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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  11  DE 

AGOSTO DE 2016. ----------------

- - - Aos onze dias do mês de agosto do ano dois mil e dezasseis, 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  Manuel  Salgueiro  Mendes,  com  a  presença  dos  Srs.  Vereadores 

Manuel Rodrigues Lopes, Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues, Anabela 

de  Jesus  Sousa Rodrigues  e  Luís  Alberto  Mendes Brandão Coelho.  Secretariou  a 

Chefe de Divisão Administrativa Geral, Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus. 

E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados e verificada as faltas, desde 

logo justificadas por unanimidade, dos Srs. Vereadores José Manuel Temporão Monte 

e Mário Rui Pinto Oliveira, por motivos de férias e profissionais respetivamente, o Sr. 

Presidente declarou aberta a reunião pelas dez horas.__________________________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Sr.  Presidente da Câmara Municipal  deu a palavra aos membros do executivo, 

tendo-se verificado as seguintes intervenções: _______________________________

- Da Srª. Vereadora Anabela Rodrigues para questionar o motivo pelo qual o chafariz 

do Jardim Municipal foi tapado com cimento, dado que, tal situação, nunca foi falada 

em reunião de Câmara. _________________________________________________

- Do Sr. Vereador Luís Brandão para, face à situação difícil que se está a viver no 

Distrito  com os  fogos  florestais,  lamentar  o  fato  de  o  Sr.  Presidente  da  Câmara 

Municipal  não  ter  tido  oportunidade  de  estar  presente  ou que a  autarquia  tivesse 

estado representada na reunião da Comissão Distrital da Proteção Civil, realizada na 

Segunda  Feira,  para  analisar  a  situação,  dado  que  foram  tomadas  decisões 

importantes para o Distrito a ativação do Plano Distrital de Emergência. .__________
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Relativamente ao novo formato do Portal Municipal efetuou um consulta e verificou 

que  a  informação  está  desatualizada,  nomeadamente  quanto  à  constituição  da 

Comissão Municipal de Proteção Civil, sugerindo a sua atualização. _____________

Finalizadas as intervenções, o Sr. Presidente começou por esclarecer em relação ao 

Portal  Municipal  que foi  efetuada a  migração de todos os  conteúdos,  estando no 

entanto os diversos serviços municipais a reanalisar os mesmos de modo a que a 

informação seja atualizada. Considera que esta remodelação no site para além de ter 

melhorado a sua homepage e informação, irá facilitar aos cidadãos a consulta dos 

seus conteúdos. _______________________________________________________

Em relação à Comissão de Proteção Civil de Emergência esclareceu que o Município 

não  recebeu  comunicação  para  a  citada  reunião,  pelo  que  não  poderia  ter  sido 

representado.  Apenas  teve  conhecimento  da  mesma  no  dia  seguinte  ao  da  sua 

realização. ___________________________________________________________

Quanto  à  questão  levantada  pela  Srª.  Vereadora  Anabela  Rodrigues  referente  ao 

Jardim Municipal,  não  percebeu  a  que  se  referiu  atendendo  a  que  o  lago  já  se 

encontrava desativado há diversos anos,  desde o  mandato do Dr. José Luís Serra, 

devido às tubagens estarem corroídas e  ao perigo que representava, em termos de 

afogamento, para as crianças. Considerando a necessidade de um espaço amplo para a 

realização  de  eventos,  de  forma  a  dar  uma nova  dinâmica  ao  Jardim Municipal, 

decidiram proceder à sua cobertura com cimento.  ____________________________

Seguidamente, usou novamente da palavra a Srª. Vereadora Anabela Rodrigues para 

referir  que  colocou  a  questão  por  entender  que  deveria  existir  uma  explicação 

plausível  para  o  referido.  Contudo,  na  sequência  da  explicação  dada  pelo  Sr. 

Presidente quanto ao fecho do Chafariz do Jardim Municipal ficou chocada com a 

explicação apresentada – a do perigo de afogamento – e por isso o chafariz tenha sido 

tapado definitivamente. Mais referiu que se a questão se prendia com a necessidade 

de mais espaço para a realização de eventos deveriam, no seu entender, ter pensado 

numa solução para que o mesmo pudesse voltar ao seu estado inicial sempre que não 

2



11–AGOSTO–2016

A T A     Nº. 16/2016

fosse  necessário  estar  com cobertura.  Para  além de  chocados  com esta  alteração 

também estão absolutamente contra. _______________________________________

Relativamente à justificação apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara para não ter 

comparecido na reunião da Proteção Civil também não a convenceu e considera que 

sendo reuniões de emergência não se deveria estar à espera de ser convocado. ______

Em  relação  ao  site  do  Município,  e  uma  vez  que  estão  a  ser  reanalisados  os 

conteúdos,  solicitou  que  fosse  reanalisada,  também,  a  falta  de  informação  da 

contratação publica, tendo sugerido a sua colocação em local visível, o que se se vier 

a concretizar, aquando da publicação dos Índices de Transparência registará tal facto 

com agrado. __________________________________________________________

Seguidamente  usou  da  palavra  o  Sr.  Vereador  Manuel  Lopes  para  dizer  que  a 

ausência de comunicação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para a reunião da 

