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A T A Nº. 13/2022

ATA  DA  REUNIÃO  DA

CÂMARA  MUNICIPAL  DE

VALENÇA  REALIZADA  NO

DIA 13 DE JULHO DE 2022.

- - - Aos catorze dias do mês de julho 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 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, respetivamente

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 nove horas e trinta minutos. __________________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

saudações protocolares passou a palavra aos vereadores para as suas intervenções.___

Usou da palavra o Sr. Vereador Manuel Lopes que, após as saudações protocolares,

disse que aquilo que já vinha a alertar há algum tempo e se previa veio a confirmar-se

com o incêndio ocorrido no dia de ontem, acrescentando que isto é apenas o início.

Ao  contrário  do  que  dizem os  governantes,  de  que  existem meios  no  terreno,  a

realidade prova o contrário. Perguntou ao Sr. Presidente se após o ocorrido no dia de

ontem notificou a Policia Judiciária porque, na sua perspetiva o incêndio não foi obra
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do acaso, já que começam, todos os anos, nos mesmos locais. De seguida perguntou

se existe um plano de contingência caso, num futuro próximo, deflagre um incêndio

no concelho numa das freguesias mais rurais do concelho, com maior área arborizada.

Referindo-se,  de  seguida  às  vespas  asiáticas  disse  que  em  2021  os  sapadores

florestais  retiraram mais  de  quinhentos  ninhos  perguntou  se  existe  a  intenção  de

estabelecer um programa preventivo, de instalação de armadilhas pelas freguesias.

Continuou referindo-se à recolha do lixo dizendo que está caótica, não tanto na sede

do  concelho  mas  nas  freguesias  há  dias  em que,  sistematicamente,  o  lixo  não  é

recolhido  e  como tal  perguntou  se  no  novo concurso  está  previsto  excluir  quem

apresentar um preço no limite da proposta. Perguntou se a Câmara Municipal prevê

conceder algum apoio aos regadios tradicionais porque alguns deles são atravessados

por estradas e caminhos municipais. Por fim questionou se já foi decidida a data para

a realização das eleições intercalares da União das Freguesias de S. Julião e Silva. __

O Sr. Presidente começou por responder dizendo que os sapadores florestais têm feito

o trabalho que foi planeado pelo responsável da proteção civil. Quanto ao plano de

contingência disse que existe e foi ativado. Em relação às vespas asiáticas disse que

têm vindo a ser corrigidas algumas ações de exterminação esperando implementar o

programa  preventivo  de  combate  aos  ninhos.  Referindo-se  à  recolha  do  lixo

relembrou que esta empresa foi seleccionada pelo executivo anterior, na sua opinião,

com alguns erros, um dos quais foi o de fixar como critério de adjudicação o preço

mais baixo. O novo concurso prevê duas alterações significativas: o preço vale 50% e

prevê penalidades para o caso de não cumprimento do Caderno de Encargos. Quanto

à  questão  dos  regadios,  disse  que  quando  houver  algum  pedido  por  parte  das

comissões  de regadios será analisado. Informou que a data para a realização das

eleições intercalares da União das Freguesias de S. Julião e Silva está marcada para o

dia onze de setembro. Por último disse que não foi feita nenhuma comunicação à

Polícia Judiciária sobre os incêndios e que no local esteve a GNR. _______________

A Sra. Vereadora Catarina Domingues após as saudações protocolares perguntou em

que  ponto  se  encontra  o  abrigo  para  os  animais  e  se  não  seria  de  pensar  numa

campanha de incentivo às famílias mais carenciadas para esterilização dos animais
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domésticos.  Perguntou,  também em que situação se  encontra  a  creche  no  parque

empresarial  de Gandra.  Quanto ao programa da CIM Alto Minho de Capacitação

Digital  para  adultos  com  mais  de  quarenta  e  cinco  anos,  “EUSOUDIGITAL”

perguntou onde vai funcionar. Perguntou se estão a pensar em realizar algum festival

para o público mais jovem. ______________________________________________

Para  responder  às  questões  colocadas  o  Sr.  Presidente  passou a  palavra  aos  Srs.

