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ATA DA REUNIÃO DA
CÂMARA

MUNICIPAL

DE

VALENÇA REALIZADA NO
DIA 26 DE MAIO DE 2022 ------ - - Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, nesta cidade
de Valença e Sede da Junta da União de freguesia de Gandra e Taião, 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, Renato Cunha Lobão Alves Moreno, 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 mesma justificada por unanimidade. O 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, Renato Cunha
Lobão Alves Moreno. __________________________________________________
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 nove horas e trinta minutos. __________________
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Iniciado o período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Câmara, após saudar
todos os presentes e agradecer ao Sr. Presidente da Junta, Isidro Sousa, pelo
acolhimento da ideia da reunião de Câmara descentralizada, deu a palavra para as
intervenções dos Srs. Vereadores. _________________________________________
O Sr. Vereador Manuel Lopes, após as saudações protocolares, chamou a atenção para
o corte de vegetação e poda de árvores que foi realizado na ecopista entre Friestas e
Valença, que classificou como péssimo trabalho da empresa contratada. Verificou que
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não foram utilizadas as ferramentas adequadas, deixando algumas árvores danificadas
e ainda que foi retirada a lenha da respetiva poda quando esta pertence aos
proprietários dos terrenos, pelo que lhes deveria ser devolvida. Continuou a sua
intervenção, insistindo sobre a necessidade de reforçar o pedido de substituição e
reparação das lâmpadas da iluminação pública junto da E-Redes que continua a ser
um processo longo e insuficiente. Também se têm repetido as ocorrências de sinais de
trânsito e postes de iluminação pública derrubados por automobilistas, principalmente
ao fim-de-semana. O Sr. Vereador Manuel Lopes seguiu abordando o tema do
combate aos incêndios face à época de calor que se avizinha e lamentou não se ter
feito o corte das faixas de contenção, sendo elas um elemento essencial para travar os
fogos. Finalizou a sua intervenção colocando uma pergunta ao Sr. Presidente
relativamente ao projeto do TGV, a saber se o mesmo se iria tornar uma realidade e se
o traçado continuava a ser o previsto, pois parece-lhe que entretanto houve
construções no corredor do traçado previsto. ________________________________
O Sr. Presidente da Câmara tomou então a palavra para responder ao Sr. Vereador e
explicar que, no que diz respeito à limpeza que está a ser realizada na ecopista e que
por sinal é bem mais abrangente do que aquilo que se fazia no passado, as árvores
cortadas não pertenciam a particulares visto que se situavam na plataforma da
ecopista e por isso eram pertences da I.P. e que se existir alguma reclamação, os
serviços técnicos iriam com certeza verificar a situação. Quanto à iluminação pública,
existem deficiências da rede e alguma dificuldade da E-Redes em responder
atempadamente, pelo que se equaciona a possibilidade de se abrir um novo concurso
para a dita manutenção, aguardando-se no entanto até lá uma melhoria nos serviços
da E-Redes. Quanto aos sinais de trânsito derrubados, essas ocorrências já foram
levantadas e analisadas as causas, as substituições já foram realizadas, no entanto no
que diz respeito a postes de iluminação a reparação é mais demorada. É de lamentar a
falta de civismo de alguns automobilistas e já foi solicitado à GNR uma maior
vigilância ao fim-de-semana. Continuando, respondeu à pergunta do Sr. Vereador
sobre o TGV, informando que o corredor previsto continua sensivelmente o mesmo e
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que Valença vai ter uma estação. Quanto às construções eventualmente situadas nesse
corredor, as mesmas só podem ser ilegais porque o corredor continua válido e
constitui uma condicionante nos planos de ordenamento territorial. ______________
Sem mais intervenções dos Srs. Vereadores, passou-se à discussão dos pontos da
Ordem de Trabalhos. ___________________________________________________
PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE 05 DE MAIO DE 2022 – A ata em apreço foi
aprovada por unanimidade. ______________________________________________
PONTO 2 – ALTERAÇÃO N.º 6 AO ORÇAMENTO E GOP 2022 – A Câmara
Municipal tomou conhecimento da informação do Chefe da Divisão económica e
financeira, n.º 028 e documentos anexos, não se tendo registado nenhuma
intervenção. __________________________________________________________
PONTO 3 – MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE – REVISÃO N.º 4 – A
revisão, motivada apenas pela alteração do organograma dos serviços municipais, foi
aprovada por unanimidade. ______________________________________________
PONTO 4 – PASSEIO SÉNIOR 2022 – A Câmara Municipal ratificou por
unanimidade a realização do Passeio Sénior 2022, tendo por destino Chaves, e a
realizar com as freguesias a norte do concelho no dia 21 de junho e as restantes no dia
23 de junho. A comparticipação dos munícipes será de 15 euros. _________________
Neste ponto, interveio o Sr. Vereador Manuel Lopes para alertar para se manter todos
os cuidados contra a COVID 19 durante a viagem, aconselhando a que todos usem as
máscaras no interior dos autocarros. O Sr. Presidente respondeu que o s serviços
municipais iriam por em prática todas as precauções para garantir a segurança dos
passageiros. __________________________________________________________
PONTO 5 – TRANSPORTES ESCOLARES – REDUÇÃO DA DISTÂNCIA
ENTRE ESCOLA E RESIDÊNCIA – Foi aprovado por unanimidade conceder o
transporte escolar gratuito aos alunos da educação pré-escolar, ensino básico e ensino
secundário, que residam a mais de 1,5 km de distância do estabelecimento de ensino,
nos termos da informação n.º 05 do Serviço de Transportes e Mobilidade. Reduziu-se
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essa distância que estava fixada por lei em 3 kms, atendendo ao número de situações
de crianças deixadas aos cuidados de familiares, idosos, sem meios de transporte e de
forma a garantir a segurança das crianças no caminho até à escola. _______________
PONTO