Proteção Civil, não impedia de o tivessem feito a si próprio à semelhança da chamada 

que lhe fizeram no Domingo, pelas 15h00, para a sensibilização da população e que 

se  isso  tivesse  acontecido,  o  Município  de  Valença  teria  estado  presente  na  dita 

reunião. _____________________________________________________________

Na sequência desta intervenção, o Sr. Vereador Luís Brandão referiu que enquanto 

membro da Comissão Distrital da Proteção Civil tem conhecimento de que houve 

dificuldades  nos  contactos  devido  ao  congestionamento  do  CCOD  (Centro  de 

Coordenação de Operações Distrital) nesses dias, frisando que a sua intervenção não 

foi feita em jeito de critica mas no  sentido de lamentar a falta de representação do 

Município. Por último, frisou que irá, na próxima reunião da comissão, questionar a 

forma  como  estão  a  ser  efetuados  os  contactos,  considerando  que  as  matérias  e 

natureza  que  revestiam,  implicavam  decisões  importantes  para  o  Distrito. 

Acrescentou que vários Municípios ativaram os Planos Municipais de Emergência. 

Explicou o motivo que o levou a questionar a ausência da presença do Município na 

reunião e se a razão foi a apresentada torna-se necessário alertar, quem de direito, de 

forma a solucionar a questão. ____________________________________________
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O Sr. Presidente da Câmara referiu que apesar de não o terem conseguido contactar o 

poderiam ter efetuado através dos contactos dos Vereadores da Câmara Municipal ou 

do Comandante da Proteção Civil, que lho transmitiriam assim que fosse possível. __

Seguidamente,  o  Sr.  Vereador  Luís  Brandão  informou  que  os  contactos  foram 

efetuados pelo Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara de Viana do Castelo e a 

Comissão foi secretariada pelo Secretariado de Apoio, composto por dois técnicos, 

pelo que a estrutura esteve a funcionar em pleno. _____________________________

Voltando a usar da palavra, a Srª. Vereadora Anabela Rodrigues referiu que se fizesse 

parte  de  uma Comissão,  numa situação de  catástrofe  não  ficaria  à  espera  de  ser 

contactada, tomaria a iniciativa e nunca adotaria uma posição de comodismo, tendo 

ficado  desiludida  com a  postura  do  Sr.  Presidente  da  Câmara  em relação  a  esta 

matéria.______________________________________________________________

Quanto a esta nova intervenção, o Sr. Presidente referiu que não lhe compete ativar a 

Comissão, existem mecanismos e normas a seguir e hierarquias a respeitar. ________

Quanto ao lago do Jardim Municipal referiu que o mesmo foi enchido de areia, tout-

venant  e finalizado com uma capa de cimento colorido. Mais referiu que a qualquer 

momento, se se justificar, poder-se-á repor no seu estado inicial.  ________________

Por último, o Sr. Vereador Luís Brandão deixou o registo do esforço desenvolvido 

em todo o Distrito  e pelos Bombeiros em particular que estiveram empenhados neste 

Concelho e fora dele no combate ao fogo, dado que existiram algumas dificuldades 

no apoio de meios fora do Distrito. ________________________________________

Efetuou um agradecimento à população que de forma massiva apoiou os Bombeiros 

Voluntários, demonstrando que a solidariedade funciona. ______________________

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DE  28 DE JULHO DE 2016: ___________

A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 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 de câmara realizada no dia 28 de julho corren-
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te, pelo que a mesma irá ser assinada pelo  Presidente e pelo Secretário da respetiva 

reunião. Não tomou parte na votação  o Sr. Presidente da Câmara, Jorge Manuel Sal-

gueiro Mendes por não ter estado presente nessa mesma reunião.________________

PONTO 2 –  DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - 

PEDIDO DE PRONÚNCIA:____________________________________________

Foi presente o email de Maria de Lurdes Barata, registado nesta Câmara municipal 

sob o n.º 4234/2016 no dia 02 do corrente mês, na qualidade de procuradora  do 

Novo  Banco,  S.A.  na  venda  da  fração  A do  prédio  sito  na  Rua  Mouzinho  de 

Albuquerque, n.º 93/97, inscrito na matriz urbana sob o artigo 2243 da União das 

Freguesias de Valença, Cristelo Côvo e Arão e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Valença sob o n.º 817, pelo valor de 280.000,00€ (duzentos e oitenta mil 

euros), solicitar a pronuncia  do direito de preferência na venda. A Câmara Municipal 

de acordo com o estabelecido no art.º 29º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e com 

base na informação nº DA29/2016 que acerca do assunto foi prestada pela Chefe de 

Divisão Administrativa Geral deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência  sobre a venda do imóvel acima identificado. ______________________

PONTO  3   -   CIM  ALTO-MINHO  -  COMPARTICIPAÇÕES  -  CANIL 

INTERMUNICIPAL - 2º TRIMESTRE 2016______________________________

A Câmara Municipal  deliberou, por unanimidade,  aprovar a comparticipação que 

cabe a este Município do 2º trimestre de 2016, referente ao Canil Intermunicipal no 

valor de 2.228,42€ (dois mil duzentos e vinte e oito euros e quarenta e dois cêntimos). 

