protocolo  pela  Academia  constitui  fundamento  de 

rescisão.
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2. O presente Protocolo caduca automaticamente com a declaração de insolvência ou extinção da 

Segunda Outorgante independentemente dos atos de liquidação do património social  a que houver 

lugar.

SEXTA

(Integração de alterações)

Qualquer alteração que venha a ser introduzida no presente Protocolo considerar-se-á integrada no 

primeiro texto contratual.

Feito  em ____________,  em duplicado,  aos  …..  dias  do mês de …. de 2012.  Pelo Município de 

Valença, Presidente da Câmara Municipal e Pela Academia de Musica Fernandes Fão,  Presidente da 

Direção”.  -------------------------------

PONTO 4 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

VALENÇA E  A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA:-  A Câmara  Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  protocolo  que  seguidamente  se 

transcreve:------------------------------------------------------------------
“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALENÇA 

E A 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA

Entre o 

MUNICÍPIO DE VALENÇA entidade equiparada a pessoa coletiva n.º 506 728 897, representado 

pelo Presidente da respetiva Câmara Municipal, Sr. Dr. Jorge Manuel Salgueiro Mendes, adiante desig-

nado por CÂMARA e a 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VALENÇA, pessoa coletiva nº 501 287 850, representada 

pelo Provedor, Sr. Rodrigo Andrez da Costa, adiante designada por Santa Casa, 

é celebrado o seguinte protocolo de colaboração, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª 

A Santa Casa efetuará, sempre que tenha disponibilidade, a cedência das suas viaturas de transporte 

coletivo,  quando,  por  deficiências  logísticas  (manutenção/avarias)  a  Câmara  Municipal  não  possa 

responder às necessidades habituais escolares.

Cláusula 2ª

O Município compromete-se a abastecer as viaturas, sempre que as mesmas sejam utilizadas, mediante 

os Kms realizados.

Cláusula 3ª

Será da responsabilidade do Município a manutenção e as avarias que ocorrem com as viaturas durante 
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a realização dos serviços e por causa destes. 

Cláusula 4ª

O Município cederá à  Santa Casa,  sempre que para tanto tenha disponibilidade,  transporte para a 

realização de passeios escolares e de idosos por si realizados.

Cláusula 5ª

O Município compromete-se a: 

1)Oferecer serviços de carácter desportivo, cultural e social às crianças e idosos da Santa Casa; 

2)Colaborar,  sempre que necessário e dentro da disponibilidade do Município, na manutenção dos 

espaços de lazer da Santa Casa. 

Cláusula 6ª

Os casos omissos serão resolvidos pelos representantes das duas entidades.

Cláusula 7ª

Ao presente protocolo atribui-se efeitos retroativos a 2 de Janeiro de 2011. 

Cláusula 8ª
O  período  de  vigência  do  presente  Protocolo  é  de  três  anos,  considerando-se  automaticamente 

renovado por iguais períodos se, com antecedência mínima de 60 dias úteis relativamente ao termo de 

cada período,  não for  denunciado por escrito com A/R,  por  qualquer das  partes  que outorgam o 

mesmo. 

Cláusula 9ª

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

sendo um exemplar entregue a cada uma delas.  Pelo Município de Valença, O Presidente da Câmara e  

Pela  Santa  Casa  da  Misericórdia,  O  Provedor”. PONTO  5  –  PROTOCOLO  DE 

COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALENÇA E A ASSOCIAÇÃO 

SOCIAL  E  RECREATIVA  DOS  APOSENTADOS  E  REFORMADOS  DO 

CONCELHO DE VALENÇA:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade 

aprovar o protocolo que seguidamente se transcreve:----------------------------------------
“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALENÇA

E A 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DOS APOSENTADOS E REFORMADOS DO 

CONCELHO DE VALENÇA 

A Associação Social e Recreativa dos Aposentados e Reformados do Concelho de Valença,  instituição  

de  solidariedade  social  de  interesse  público,  apresentou  uma  candidatura  ao  Programa  de 

Desenvolvimento Rural (PRODER), Subprograma 3, Medida 3.2.2 – Medida da Qualidade de Vida – 
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Serviços Básicos para a População Rural,  para a realização de obras no espaço sito no Edifício do 

Centro Coordenador de Transportes, o qual contempla um centro de dia e de convívio, orçadas em € 

81.228,07 (com IVA).  

A aprovação desta candidatura e celebração do subsequente contrato de financiamento com o IFAP, IP, 

depende da verificação das  condições previstas  na Portaria  nº  521/2009,  de 14 de Maio,  na atual 

redação. 

Uma das condições prende-se com a demonstração da capacidade financeira para a  realização do 

projeto,  garantindo  nomeadamente  o  financiamento  elegível  não  comparticipado,  bem  como  o 

investimento não elegível.

Nos termos alínea b) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei  

nº 5-A/2002, de 11 de janeiro,  compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar,  pelos meios 

adequados,  no  apoio  a  atividades  de  interesse  municipal,  de  natureza  social,  cultural,  desportiva,  

recreativa ou outra.