6

–

SUBSÍDIOS

ÀS

COLETIVIDADES

–

MOVIMENTO

ASSOCIATIVO 2022 – Foi aprovada a proposta por unanimidade conforme as
tabelas seguintes, sendo que os valores englobam o subsídio e a bolsa de quilómetros
que se atribuía separadamente no passado: __________________________________
ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS
Entidade

Subsídio

Adeptas da Liberdade

1 250,00 €

AMFV – Academia de Música Fortaleza de Valença
Ass. Cultural e Recreativa A Princesa de Boivão

17 000,00 €
1 125,00 €

Associação Desportiva e Cultural de Cerdal

500,00 €

Associação Desportiva Verdoejense

750,00 €

Associação Educativa do Rotary Clube de Valença

750,00 €

Ass. Musical de S. Pedro da Torre

8 000,00 €

Ass. Rec. Cult. E Desportiva S. Salvador de Gandra

500,00 €

Ass. Recreativa e Cultural das Azenhas

1 000,00 €

Associação Cultural de Verdoejo

6 000,00 €

Associação Cultural e Recreativa Silvense

500,00 €

Associação para o Desenvolvimento Cultural de Taião

500,00 €

Associação S.Teotónio (ASTG)

500,00 €

Banda Sucesso – Fontoura

750,00 €

Basket Clube Valença

19 000,00 €

Carochos – Associação dos Sabores do Rio Minho

1 000,00 €

Clube Caçadores Torreenses

34 000,00 €

Comédias do Minho

20 000,00 €

Coral Polifónico de S. Teotónio

1 000,00 €

Corpo Nacional de Escutas

4 000,00 €

G.C.R “Os Camponeses Minhotos”

4 000,00 €
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Geração Astuta – Associação (Ginasticart Gondomil)