PONTO  4  –  COMPARTICIPAÇÃO  DAS  FICHAS  DE  TRABALHO  DO  1º 

ANO DO 1º CICLO___________________________________________________

Acerca do assunto foi presente a informação da técnica de ação social . ___________

Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador Luís Brandão questionou se o custo esti-

mado de 1.300€ (mil e trezentos euros) significa que existirá um redução de verbas, e 

se assim for colocou a possibilidade de se estender à totalidade das crianças do 1º ano 

do 1º ciclo do Ensino Básico, criando uma similaridade com a oferta dos manuais. __

Nesta sequência a Sra. Vereadora Anabela Rodrigues sugeriu que fosse retirado o as-
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sunto, de forma a  repensar e ser presente numa próxima reunião. ________________

Relativamente a esta sugestão o Sr. Presidente da Câmara entende que deverá existir 

uma coerência com o que foi deliberado para os manuais escolares, assim como, exis-

te o entendimento de que  as famílias com possibilidade de efetuar a compra sem 

comparticipação do Município o deverão fazer, dado que não foram contemplados 

pelo Governo. ________________________________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação na aqui-

sição das fichas de trabalho do 1º ano do 1º ciclo, para o ano letivo de 2016/2017, na 

proporção de 100% para os alunos dos escalões de apoio social A e B e de 50% para 

os alunos do escalão C. _________________________________________________

PONTO 5 - PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DA MENSALIDADE DA PIS-

CINA. ______________________________________________________________

Foi presente o requerimento de Maria Júlia Cunha Rodrigues Anjos, registado nesta 

Câmara Municipal sob o nº 3411/2016, no dia 29 de Junho último, na qualidade de 

mãe de Inês de Jesus Rodrigues Anjos, solicitar a redução do valor devido pela  utili-

zação da Piscina Municipal. _____________________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar Inês de Jesus Rodrigues An-

jos do pagamento das respetivas  taxas de  utilização do equipamento acima citado. _

PONTO 6 - FEIRA SEMANAL - LUGAR DE TERRADO. __________________

Foi presente o requerimento de Maria da Conceição Santos Quintas, registado sob o 

nº 3991/2016, detentora do lugar nº 338, a solicitar autorização para efetuar troca do 

lugar que detém pelo nº 43, atendendo ao desfasamento do setor em relação aos arti-

gos que comercializa. ___________________________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a requerente a trocar do 

lugar de feirante nº 338 para o nº 4, nos termos do n.º 1 do art.º 25º do Regulamento 

da Feira Semanal de Valença, a alteração supra referida será tida em consideração, 

para efeitos de pagamento do lugar de terrado, a partir do próximo período de liquida-

ção. _________________________________________________________________

PONTO 7 - CAMINHADA E PASSEIO BTT - PEDIDO DE APOIO LOGÍSTI-
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CO _________________________________________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o apoio logístico fornecido 

ao Centro Social e Cultural de S. Pedro da Torre para a organização desse evento rea-

lizado a 17 de Julho. ___________________________________________________

PONTO 8 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS: ______________________________

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _______________________________

Resumo Diário de Tesouraria de dia 10 de agosto corrente. Total de disponibilidades 

– € 1.704.428,06 (um milhão setecentos e quatro mil quatrocentos e vinte e oito euros 

e seis cêntimos). A Câmara Municipal tomou conhecimento. ____________________

b) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MU-

NICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELE-

GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: ________________________________________

A Câmara Municipal tomou conhecimento. _________________________________

c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS ___________________________________

A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de dois 

mil quinhentos euros (2.500 €) à Comunidade Associativa Arcanjos S. Miguel e S. 

Gabriel - IPSS, de Fontoura, para promoção de ações no âmbito do apoio às crianças 

e jovens, e serviço de utilidade social. A Sra Vereadora Elisabete Domingues não to-

mou parte na votação por se encontrar impedida nos termos do art.º 69º do Dec- Lei 

nº 4/2015 de 07 de janeiro do Código do Procedimento Administrativo. ___________

d) CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES:____________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de instalações 

do Auditório da Biblioteca nos dias 26 de Julho e 26 de Agosto 2016 para a equipa 

RSI de Valença, no âmbito do Projeto Summer Kids. __________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. __________________

Encerrada a ordem de trabalhos, o Presidente fixou um período de intervenção aberto 

ao público, não se tendo registado qualquer intervenção. _______________________

 PONTO 9 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA – Nos termos das disposições 

do nº3 do artigo 57º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado, 
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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 e pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a 

tratar,  o  Sr.  Presidente  da  Câmara,  pelas  dez  horas  e  quarenta  minutos,  declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. _______________
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