O artº 67º da dita Lei, prevê que as competências previstas nas alíneas l) do nº 1, j) e l) do nº 2 e b) e c) 

do nº  4  do artigo 64º  podem ser  objeto de protocolo de  colaboração,  a  celebrar  com instituições  

públicas,  particulares  e  cooperativas,  que  desenvolvam a  sua  atividade  na  área  do município,  em 

termos que protejam cabalmente os direitos e deveres de cada uma das partes e o uso, pela comunidade 

local, dos equipamentos.

Os meios financeiros detidos pela Associação Social e Recreativa da Associação dos Aposentados e 

Reformados do Concelho, são insuficientes para garantirem, por si só, a quota parte que a esta cabe na  

concretização do empreendimento acima referido, pelo que este só será viável com o envolvimento 

municipal nele.

Assim, entre o

MUNICÍPIO DE VALENÇA entidade equiparada a pessoa coletiva nº 506728897, representado pelo 

Presidente da respetiva Câmara Municipal, Jorge Manuel Salgueiro, adiante designado por Município; 

ASSOCIAÇÃO  SOCIAL E  RECREATIVA DOS  APOSENTADOS  E  REFORMADOS  DO 

CONCELHO  DE  VALENÇA,   pessoa  coletiva  nº  501180800,  representado  pelo  Presidente  da 

Direção, Aurélia da Conceição Costa Torres Gomes Correia, adiante designada por Associação.

é celebrado o seguinte protocolo de colaboração, que se rege pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Associação, com subordinação à candidatura apresentada ao Programa de Desenvolvimento Rural 

(PRODER), compromete-se a realizar obras,  com recurso a empreitada,  num edifício destinado à 

instalação de um Centro de Dia e Centro de Convívio. 
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Para o recurso à referida empreitada, a Associação compromete-se, em procedimento administrativo, a 

observar as disposições legais para a contratação de empreitadas de obras públicas.

CLÁUSULA SEGUNDA

O Município, com subordinação à candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER),  

apresentada pela Associação compromete-se a comparticipar financeiramente esta com uma verba até 

ao  montante  de  €  20.307,02  (vinte  mil  trezentos  e  sete  mil  e  dois  cêntimos),  correspondente  ao  

financiamento elegível não comparticipado. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Os pagamentos referidos na cláusula anterior serão efetuados mediante fotocópia dos autos de medição 

dos trabalhos executados ou dos documentos comprovativos da despesa efetuada, conforme os casos. 

CLÁUSULA QUARTA 

O Município compromete-se, ainda, a prestar apoio técnico, quer nos procedimentos administrativos 

referidos quer para a fiscalização da obra. 

CLÁUSULA QUINTA

Os casos omissos serão resolvidos pelos representantes das duas entidades.

CLÁUSULA SEXTA 

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

sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 

Valença,  ---  .  Pelo  Município,  o Presidente  da  Câmara  e  Pela  Associação,  o Presidente  da 

Associação.”. PONTO 6 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA AVAC DO CENTRO ESCOLAR DE VALENÇA:-  Foi presente  a 

informação  nº  DF  059  de  06  de  novembro  findo,   a  solicitar  autorização   para 

contratar,  por  ajuste  direto,  os serviços à  Fertécnica – José Fernando Miranda da 

Costa, Lda, para a manutenção  preventiva do sistema AVAC do Centro Escolar de 

Valença.  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

realização da  despesa para contratar, por ajuste direto, os serviços à Fertécnica – José 

Fernando Miranda da Costa, Lda, pelo valor de 3.228,79€, bem como, a  assunção do 

respetivo encargo plurianual. PONTO 7 – O JORNAL “A TERRA MINHOTA” - 

PASSEIO  TURÍSTICO:-   A Câmara  Municipal   deliberou,  por  unanimidade, 

ratificar o despacho através do qual foi autorizado  o Passeio Turístico de Todo o 

Terreno,  solicitado  por  o  Jornal  “A  Terra  Minhota”,  registado  nesta  Câmara 

Municipal  sob  o  nº  7352/2012.  PONTO  8  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS – 
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RESUMO  DIÁRIO  DE  TESOURARIA –   Foi  presente  o  Resumo  Diário  de 

Tesouraria do dia 04 de dezembro corrente, que apresenta o total de disponibilidades 

de  €921.593,96 (novecentos e vinte e um mil quinhentos e noventa e três euros e 

noventa  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 22 de novembro findo a 04 de dezembro corrente. 

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

unanimidade, ratificar a cedência de instalação que a coberto do  nº 7255/2012 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  registaram  intervenções 

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  Sr.  Presidente  da 

Câmara  e  pelo  Secretário  da  presente  reunião. E,  nada  mais  havendo  a  tratar,  o 

Presidente da Câmara, pelas dez horas e dez minutos, declarou encerrada a reunião, 

da qual, para constar, se lavrou a presente ata. 
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