1 500,00 €

Grupo Desportivo Ganfeiense

1 000,00 €

Grupo de Jovens Fonte D'Ouro

750,00 €

Grupo Folclórico de Ganfei

4 000,00 €

JM Eixo Atlântico

15 000,00 €

Judo Clube Valença

20 000,00 €

Liga de Amigos do Concelho de Valença

3 000,00 €

Luar do Minho – Assoc. Cultural e Artística

3 000,00 €

Rancho Folclórico e Cultural de São Julião

4 000,00 €

Rancho Infantil e Juvenil de Friestas

4 500,00 €

Real Utopia

5 000,00 €

Rotary Club de Valença

500,00 €

Selvagenial – Associação Protectora de Animais

2 000,00 €

Sport Clube Valenciano

50 000,00 €

Trepa Montes – Clube BTT

500,00 €

União Columbófila Valenciana

250,00 €

Valença Hóquei Clube

37 000,00 €

Associação Gatos de Todos

250,00 €

ASSOCIAÇÕES ESTUDANTES
Entidade

Subsídio

Associação de Estudantes ESCE

1 500,00 €

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS
Entidade

Subsídio

Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas do Concelho de Valença

1 500,00 €

ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL E IPSS
Entidade

Subsídio

APPACDM

5 000,00 €
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ASRAR

5 500,00 €

Centro Social da Paróquia de Cerdal

3 500,00 €

Centro Social e Cultural de S.Pedro da Torre

5 000,00 €

Comunidade Associativa Arcanjos S.Gabriel e S.Miguel

4 500,00 €

Cruz Vermelha

5 000,00 €

Santa Casa Misericórdia

6 000,00 €

PONTO 7 – ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS – BOLSA
DE KMS – Foi aprovado por unanimidade a atribuição de uma bolsa de quilómetros
no valor de 7.000,00 euros, para cumprimento do plano de atividades que envolve
também trazer turmas do 12º ano a conhecer a Escola e Valença. Este apoio realizarse-á mediante a apresentação de documentação comprovativa da despesa efetuada. __
PONTO 8 – APPACDM – CEDÊNCIA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA E ISENÇÃO DE TAXAS DA PISCINA MUNICIPAL – O pedido foi
aprovado por unanimidade nos termos do requerimento registado sob o n.º de
processo GSE 1070/2022. À semelhança dos anos anteriores, autoriza-se assim a
participação de um professor de educação física nas atividades que a APPACDM
oferece aos seus utentes e a isenção de taxas da Piscina Municipal para as atividades
aquáticas. ____________________________________________________________
PONTO 9 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS
LICENÇAS DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Foi
aprovado por unanimidade a proposta n.º 8/2022 para autorizar excecionalmente o
pagamento do ano 2022 no decorrer do mês de junho com o agravamento de 50%
previsto no Regulamento Municipal da Publicidade. __________________________
PONTO 10 - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO
DE IMÓVEL – Acerca do assunto, foi presente o anúncio n.º 65878/2022 publicado
na “Casa Pronta” e registado sob o n.º 2119/2022 a solicitar que a Câmara Municipal
se pronuncie sobre a intenção de exercer o direito de direito de preferência na
alienação do prédio urbano, destinado a habitação, composto por dois pisos e águas
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furtadas, sito na Rua José Maria Rodrigues, n.º 12-16, inscrito na matriz sob o artigo
1319 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 8538, pelo preço de
120.000€ (cento e vinte mil euros). A Câmara Municipal ratificou por unanimidade o
despacho de não exercício do direito de preferência relativo ao mencionado anúncio.
PONTO 11 – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO. ______
a) NA ADRIMINHO – Foi aprovada por unanimidade a nomeação da Sra Vereadora
Ana Paula Xavier conforme proposta n.º 09/2022. ___________________________
b) NA AREA ALTO-MINHO – Foi aprovado por unanimidade a nomeação da Sra
Vereadora Ana Paula Xavier conforme proposta n.º 10/2022. ___________________
PONTO 12 – CORTE DE TRÂNSITO – Foi ratificado por unanimidade o
despacho de corte de trânsito junto à Ponte Centenária para dia 25 de maio entre as
13h e as 17h para a realização de um teste suplementar do projeto 5G – Mobix entre
Portugal e Espanha. ____________________________________________________
PONTO 13 – CONSULTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS –
PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO – INVESTIMENTO
RE-CO2-i01 – A Câmara Municipal tomou conhecimento do edital n.º 32/2022 com
o intuito de dar a oportunidade aos proprietários de frações para fins habitacionais de
dar a conhecer ao Município essa vontade para eventualmente se acertar o preço e o
