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ATA

DA

CÂMARA

REUNIÃO

DA

MUNICIPAL

DE

VALENÇA REALIZADA NO
DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 - - - Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, 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 de José Manuel
Vaz Carpinteira e com a presença dos Vereadores Manuel Rodrigues Lopes, Catarina
Manuel Alves de Sousa Domingues, Ana Paula Vaz Almendra Xavier, Elisabete
Maria Lourenço de Araújo Domingues, Arlindo Amorim de Sousa e Rui Filipe
Fernandes Rodrigues. __________________________________________________
Verificada a falta do Sr. Vereador José Manuel Temporão Monte, por motivos
profissionais, foi a falta justificada por unanimidade. O Sr. Vereador foi substituído
no exercício das suas funções, nos termos do artigo n.º 78 da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, pelo cidadão
imediatamente a seguir na ordem de precedência da lista do partido, nomeadamente
por Catarina Manuel Alves de Sousa Domingues. ____________________________
Secretariou a Chefe da Divisão Administrativa Geral Paula Cristina Pinheiro
Vasconcelos Mateus. 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 Presidente da Câmara, após saudar todos
os presentes, apresentou um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Francisco José
Torres Sampaio, tendo sido subscrito por todos os membros do executivo. _________
De seguida, passou a palavra aos Vereadores para as suas intervenções. Tomou a
palavra o Sr. Vereador Manuel Lopes que, após as saudações protocolares, elogiou a
comunicação do Município, dizendo ser boa e atempada, no entanto, referiu que
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deveria ser mais abrangente. A esse respeito, solicitou que os vereadores fossem
informados do falecimento de trabalhadores ou ex-trabalhadores do Município. _____
O Sr. Presidente disse que, de futuro, essa comunicação será agilizada. ___________
A Sra. Vereadora Catarina Domingues, após as saudações protocolares, iniciou a sua
intervenção fazendo referência às famílias vulneráveis do concelho, seja porque têm
familiares acamados ou com demências. Sugeriu, nesse seguimento, idealizar-se um
projeto através do qual seja criada uma bolsa de voluntários, pois é fundamental o
cuidador ter um período de pausa e algum tempo livre para si. Referiu que a cidade
deve evoluir, tornando-se uma cidade inclusiva que pensa “no outro”. Deixou,
também, a sugestão de ser lançado um mote nas escolas acerca de projetos solidários.
Nomeadamente que, através de cada direção de turma, fosse definido um objetivo
solidário para o concelho, como ajudar a associação de animais, uma família
carenciada ou a APPACDM, levando os alunos a repensar o valor da solidariedade e
colmatando o défice de humanismo que se verifica. ___________________________
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que, efetivamente, são questões muito
importantes e, precisamente por isso, os serviços já se encontram a fazer um
levantamento das situações mais vulneráveis do concelho. Disse, ainda, que estão a
pensar efetuar pequenas alterações no organograma e criar uma bolsa de
voluntariado, de uma forma organizada. ____________________________________
A Sra. Vereadora Ana Paula Xavier concordou com as observações feitas pela
Vereadora Catarina Domingues, reafirmando que o levantamento das pessoas mais
vulneráveis do concelho já está a ser levado a cabo e tal está a suceder em
colaboração direta com as Juntas de Freguesia. Concordou, igualmente, com as ideais
referentes à Escolas. A esse propósito, salientou que, em articulação com o vereador
com o pelouro da educação, se desenvolveu, já, para o âmbito escolar, um projeto
relacionado com a área social, que será objeto de análise na próxima reunião do
CLAS. ______________________________________________________________
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O Sr. Vereador Rui Rodrigues, referindo-se à empreitada de saneamento na freguesia
de Cerdal, perguntou se estava programada a repavimentação de todas as estradas, já
