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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  23  DE 

FEVEREIRO DE 2017. -----------

- - - Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezassete, 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,  Mário  Rui  Pinto  Oliveira,  Anabela de Jesus  Sousa  Rodrigues  e  Luís 

Alberto  Mendes  Brandão  Coelho.  Secretariou  a  Chefe  da  Divisão  Administrativa 

Geral,  Paula  Cristina  Pinheiro  Vasconcelos  Mateus.  Verificou-se  a  falta  do  Sr. 

Vereador  José  Temporão  Monte,  por  motivos  de  saúde,  tendo  a  mesma  sido 

justificada por unanimidade. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, 

o Sr. Presidente, declarou aberta a reunião pelas dez horas. _____________________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Solicitou a palavra a Srª  Vereadora Anabela Rodrigues para questionar qual era o 

critério  para  a  atribuição  de  lugares  privados  de  estacionamento  e  de  cargas  e 

descargas,  em  concreto   na  Rua  Domingos  Aguiar.  De  seguida,  interveio  o  Sr. 

Vereador  Manuel  Lopes  para  congratular-se  pelo  facto  de,  no  dia  do  Feriado 

Municipal,  e  com a visita  do Sr.  Presidente da República,  os  comerciantes terem 

efetivamente  cumprido  com  o  Regulamento  Municipal  dos  Horários  de 

Funcionamento  dos  Estabelecimentos  Comerciais  e  de  Prestação  de  Serviços  no 

Município de Valença, e dessa forma, este ano, terem estado encerrados. Solicitou de 

seguida a palavra o Sr. Vereador Luís Brandão para dizer que ouviu comentar que a 

Câmara Municipal estaria à espera de uma de uma proposta da parte da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença relativamente aos incentivos para 

o voluntariado, referindo que se isso é verdade tal nunca foi solicitado à Associação 
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Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários.  Perguntou  ainda  se  as  obras  de 

requalificação da zona envolvente  à  Lua do Mel foram executadas  com base  em 

projeto porque queria alertar para alguns erros de conceção, pois verificou situações 

com problemas de visibilidade na saída para a Avenida dos Bombeiros assim como 

outras situações com problemas para a circulação de veículos prioritários no próprio 

largo da Lua do Mel. ___________________________________________________

Respondendo  às  questões  colocadas,  o  Sr.  Presidente  da  Câmara  explicou  que 

atendendo  a  um pedido  da  Clínica  sita  na  Avenida  Tito  Fontes,  foi  autorizada  a 

cedência  de  um  lugar  de  estacionamento  mas  como  se  verificou  que,  de  forma 

abusiva,  o  espaço  era  ocupado  por  uma  viatura  particular,  decidiu-se  alterar  a 

sinalética e reservar o lugar para veículos de transporte de doentes. Quanto às obras 

de requalificação do largo da Lua do Mel, foram efetivamente executadas com base 

no projeto elaborado pelos técnicos municipais e a interseção com a Avenida dos 

Bombeiros  Voluntários  foi  cuidadosamente  estudada  e  por  enquanto  não  revelou 

qualquer problema. Quanto à circulação dos veículos prioritários no largo da Lua do 

Mel, o Sr. Presidente já testemunhou as manobras de uma ambulância e as mesmas 

foram executadas sem qualquer dificuldade. Relativamente à visita do Sr. Presidente 

da  República,  este  ficou  extremamente  satisfeito  com  a  calorosa  receção  que  a 

população lhe reservou, levando uma boa recordação de Valença e tendo manifestado 

a sua satisfação publicamente, em Coimbra onde chegou com quase duas horas de 

atraso.  O  Sr.  Presidente  da  Câmara  agradeceu  portanto  a  todos  os  munícipes  e 

autarcas que participaram na receção ao Sr. Presidente da República. _____________

O Sr.  Vereador  Manuel  Lopes  tomou de seguida a palavra para salientar  que em 

relação à saída do largo da Lua do Mel para a Avenida dos Bombeiros Voluntários, foi 

tido o cuidado de eliminar  um lugar  de estacionamento para alargar  o ângulo de 

visibilidade.  Fica  ainda  surpreendido  com  as  críticas  quando  verifica  que  o 

estacionamento em espinha, criado há mais de dez anos, do outro lado da Avenida dos 

Bombeiros Voluntários, revela muito mais perigo, já que a saída do estacionamento 

tem  que  ser  feita  de  marcha  atrás  para  a  faixa  de  rodagem  e  sem  qualquer  
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visibilidade. _________________________________________________________

O Sr. Vereador Luís Brandão pediu a palavra para esclarecer que a sua intervenção 

não tinha por objetivo desprezar a obra feita mas sim alertar para algumas situações 

que poderiam ser corrigidas e que fica surpreendido com a comparação pois nunca 

colocou  em causa  o  estacionamento  mas  sim a  solução  aplicada  à  saída  para  a 

avenida,  que  no  seu  ponto  de  vista,  é  tecnicamente  má,  pois  trata-se  de  uma 

interseção num plano inclinado com uma curva circular que limita a visibilidade e 

obriga os veículos de maior dimensão a subir  o passeio,  coisa que não acontecia 

quando  a  interseção  se  fazia  num  ângulo  inferior  a  noventa  graus.  De  seguida 

interveio a Srª Vereadora Anabela Rodrigues respondendo ao Sr. Lopes que não devia 

justificar erros do presente com erros do passado, sendo este um mau princípio. ____