Município adquirir o apartamento e destiná-lo a habitação de custo controlado. _____
PONTO 14 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _____________________________
a) RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – Total de disponibilidades:
3.635.260,28€ (três milhões seiscentos e trinta e cinco mil duzentos e sessenta euros
com vinte e oito 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 – Foi aprovado, por unanimidade, a
concessão de um apoio à CEVAL – Confederação Empresarial do Alto-Minho, no
valor de 3.000€ (três mil euros) para ações comuns promotoras da atividade
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económica da região a levar a cabo através do Agrupamento Europeu de Interesse
Económico Transfronteiriço Galiza – Norte de Portugal, com a participação da
Câmara de Comércio de Tui. ____________________________________________
Foi ratificado, por unanimidade, um apoio às Equipas de Combate a Incêndios (ECI)
integradas no DECIR – Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais,
consistindo no pagamento de almoços entre maio e outubro. ____________________
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: __________________________
Foi dada a palavra ao Sr. Alberto Mota, morador junto dos depósitos da águas, para
comunicar a situação de falta de iluminação junto dos depósitos, a dificuldade que os
veículos têm em manobrar naquele espaço em razão das águas danificarem o chão e
inclusivamente entrarem pelas casas a dentro. Também foi chamada a atenção para a
falta de pressão de água, sendo uma situação que a ADAM ainda não solucionou. O
Sr. Presidente respondeu que a iluminação já foi requerida mas que efetivamente o
processo está muito atrasado. Quanto à situação da pressão de água, é uma questão da
competência da ADAM para a qual o Município tem pressionado a ADAM para
solucionar e fica mais uma vez registada a chamada de atenção. _________________
De seguida, foi dada a palavra ao Sr. Júlio Freitas que comunicou que o caminho
corta-fogos que vem do lugar de Pinheiro até Vilar de Ganfei está cheio de vegetação
e que a respetiva limpeza nunca foi feita e tem vindo a reclamar essa limpeza desde
julho 2019. Chamou ainda a atenção para a falta de sinalização na Rua da Barreira,
pois existem na saída para a estrada do Faro uma fonte e um tanque que já foram
palcos de acidentes; continuando alertou para a falta de sinalização da curva perigosa
na Rua do Pára-Tudo. O cidadão reportou ainda uma situação que se verifica em
Picões, onde um morador que não tem um acesso fácil à sua habitação, marcou
abusivamente dois lugares de estacionamento na via pública. ___________________
O Sr. Presidente respondeu ao Sr. Júlio Freitas que a empreitada da Rua do Pára-Tudo
ainda não está integralmente concluída, faltando precisamente a sinalética. Agradeceu
a informação relativamente ao tanque, sendo que essa situação será analisada em
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colaboração com o Sr. Presidente da Junta. O Sr. Presidente da Câmara informou que
irá informar-se junto dos Sapadores da situação do caminho de corta-fogo. Quanto ao
problema de acesso a habitação em Picões, o Sr. Presidente disse já estar informado e
estar a ser estudada uma solução que não prejudique ninguém. __________________
De seguida, tomou a palavra a Sra. Áurea Veiga para informar que estava na
disposição de doar ao Município, com a condição de se destinar à criação de um
museu, a quota (1/10) de que é proprietária no Lagar do Azeite, sito no lugar de Paço
e que se situa numa linha de água onde existem quinze moinhos entre os quais dois
ainda funcionam. O Sr. Presidente agradeceu a generosidade e ficou registada a
informação. __________________________________________________________
Solicitou a palavra o Sr. Ilídio Pereira para sugerir que se preservasse e valorizasse o
amplo património social e cultural da freguesia de Gandra, referindo-se ao trilho
existente entre Ousão e a Quinta, as gravuras rupestres, os moinhos de água, o
referido lagar do azeite, a serração, a própria fábrica têxtil dos Durães, o Castro Celta
hoje submerso. ________________________________________________________
O Sr. Presidente agradeceu a intervenção e aproveitou para sublinhar que é intenção
cada vez mais valorizar o património das freguesias e para isso é necessário começar
por se fazer um inventário do património de cada freguesia. ____________________