Vereadores Ana Paula Xavier e Arlindo de Sousa. ____________________________

A Sra. Vereadora Ana Paula Xavier quanto ao abrigo para animais responde que, em

termos de projeto se encontra  em fase de conclusão,  após o que será remetido à

Direção Geral de Alimentação e Veterinária para parecer. Quanto à esterilização de

animais informou que, brevemente, será levado a reunião de câmara um projeto de

regulamento para esterilização de animais vadios. ____________________________

O Sr. Vereador Arlindo Sousa informou que o programa “EUSOUDIGITAL” já se

encontra a funcionar na Biblioteca Municipal. _______________________________

Quanto à questão da creche o Sr. Presidente explicou que está a ser preparado um

projeto  para  ser  submetido  a  uma  candidatura.  Relativamente  a  eventos  para  o

publico  mais  jovem,  disse  que  na  programação  anual  já  está  refletida  essa

preocupação.  _________________________________________________________

Findas as intervenções passou-se ao período da ordem do dia. ___________________

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO  1  –  APROVAÇÃO  DA  ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  20  DE  JUNHO  DE  2022  –  Aprovada  por

unanimidade. _________________________________________________________

As Sras. Vereadoras Elisabete Domingues e Catarina Domingues não participaram na

votação da ata por não terem estado presentes na reunião a que a mesma se refere. __

PONTO 2 – ALTERAÇÃO N.º7 – ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO

PLANO 2022 – A Câmara Municipal tomou conhecimento. ____________________

PONTO 3 – CESSAÇÃO DOS VÍNCULOS CONTRATUAIS COM ÁGUAS DE

PORTUGAL SGPS S.A.  –  PARECER JURÍDICO –  Acerca  do  assunto,  o  Sr.
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Presidente informou que foi solicitado um parecer jurídico no qual se colocaram três

questões:  1.  se  existe  possibilidade  jurídica  de  o  Município  fazer  cessar  a  sua

participação nos pactos, parcerias e contratos que celebrou com o Estado Português, a

AdP SGPS e a AdAM – Águas do Alto Minho, S.A.; 2. Que consequências jurídicas,

financeiras ou outras, poderão decorrer para o Município de uma eventual cessação

desses pactos, parecerias e contratos; 3. Com a saída de empresa, os investimentos

comunitários podem ser mantidos como município isolado, tendo em conta que são

investimentos elegíveis. Após um breve resumo acerca do teor do parecer jurídico, o

Sr. Presidente informou que existem duas formas de cessar o contrato:  uma imediata,

por  via  da  manifestação,  de  todos  os  municípios,  da  intenção  de  sair;  outra  que

implica o decurso de um prazo de dez anos, desde a data de celebração do contrato, e

o pagamento de uma indemnização. Diante dessa circunstância e atendendo que o

contrato celebrado é excessivamente oneroso para o Município, acrescentou que se

propõe é a propositura de uma ação, junto do Tribunal Administrativo, centrada na

questão respeitante à invalidade do n.º7 da cláusula 30.ª do Contrato de Parceria, que

obriga  ao  exercício  conjunto  do  direito  de  resolução,  por  parte  de  todos  os

municípios. De modo a que, sendo essa cláusula considerada inválida, o Município de

Valença, por si só, possa fazer cessar o vínculo se se sentir penalizado.____________

A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  recorrer  ao  Tribunal

Administrativo, de acordo com o indicado no parecer jurídico, e debater a posição

assumida em Assembleia Municipal. ______________________________________

PONTO 4 – NORMAS OTL 2022 – Acerca do assunto foram presentes as normas

para o OTL 2022. _____________________________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas normas. _____

PONTO  5  –  83.º  VOLTA  A  PORTUGAL  CONTINENTE  –  PEDIDO  DE

PARECER –  Acerca do assunto foi  presente o pedido da Podium Eventos,  S.A,

registado  sob  o  n.º  3116/2022,  a  solicitar  a  emissão  de  parecer  favorável  para  a

passagem da volta no percurso sob jurisdição do Município. ____________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir o solicitado parecer. ______