Para concluir sobre este tema, o Sr. Presidente da Câmara disse que as obras foram 

projetadas  pelos  técnicos  municipais  que  merecem  consideração  pelas  suas 

capacidades  e  todos  os  requisitos  técnicos  estão  cumpridos.  Trata-se  de  uma via 

secundária  que intercede com uma via principal  e evidentemente que a passagem 

deve ser executada com cautela e até agora não ocorreu qualquer incidente. ________

Não se verificando mais intervenções, o Sr. Presidente avançou para o período da 

Ordem do Dia. ________________________________________________________

PONTO  1  –  APROVAÇÃO  DA ATA DA REUNIÃO  DE  CÂMARA DE  09 

FEVEREIRO 2017  ___________________________________________________

A ata foi aprovada por unanimidade.  Não tomou parte na votação o Sr. Presidente 

Jorge Salgueiro Mendes por não ter estado presente na reunião. _________________

PONTO 2 –   ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A ESCOLA SUPERIOR DE 

EDUCAÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA -  ESTÁGIO 

DE GERONTOLOGIA SOCIAL; _______________________________________

Foi solicitada a possibilidade de realização de um estágio que não envolve quaisquer 

custos  para  o  Município,  pelo  que,  à  semelhança  do  que  acontece  com  outras 

universidades, foi aceite, submetendo-se agora à ratificação. O ponto foi ratificado 

por unanimidade. ______________________________________________________

3



23–FEVEREIRO–2017

A T A     Nº. 5/2017

PONTO 3 - COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIO - ELABORAÇÃO 

DE REGULAMENTO; ________________________________________________ 

De acordo com o novo Código de Procedimento Administrativo, a abertura de proce-

dimento para elaboração de Regulamento deve ser objeto de aprovação da Câmara 

Municipal e face à necessidade de atualização para a legislação vigente, foi aprovada 

por unanimidade  a abertura de procedimento para a elaboração do Regulamento do 

Comércio a Retalho não Sedentário do Município de Valença. __________________

PONTO 4 - PISCINA MUNICIPAL - ISENÇÃO DE TAXAS; _______________

Trata-se de um pedido de isenção da mensalidade de um utente com recomendação 

médica para hidroterapia cujas condições sócio-económicas foram verificadas pelo 

que se aprovou por unanimidade isentar o Sr. António da Cruz Abreu do pagamento 

da mensalidade devida pela utilização da piscina municipal. ____________________

PONTO 5 -  PEDITÓRIO NACIONAL DA EUROPACOLON PORTUGAL - 

PEDIDO DE COLABORAÇÃO;  _______________________________________

Tal com em anos anteriores, foi aprovado por unanimidade autorizar a realização do 

peditório da Europacolon Portugal, nos dias 19, 20 e 21 de Maio 2017, assim como 

recorrer ao Banco de Voluntariado para apoiar a iniciativa. _____________________

PONTO 6 -  DELIBERAÇÕES DIVERSAS: ______________________________

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _______________________________

Resumo Diário de Tesouraria de dia 22 de fevereiro corrente. Total de disponibilida-

des € 2.153.803,60 (dois milhões cento e cinquenta e três mil oitocentos e três euros e 

sessenta cêntimos). Ciente. ______________________________________________

b) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MU-

NICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELE-

GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Ciente. _________________________________

c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS; __________________________________

Face ao temporal que assolou o concelho no início do mês, e com a finalidade de mi-

nimizar os danos provocados no campo de futebol da União Desportiva Friestense, 

foi ratificada por unanimidade a concessão de apoio em material à União Desportiva 
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Friestense para reparação da vedação e da lona de cobertura dos bancos dos suplen-

tes. _________________________________________________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. __________________

Interveio o Sr.  Presidente da Junta de Freguesia de Ganfei  para agradecer  todo o 

apoio prestado para a receção do Sr. Presidente da República e informou que a visita 

do Sr Presidente da República a Ganfei e seu discurso em homenagem a São Teotónio 

consta em reportagem no site da Presidência da República já divulgado nas redes 

sociais  pela  Junta  de  Freguesia  de  Ganfei.  De  seguida,  tomou  a  palavra  o  Sr. 

Armando Fernandes também para agradecer, na qualidade de cidadão da Freguesia de 

Ganfei, todos os que proporcionaram as condições para a vinda do Sr. Presidente da 

República a Ganfei que ficará para a história da freguesia e do concelho. Não se 

verificando mais intervenções do público, o Sr. Presidente concluiu agradecendo a 

todos os trabalhadores da Câmara Municipal que colaboraram para a receção do Sr. 

Presidente da República. ________________________________________________

PONTO 7 – 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, 

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 e pela Secretária da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Sr. 

Presidente  declarou encerrada a reunião  pelas onze horas,  da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata composta por cinco páginas. ____________________________

___________________________

___________________________ 
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