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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  5   DE 

MAIO DE 2016. --------------------

- - - Aos cinco dias do mês de maio 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. Vice-Presidente da 

Câmara,  Manuel Rodrigues Lopes,  com a presença dos Srs.  Vereadores, Elisabete 

Maria Lourenço de Araújo Domingues,  José Manuel Temporão Monte, Mário Rui 

Pinto de Oliveira, Anabela de Jesus Sousa Rodrigues e Luís Alberto Mendes Brandão 

Coelho.  Secretariou  a  Chefe  de  Divisão  Administrativa,  Paula  Cristina  Pinheiro 

Vasconcelos  Mateus.  E,  tendo  tomado  os  lugares  que  lhes  estavam destinados  e 

verificada  a  falta,  considerada  desde  já  justificadas  por  unanimidade,  do  Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Jorge Salgueiro Mendes por motivos profissionais, 

o Sr. Presidente em exercício, declarou aberta a reunião pelas dez horas.----------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Antes de dar a palavra aos membros do executivo para as suas intervenções, o Sr. 

Presidente em exercício informou, que Valença, pela primeira vez está presente na 

Feira Ibérica de Turismo que se realiza na cidade da Guarda entre os dias 5 e 8 de 

maio, sendo esta mais uma das iniciativas levadas a cabo para promover o concelho 

de Valença e o seu património. Ainda para dizer que, hoje por volta das 18h30 no 

auditório do CILV estará presente o eurodeputado José Manuel Fernandes para fazer 

uma apresentação da agenda a que o mesmo chamou “A Minha Terra”. -----------------

Seguidamente,  deu  a  palavra  aos  membros  do  executivo,  tendo-se  verificado  as 

seguintes intervenções: --------------------------------------------------------------------------

- Da Srª. Vereadora Anabela Rodrigues para dizer que esteve a ver os percursos do 

Rally Eurocidade e que lhe parece que este não tem nenhum percurso do lado de 
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Portugal. Perguntou a razão disso acontecer, uma vez que o mesmo tem a designação 

de “Rally da Eurocidade” e que custos é que a sua organização teve para o Município. 

-  O Sr. Presidente em exercício passou a palavra ao Sr. Vereador José Monte para 

dizer  que,  efetivamente,  este  ano  o  “Rally  da  Eurocidade”  não  irá  ter  nenhum 

percurso em Portugal. Desde o início que se fizeram todas as diligências necessárias 

para  que  isso  não  acontecesse,  porém,  devido  a  divergências  entre  a  Federação 

Galega e a Federação Espanhola esta última não autorizou a que a prova se realizasse 

em  Portugal.  Tal  facto  foi  comunicado  à  Federação  Portuguesa  mas  devido  a 

legislação  própria  da  FIA não  foi  possível  que  o  rally  se  realizasse  também em 

Valença. Em relação ao custo previsto desta atividade o mesmo foi reduzido e irá ser 

comparticipado com cerca de 2.500€ (dois mil e quinhentos euros) no âmbito do 

apoio às atividades da Eurocidade. ------------------------------------------------------------- 

-  Da  Sra.  Vereadora  Anabela  Rodrigues  para  dizer  que  se  percebeu  o  que  o  Sr. 

Vereador  referiu o problema foi  entre  a  Federação Portuguesa e  a  Espanhola e  a 

Câmara nem sequer intercedeu no sentindo de tentar resolver a situação. Por outro 

lado é uma rally da Eurocidade que acaba por não ser porque não tem qualquer troço 

em Portugal, no entanto, vamos pagar 2.500€ (dois mil e quinhentos euros). -----------

-  Do  Sr.  Vereador  José  Monte  para  dizer  que  se  fizeram  diligências  junto  da 

Federação Portuguesa e do Secretário de Estado do Desporto, porém, em Espanha 

devido ao diferendo entre as duas Federações, a Nacional e a Regional, o problema 

ainda  não  foi  completamente  solucionado,  no  entanto,  conseguiu  ultrapassar-se  a 

questão dos pilotos, isto é, agora os pilotos portugueses já podem participar neste 

rally em Espanha, ao abrigo de uma licença especial emitida pelos dois países. --------

- Da Sra. Vereadora Anabela Rodrigues para referir que vai então realizar-se um rally 

em Espanha, que não tem nada a ver com a Eurocidade mas para o qual vamos pagar 

2.500€ (dois mil e quinhentos euros). ---------------------------------------------------------

-  O Sr.  Vereador  José Monte esclareceu que tem a ver  com a Eurocidade,  que a 

atividade  está  inserida  no  Programa  Desportivo  da  Eurocidade  e  como  tal  há 

atividades que se realizam em Valença e outras que se realizam em Tui e que são 
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mutuamente apoiadas por ambas as cidades. Explicou que as atividade, uma vez que 

integram, o programa desportivo da Eurocidade são comparticipadas por ambas as 

cidades, independentemente do local em que se realizam. ---------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 –  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE 

ABRIL DE 2016: A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no nº 2 do arti-

go 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 arti-

go, deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de câmara realizada no dia 