O Sr. Ilídio finalizou a sua intervenção chamando a atenção para a inexistência de
saneamento na rua do Conguedo onde o pavimento está em péssimo estado,
convidando o Sr. Presidente da Câmara a visitar o local, tendo o Sr. Presidente
respondido que já lá se deslocou com o Sr. Presidente da Junta. _________________
Tomou de seguida a palavra o Sr. Joaquim Nunes para referir a falta de limpeza na
zona envolvente dos contentores do lixo e a má repartição dos mesmos. Falou
igualmente na Estrada de Mondim de Baixo onde não passa uma ambulância. ______
Relativamente ao lixo, o Sr. Presidente da Câmara respondeu que tinha noção da
péssima prestação de serviços e que já tinha reunido várias vezes para informar do
descontentamento e exigir o cumprimento do Caderno de Encargos e lamentou que
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essas reuniões só têm um efeito de melhoria temporário. Informou que se está a
preparar um novo concurso público internacional para o serviço de recolha de
resíduos, não excluindo que existe por vezes alguma falta de civismo por parte das
pessoas que devem ser sensibilizadas para o bom uso dos contentores. ____________
Foi dada a palavra à Sra. Laurinda Cerqueira que expôs uma situação de falta de
limpeza num regato de águas livres num terreno junto à sua casa, ao que o Sr.
Presidente explicou que se devia comunicar aos serviços municipais os dados do
terreno e dos proprietários para estes serem notificados da obrigação de limpeza. De
seguida interveio o Sr. Júlio Moura para intervir no sentido de dizer que já se tinha
procedido a essa limpeza por ordem da proteção civil. _________________________
Interveio depois a Sra. Maria Luísa, moradora da Rua do Outeiro para lamentar que
nenhum dos três acessos à sua rua possa ser transitado por uma ambulância. Quanto a
este assunto, o Sr. Presidente da Câmara deixou claro que já informou os Srs.
Presidentes de Junta de que os caminhos onde não entram ambulâncias ou veículos
dos bombeiros são prioritários em termos de obras. ___________________________
Tomou de seguida a palavra a Sra. Paula Machado para alertar que na Rua da Igreja,
abriram valas para colocação de tubos de água e que as mesmas ainda não foram
fechadas. Também abordou o assunto da cultura em Gandra onde lamenta não
existirem verbas para o efeito e encorajou as pessoas a participarem nas assembleias
de freguesia por serem o local próprio para se discutirem assuntos importantes. O Sr.
Presidente da Câmara respondeu que tem insistido para a devida sinalização e fecho
das valas abertas e quanto à cultura, voltou a explicar que é intenção valorizar o
património cultural de cada freguesia e que para tal é importante inventariar para dar
a conhecer tudo o que existe em cada freguesia. ______________________________
Interveio de seguida o Sr. Hermínio Mendes que fez uma exposição sobre os recursos
endógenos e os resultados dos últimos censos do INE, tendo por certo os problemas
demográficos que não se compadecem com políticas do imediato. O Sr. Presidente
respondeu que tinha noção que os problemas demográficos são problemas que
atingem todo o país e são de complexa resolução, que é vontade da Câmara dar a
10

26 – Maio – 2022

A T A Nº. 10/2022

volta à situação apostando em políticas a médio prazo, para tentar fixar os jovens em
Valença e por exemplo os recém-licenciados da ESCE. Relativamente à população
mais idosas, é intenção melhorar as condições de vida, investindo em centros de dia
para acompanhar o envelhecimento ativo dos seniores. O Sr. Hermínio continuou a
sua intervenção falando dos transportes escolares cujo horário deveria ser coordenado
com os horários escolares, falou igualmente no PDM, lamentando que Gandra esteja
tão limitada em termos de possibilidade de construção e finalizou sugerindo a criação
de uma creche junto à zona industrial para apoiar as mães trabalhadoras. O Sr.
Presidente informou que a revisão do PDM está atrasada e que já estavam a decorrer
reuniões com os Srs. Presidentes de Junta de forma a analisar as necessidades de cada
freguesia. ____________________________________________________________
PONTO 15 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA – Nos termos do n.º 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 quarenta minutos, da qual, para
constar, se lavrou a presente ata composta por onze páginas. ____________________
O Presidente da Câmara Municipal
José Manuel Vaz Carpinteira
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