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A T A Nº. 23/2021

ATA  DA  REUNIÃO  DA

CÂMARA  MUNICIPAL  DE

VALENÇA  REALIZADA  NO

DIA 04 NOVEMBRO de 2021. --

- - - Aos quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, 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 José Manuel Vaz Carpinteira, com a presença dos Srs. Vereadores Ana

Paula Vaz Almendra Xavier, Arlindo Amorim de Sousa, Manuel Rodrigues Lopes,

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

Rui  Filipe  Fernandes  Rodrigues.  Secretariou  o  chefe  da  Unidade  de  3º  Grau  de

Jurídico e Contencioso Carlos Alberto Puga Carvalhido. E, tendo tomado os lugares

que lhes estavam destinados, declarou-se aberta a reunião pelas dez horas._________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Iniciado o período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, após

saudar  todos  os  presentes  deu a  palavra  aos  membros do  executivo  para  as  suas

intervenções.__________________________________________________________

O  Sr.  Vereador  José  Monte,  depois  de  cumprimentar  os  membros  da  Câmara

Municipal, iniciou a sua intervenção para dizer que na última sexta-feira foi lançado

um projeto no âmbito da feira dos Santos em Cerdal, projeto esse levado a cabo na

esfera do Município com o trabalho realizado por Narciso Serra - a quem endereçou

os parabéns pela qualidade do conteúdo apresentado – e que constitui  um dossier

importante  para  a  candidatura  do  Município  a  património  imaterial.  Destacou,  a

propósito,  que  existe  outra  candidatura,  mas  da  esfera  da  CIM  –  Comunidade

Intermunicipal do Alto Minho, denominada o «Lance da Cruz», que deveria também

ela ser reforçada junto da CIM dada a sua importância para a valorização do nosso

património.  De  seguida,  questionou  o  Sr.  Presidente  sobre  o  ponto  da  situação

referente à  alteração do nome do Arquivo Municipal,  já  aprovada em reunião de

Câmara  e  Assembleia  Municipal,  que  deve  evocar  o  nome do Srº  Major  Alberto
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Pereira de Castro, referindo que cabe agora ao Município realizar o ato de colocar

uma  placa,  para  que,  em  futuros  eventos,  seja  lembrado  o  nome  desse  ilustre

Valenciano. Por último, perguntou se há data prevista para a abertura da rua junto ao

Pingo  Doce  em  direção  às  escolas,  já  encerrada  há  alguns  meses,  o  que,  neste

momento,  está  a  causar  algum  transtorno,  tendo  concluído  a  intervenção

questionando  sobre  o  que  resultou  da  reunião  conjunta  com o  Sr.  Presidente  da

Câmara de Vila Nova de Cerveira e o Sr. Presidente da empresa ADAM – Águas do

Alto Minho, S.A..______________________________________________________

O Sr. Presidente tomou a palavra para responder ao Sr. Vereador tendo manifestado a

sua concordância relativamente ao que foi dito sobre o lançamento do livro da feira

dos  Santos,  uma  vez  que  o  Sr.  Vereador  esteve  presente  e  sabe  como  correu,

ressalvando, porém, não ter conhecimento do dossier do «Lance da Cruz», matéria

sobre a qual vai inteirar-se e reunir a informação necessária. Em relação ao Arquivo

Municipal o Sr. Presidente assegurou que tratando-se de um assunto que foi aprovado

em reunião de Câmara e Assembleia compete-lhes cumprir com a decisão, pelo que,

logo que seja possível, será concretizado esse ato público de colocar uma placa com o

nome do Srº  Major  Alberto  Pereira  de  Castro e  sua  divulgação.  Pronunciando-se

sobre a estrada que se encontra fechada junto ao Pingo Doce, esclareceu que só irá

abrir ao público até à rotunda, uma vez que não houve um acordo entre a Câmara e a

entidade que está a realizar as obras no espaço publico, desde a rotunda até à escola.

Existiu uma proposta inicial, ao que parece aprovada, que retiraria todo (ou quase

todo)  o  estacionamento  junto  da  escola,  situação  com  a  qual  não  concordaram,

mostrando-se por isso necessário solicitar à empresa gestora uma contraproposta, a

qual se encontra ainda em análise. Entretanto, para não dificultar as expetativas do

investidor, e logo que a informação técnica valide a solução, optou-se por permitir

que o Pingo Doce possa fazer a sua abertura no dia 16 do mês corrente, deixando a

estrada aberta até à rotunda, apenas com acesso ao parque do Pingo Doce. No mesmo

âmbito,  sublinhou  ainda  a  necessidade  de  acautelar  o  bom  funcionamento  dos

semáforos ali existentes, já por si só complicados apenas com as escolas, antevendo-

se  outras  dificuldades  quando  o  Pingo  Doce  estiver  aberto.  No  que  concerne  à
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empresa  ADAM  -  Águas  do  Alto  Minho,  S.A.,  o  Sr.  Presidente  esclareceu  que

realizaram uma reunião prévia com a participação do Município de Valença, de Vila