20 de abril  corrente, pelo que a mesma irão ser assinada pelo Presidente e pela Secre-

tária da respetiva reunião. -----------------------------------------------------------------------

PONTO 2 – PASSEIO SÉNIOR 2016: -  O Sr. Presidente em exercício esclareceu 

que há semelhança do ano passado estamos a percorrer o caminho que S. Teotónio 

percorreu e este anos iremos a Viseu, nos dias 14 e 21 de maio. É uma bela iniciativa 

da Câmara Municipal de Valença visitar os locais por onde o 1.º Santo Português pas-

sou, por onde fez obra e deixou marcas e que a Câmara de Viseu demonstrou grande 

interesse nesta visita. -----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------

PONTO  3  –  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  PARA  A 

ELABORAÇÃO DE CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES 

NOS  SISTEMAS  EM  BAIXA  –  EMISSÃO  DE  PARACER  PRÉVIO  – 

RATIFICAÇÃO: -  Foi presente, para ratificação, o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara datado de 29 de outubro de 2015 pelo qual emitiu parecer prévio à realização 

da despesa referente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, com declaração de voto. --------------------------------------------

“Declaração de voto

Abstêm-se por não ter sido antecipadamente entregue a documentação que agora foi 

disponibilizada, nomeadamente, o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos”.-
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PONTO  4  –  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  PARA  A 

PRODUÇÃO  DE  ORTOFOTOMAPAS  DIGITAIS  À  ESCLARA  1:2000  – 

EMISSÃO  DE  PARACER  PRÉVIO  –  RATIFICAÇÃO:  -  Foi  presente,  para 

ratificação, o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 29 de outubro de 2015 

pelo  qual  emitiu  parecer  prévio  à  realização da  despesa  referente  ao  assunto  em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, com declaração de voto. --------------------------------------------

“Declaração de voto

Abstêm-se por não ter sido antecipadamente entregue a documentação que agora foi 

disponibilizada, nomeadamente, o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos”.-

PONTO  5  –  CONSUMO  EXCESSIVO  DE  ÁGUA:  -  Acerca  do  assunto  foi 

presente o e-mail das Infraestruturas de Portugal, que deu entrada e ficou registado 

sob o n.º 6838/2015 no qual se solicita um crédito do valor correspondente às taxas 

de  saneamento  e  resíduos  sólidos  indexadas  à  proporcionalidade  do  consumo 

resultante da fuga de água no contador com o código de consumidor n.º  226468, 

instalado no Largo da Estação, entretanto já reparada. --------------------------------------

A Câmara Municipal,  deliberou, por unanimidade,  taxas a água pelo escalão mais 

baixo e isentar do pagamento da taxa de saneamento e resíduos sólidos. ---------------- 

PONTO  8  –  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS  -  A)  RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA: Resumo Diário de Tesouraria do dia 4 de maio corrente. Total de 

disponibilidades – 1.202.568€ (Um milhão duzentos e dois mil quinhentos e sessenta 

e oito euros) “Ciente”. ---------------------------------------------------------------------------

B)  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  E  PELOS  VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Ciente. ------------------------------------

C)  CEDÊNCIAS  DE  TRANSPORTES:  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, ratificar as seguintes cedências de transportes: ------------------------------

Processo Requerente Assunto
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1947/2016

Corpo Nacional de Escutas – 

Agrupamento n.º 453 – Valen-

ça 

15-04-2016 – Arcozelo – Ponte de 

Lima

17-04-2016 – Arcozelo – Ponte de 

Lima 
D) CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES:- A Câmara Municipal deliberou, por unani-

midade, autorizar ou ratificar, consoante os casos, as seguintes cedências do auditório 

da Biblioteca Municipal: ------------------------------------------------------------------------

- À ADRIMINHO, no dia 19 de abril, pelas 18h00, no âmbito do projeto CLDS Va-

lença 3G, eixo 3 – Capacitação da comunidade e das instituições na sua atividade 16, 

denominada “Associa-te”; -----------------------------------------------------------------------

- À ADRIMINHO, todas as terças feiras, entre as 10h00 e as 11h30 no âmbito do pro-

jeto CLDS Valença 3G, eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Po-

breza Infantil, na sua atividade 9 – Programa de Promoção de Competências Paren-

tais; -------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ao IEFP, no dia 19 de maio, às 10h00, para uma sessão de informação sobre as me-

didas CEI e CEI+ dirigidas às autarquias locais e entidades de solidariedade social.---

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO –  Encerrada a ordem 

de trabalhos, o Presidente fixou um período de intervenção aberto ao público, tendo 

intervindo  o  Sr.  Armando  Fernandes  para  dizer  que  chegou  ontem  à  Junta  de 

Freguesia de Ganfei o calendário de vacinação anti-rábica e por isso valeu a pena 

terem trazido essa questão aqui à reunião de câmara há uns meses atrás. ----------------

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 delibera-

do, por unanimidade, aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos ime-

diatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pela 

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

Sr. Presidente, pelas 10h30m, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata. –---------------------------------------------------------------------------
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