PONTO  6  –  ALCALDIA DE  A GUARDA –  PEDIDO  DE  ISENÇÃO  DE
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LICENÇA  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  PLANFLETOS  –  Ratificado,  por

unanimidade, o despacho da Sr. Vereadora Ana Paula Xavier a isentar a Alcaldia de A

Guarda da taxa para a distribuição de panfletos no dia 29 de junho na feira semanal

de Valença. ___________________________________________________________

PONTO 7 – “FAMILY PARTY – JUMP AND SPLASH 2022” – PEDIDO DE

ISENÇÃO DE TAXA DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO –  Ratificado, por

unanimidade, o despacho do Sr. Vereador Arlindo Sousa que isentou o promotor do

evento da taxa de licença especial de ruído. _________________________________

PONTO  8  –  CORTES  DE  TRÂNSITO  –  A  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento dos despachos datados de 7 de julho corrente a autorizar os seguintes

cortes de trânsito:

 No dia no dia 16 de julho entre as 14h00 e as 17h00, no Largo de S. Bento,

freguesia de Cerdal para a realização de manobras de "freestyle" em moto;

  Do Parque de Estacionamento das Cortinas de São Francisco entre os dias 11

e 19 de julho e do Parque de Estacionamento das Portas do Sol entre os dias

15 e 18 de julho realização do Festival Contrasta nas Cortinas de S. Francisco.

PONTO 9 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS:

a) RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – Resumo diário de tesouraria do dia 13

de  julho  corrente:  3.658.390,77€  (três  milhões  seiscentos  e  cinquenta  e  oito  mil

trezentos e noventa euros e setenta e sete 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 – Aprovado, por unanimidade a concessão

de um subsídio à Confraria Nossa Senhora do Faro de 5.000€ (cinco mil euros), para

apoio  a  várias  intervenções,  mediante  a  apresentação  das  respetivas  faturas  e  a

concessão  de  um  apoio  de  85.000€  (oitenta  e  cinco  mil  euros),  à  Associação

Empresarial de Valença, para apoio à realização das Festas do Concelho, mediante

protocolo a celebrar.  ___________________________________________________
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d) CEDÊNCIA DE TRANSPORTES –  Ratificado por unanimidade o transporte

concedido ao Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho para a vista de estudo da

escola básica de Ganfei. ________________________________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:  Da Sra.  Elisabete  Viana para

alertar que em Arão existem, pelo menos, duas colónias de gatos vadios. Depois para

perguntar acerca da construção da casa mortuária de Valença já que ouviu dizer que

no local  onde estava  previsto  a  sua  construção irá  ser  para a  construção de  uma

residência universitária. _________________________________________________

Em resposta o Sr. Presidente referiu que, tal como foi dito pela Sra. Vereadora Ana

Paula Xavier, o regulamento para esterilização de animais vadios está a ser preparado

e,  quanto  à  casa  mortuária,  o  local  previsto  ainda  se  mantém e  que  os  serviços

municipais estão a preparar uma proposta de projeto. __________________________

Do Sr. Armando Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de Ganfei para dizer

que  esta  freguesia  tem uma  casa  mortuária  com muito  boas  condições  e  que  se

encontra disponível a toda a população. Seguidamente perguntou acerca de um apoio

a conceder à freguesia para aquisição de terrenos. ____________________________

O Sr. Presidente respondeu que em breve a concessão do apoio será trazida a reunião

de câmara. ___________________________________________________________

O Sr. Presidente agradeceu a intervenção e não havendo mais intervenções passou-se

ao ponto seguinte. _____________________________________________________

PONTO 10 – 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 trinta minutos da qual, para constar,

se lavrou a presente ata composta por sete páginas.___________________________
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 O Presidente da Câmara Municipal

José Manuel Vaz Carpinteira

7