Nova de Cerveira e o Presidente da ADAM, de forma a saber o ponto da situação,

designadamente, os projetos que estão a ser executados e quais os projetos futuros,

acrescentando  que,  posteriormente,  será  solicitado  um  parecer  jurídico  para

eventualmente sair da empresa. Assim, ficou prevista uma próxima reunião a realizar

apenas entre o Município de Valença e a empresa ADAM, para aprofundar mais o

assunto e ter condições para pedir o mencionado parecer e avaliar a situação._______

Terminado este esclarecimento, o Sr. Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Rui

Rodrigues  que  após  saudar  os  presentes  perguntou  se  está  a  ser  efetuado  algum

acompanhamento por parte da Câmara à obra de saneamento que a empresa ADAM

está a executar em Cerdal, tendo em conta que a área do Caminho de Santiago está

impraticável o que tem originado bastantes queixas.  A propósito,  o Sr.  Presidente

informou  que  já  se  inteirou  da  situação  e  incumbiu  o  Sr.  Chefe  de  Divisão  das

Infraestruturas de realizar esse acompanhamento da obra e acautelar os interesses em

causa, em particular num domínio tão importante como o dos Caminhos de Santiago,

que importa preservar e requalificar naquilo que for possível.___________________

Não se tendo registado mais intervenções, avançou-se para a discussão dos pontos da

Ordem do Dia. ________________________________________________________

ORDEM DO DIA

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA CÂMARA

MUNICIPAL  DE  25  DE  OUTUBRO  DE  2021  –  Aprovada  por

unanimidade.__________________________________________________________

PONTO 2 – TRANSMISSÃO DO LUGAR DO TERRADO – Acerca do assunto

foi presente o requerimento registado sob o nº 3469/2021 a solicitar a transmissão do

lugar de terrado em nome de Carolina Conceição Marinho Pereira para o nome do seu

filho Rui Nuno Marinho Pereira. __________________________________________

A Câmara Municipal deliberou aprovar por unanimidade. ______________________

PONTO  3  –  EXERCÍCIO  DO  DIREITO  DE  PREFERÊNCIA –  Acerca  do

assunto  deu  entrada  a  informação  nº  2444/2021  exercício  de  direito  de
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preferência.___________________________________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência

na alienação do prédio urbano sito nos números 1 a 5 da Rua Maestro Sousa Morais,

inscrito na matriz predial sob o artigo 192, o qual proveio do artigo 44 da extinta

freguesia  de Valença,  descrito  na Conservatória  do Registo Predial  pelo  preço de

250,000.00 euros (duzentos e cinquenta mil euros).___________________________

PONTO  4  –  RETIFICAÇÃO  DA  DELIBERAÇÃO  DA  CÂMARA  DE

08/07/2021 – PONTO Nº 15 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS – SUBSÍDIOS E

TRANSFERÊNCIAS –  Acerca  do  assunto  deu  entrada  a  informação  interna  nº

2122/2021, para retificação de entidade.____________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação. __________

PONTO 5 – A. SORRISOS – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÃO

SOCIAL (PEDITÓRIO)  RATIFICAÇÃO  –  Acerca  do  assunto  foi  presente  o

requerimento registado sob o nº 4930/2021 a solicitar autorização para a realização de

peditório._____________________________________________________________

A  Câmara  Municipal  ratificou,  por  unanimidade,  o  despacho  que  autorizou  a

realização do peditório. _________________________________________________

PONTO  6  –  VERBAS  EB1  E  JARDIM  DE  INFÂNCIA  ANO  LETIVO

2021/2022-  Acerca  do  assunto  foi  presente  o  requerimento  registado  sob  o  nº

4226/2021, atribuição de verbas para a EB1 e Jardim-de-infância. _______________

A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as verbas propostas. _____

PONTO  7  –  AGRUPAMENTO  DE  ESCOLAS  MURALHAS  DO  MINHO

(PEDIDO DE TRANSPORTE) -  Acerca do assunto foi presente o requerimento

registado sob o nº 4301/2021, a solicitar transporte.___________________________

A  Câmara  Municipal  ratificou,  por  unanimidade,  a  concessão  do

transporte.____________________________________________________________

PONTO 8 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS. 

A) RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA. Resumo diário de tesouraria do dia 04

de  novembro  corrente  com  um  total  de  disponibilidades  de  €3.160.913,05  (três

milhões cento e sessenta mil novecentos e treze euros e cinco cêntimos). “Ciente”. __
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B)  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  SR.  PRESIDENTE  DA CÂMARA

MUNICIPAL  E  PELOS  VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – “Ciente”.______________________

PONTO 9 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA – Nos termos do nº 3 do artigo

57º do Anexo I,  aprovada pela  Lei  n.º  75/2013,  de 12 de setembro,  na sua atual

redação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata desta reunião, em minuta,

para surtir efeitos imediatos, sendo a mesma lida e achada conforme e seguidamente

assinada pelo Srº Presidente da Câmara e pelo secretário da presente reunião._______

Terminados  os  trabalhos  e  nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Sr.  Presidente  declarou

encerrada a reunião pelas dez horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a

presente ata composta por cinco páginas.____________________________________

 O Presidente da Câmara Municipal

José Manuel Vaz Carpinteira
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