que algumas estão em muito mau estado. ___________________________________
Respondendo, o Sr. Presidente disse tratar-se de uma empreitada da ADAM, definida
pelo anterior Executivo, e que apenas prevê pavimentar as valas, equivalentes a cerca
de um terço da via. Referiu, também, ser necessário analisar todas as situações. _____
PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE 13 DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2022 –
Aprovada por unanimidade. ______________________________________________
A Sra. Vereadora Catarina Domingues não tomou parte na votação por não ter estado
presente na reunião a que a ata se refere. ____________________________________
PONTO 2 – 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP 2022 – Acerca do
assunto, foi presente a informação DEF 009 de 21 de janeiro corrente. ____________
A Câmara Municipal tomou conhecimento. _________________________________
PONTO 3 – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO – Acerca do assunto
foram presentes as propostas do Senhor Presidente da Câmara de atribuição de
medalhas municipais de mérito, no próximo dia dezoito de fevereiro, às seguintes
entidades:
 Academia de Música Fortaleza de Valença;
 Aos profissionais do Centro de Saúde de Valença;
 À atleta valenciana Joana Morgado.
No uso da palavra a Sra. Vereadora Catarina Domingues disse concordar com a
atribuição das medalhas às entidades propostas mas acrescentou que se devia também
pensar em outras, dando como exemplo a associação de proteção de animais de
Valença, que desenvolve um trabalho incrível e que ajuda a colmatar o défice nesta
questão da proteção animal. Os voluntários da associação fazem um trabalho
meritório, não só em termos do tempo que dispensam mas, por vezes, até dispondo do
próprio dinheiro para comprar produtos necessários para os animais. _____________
O Sr. Vereador Manuel Lopes, relativamente à distinção dos profissionais do Centro
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de Saúde, sugeriu que se convidasse o Dr. Álvaro Guimarães Gomes, para a receber a
medalha em nome destes profissionais. _____________________________________
O Sr. Presidente, em resposta ao Sr. Vereador, afirmou que, após aprovação desta
proposta, contactará o atual coordenador do Centro de Saúde, para que este indique
quem deverá receber a medalha. Salientou, ainda, a participação e dedicação dos
funcionários do Município no processo vacinação, bem como em todo o combate à
pandemia.
Usando da palavra, a Sra. Vereadora Elisabete Domingues disse concordar com o Sr.
Presidente quanto ao não esquecimento o esforço dos trabalhadores municipais, que
estiveram sempre presentes nesta luta, quer nas limpezas dos espaços públicos, quer
nos contactos com os que estiveram em isolamento, entre outros. ________________
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, as propostas para a atribuição das
medalhas de mérito. Mais foi deliberado, também por unanimidade, submeter as
propostas à próxima Sessão da Assembleia Municipal. ________________________
PONTO 4 – OBJETIVOS DA QUALIDADE DO MUNICÍPIO – Acerca do
assunto foi presente a informação do gestor da qualidade ARMV 01/2022 de 14 de
janeiro, que se transcreve para todos os efeitos legais:
“Assunto: Objetivos da Qualidade do Município
Exmo. Senhor Vereador
A renovação do certificado de Gestão da Qualidade, em vigor no município desde 2013, e consequente
manutenção do sistema de gestão da qualidade, será no decurso deste ano de 2022. Este sistema
permitirá dar continuidade à implementação de políticas de melhoria contínua que visem dar resposta
às necessidades e expectativas dos munícipes, tendo em vista alcançar serviços de excelência, através
do correcto alinhamento entre os processos administrativos e os objectivos da organização.
Deste modo, e tendo em vista dar continuidade à implementação dos processos que assegurem a
melhoria contínua da produtividade e qualidade dos nossos serviços, promovendo medidas de gestão
que garantam a eficácia e uma maior eficiência na utilização dos recursos, proponho os seguintes
objectivos para o ano de 2022:



Assegurar a prestação de serviços que respondam às necessidades e expectativas dos
munícipes, garantido processos que alinhem a sua actividade com a estratégia definida pela
organização;
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Planificar, desenvolver e otimizar permanentemente os seus processos, atividades e serviços,
de modo a assegurar melhorias contínuas na produtividade e qualidade com a correspondente
redução de custos.



Promover o respeito e a responsabilização, motivação, dignificação e valorização
profissional e pessoal dos funcionários, através da implementação de Planos de Formação
adequados, da partilha de experiências e de soluções de trabalho em equipa e de
comunicação, de forma a que estes se sintam parte integrante do sistema da qualidade, através
de uma liderança com base na humildade e que assegure o empoderamento da equipa;



Garantir que os serviços prestados aos munícipes respondem às suas expectativas,
promovendo processos que visem a excelência do desempenho e que criem valor
acrescentado aos munícipes.



Garantir a melhoria contínua do sistema implementado

À consideração superior, O Técnico Superior de Arquivo, Rafael Higgs Estanqueiro”. ____________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os transcritos objetivos. __
PONTO 5 – BOLSAS DE ESTUDO – ANO LETIVO 2021/2022 – Acerca do
assunto, foi presente a saída interna n.º 27/2022 da responsável da Ação Social, a
informar que deram entrada, fora de prazo, as candidaturas registadas sob os números
5936/2021, 5909/2021, 5834/2021 e 5622/2021, pelos motivos invocados na
informação técnica. ____________________________________________________
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a análise das indicadas
candidaturas pelo júri. __________________________________________________
PONTO 6 – FEIRA SEMANAL – PEDIDO DE AUMENTO DE ÁREA – Acerca
do assunto, foi presente o requerimento registado sob o número 5923/2021, no qual
os requerentes solicitam o aumento de área dos lugares 35 e 33A, por anexação do
lugar n.º 34 que se encontra vago, passando o lugar 35 passa a ter uma área de 72m² e
o lugar n.º 33A a ter uma área de 96m². ____________________________________
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar os aumentos de áreas nos
termos solicitados. _____________________________________________________
PONTO
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–

CASA

PRONTA

–

EXERCÍCIO

DO

DIREITO

DE

PREFERÊNCIA – Acerca do assunto, foi presente o anúncio 3590/2022
disponibilizado na “Casa Pronta” e registado sob o número 211/2022, para que o
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Município se pronuncie sobre o direito de preferência do imóvel aí identificado. ____
A Câmara Municipal, com base na informação do Chefe de Divisão de Urbanismo e
Planeamento, deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência. _____
PONTO 8 – PISCINA MUNICIPAL – ISENÇÃO DE TAXAS – Acerca do
assunto, foi presente a solicitação do Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho,
registada sob o número 161/2022, para a frequência de uma aula semanal, à quintafeira de manhã, de uma aluna de medidas educativas especiais. __________________
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o solicitado isentando do
pagamento das taxas. ___________________________________________________
PONTO 9 – AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL – ÁGUAS DO NORTE,
S.A./MUNICÍPIO DE VALENÇA – Acerca do assunto, foi presente a sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, proferida no âmbito do Processo n.º
1079/21.7BEBRG, em que é autora as Águas do Norte, S.A. e Réu o Município de
Valença, relativo aos valores em dívida, pelo Réu à Autora, atinentes aos juros de
mora do pagamento em atraso de faturas de 2014 a 2018. O Município

foi

condenado ao pagamento do montante de 17.203,90€ (dezassete mil duzentos e três
euros e noventa cêntimos), acrescidos de custas de parte na proporção do respetivo
decaimento. __________________________________________________________
A Câmara Municipal tomou conhecimento. _________________________________
PONTO 10 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS:____________________________
A) RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – Resumo diário de tesouraria do dia 26
de janeiro corrente: 3.122.883,25€ (três milhões cento e vinte e dois mil oitocentos e
oitenta e três euros e vinte e cinco cêntimos). “Ciente”. ________________________
B) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – “Ciente”. _____________________
C) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS – Acerca do assunto, foi presente o ofício
n.º 5/2021/2025 da Freguesia de Fontoura, registado sob o número 5971/2021, a
solicitar um apoio para a aquisição de uma viatura para efetuar o transporte, entre
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outros, dos alunos do pré-escolar, de atletas do CCRD Fontourense e do Clube
Sénior. ______________________________________________________________
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio à Freguesia
de Fontoura no montante de 5.000€ (cinco mil euros), para aquisição da viatura, com
a condição de a Junta disponibilizar o veículo sempre que o Município necessite e
solicite antecipadamente. ________________________________________________
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO
Neste ponto interveio o Sr. Armando Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de
Ganfei, questionando qual o ponto de situação da colocação dos sensores de fumo na
casa das pessoas mais isoladas da freguesia. Quanto ao ferido municipal, perguntou
se já havia programa definido para esse dia. _________________________________
Respondendo, o Sr. Presidente da Câmara disse, relativamente ao ferido municipal,
que o programa para o dia está ser elaborado, conjuntamente, pelo Município e a
Confraria de S. Teotónio. De seguida, deu a a palavra à Sra. Vereadora Ana Paula
Xavier, para responder à questão atinente aos sensores de fumo. Usando a palavra,
esta disse que iria verificar a situação junto dos serviços responsáveis, já que as
últimas informações que lhe haviam transmitido indicavam que tais sensores foram
colocados ao longo do mês de dezembro. ___________________________________
PONTO 10 – 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 Sr. Presidente da Câmara e pela secretária da presente reunião._______
Terminados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Câmara
declarou encerrada a reunião pelas onze horas e doze horas e vinte minutos, da qual,
para constar, se lavrou a presente ata composta por sete páginas._________________
O Presidente da Câmara Municipal
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José Manuel Vaz Carpinteira

8

