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ATA  DA  REUNIÃO

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL  DE  VALENÇA

REALIZADA  NO  DIA  28  DE

JULHO DE 2016. -------------------

- - - Aos vinte e oito dias do mês de julho 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, Anabela de Jesus Sousa Rodrigues e  Luís

Alberto  Mendes  Brandão  Coelho.  Secretariou  o  Técnico  Superior  da  Divisão

Administrativa,  Carlos  Carvalhido.  E,  tendo tomado os  lugares  que  lhes  estavam

destinados foram verificadas as  faltas  do Sr.  Presidente da Câmara Jorge Manuel

Salgueiro Mendes, e dos Srs. Vereadores José Temporão Monte e Mário Rui Pinto

Oliveira, desde logo justificadas por unanimidade sendo a primeira por motivo de

férias, e as restantes por motivos profissionais. O Sr. Vice-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  Sr.  Vice-Presidente  da

Câmara  quanto  ao  motivo  da  colocação  de  um tracejado  destinado  a  impedir  o

estacionamento em frente a uma residência  particular, tracejado esse que se encontra

situado  junto  à  Paval,  na  Estrada  Nacional  13  e  apresenta  uma  extensão

manifestamente exagerada. Também chamou a atenção para o problema da resina que

cai das árvores da Avenida Tito Fontes, questionando qual o motivo para isso, ou se a

situação ficou a dever-se apenas a uma má escolha quanto à espécie das árvores. ____

Finalizadas as intervenções, o Sr. Vice-Presidente da Câmara começou por explicar

que a seiva que cai das árvores é devida à presença de um inseto que já tinha atacado
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as  tílias  no  ano  passado,  o  que  provoca  o  seu  escoamento  de  modo  pegajoso,

manchando efetivamente os passeios e os carros. A este propósito, já foi decidida a

aplicação  de  um  inseticida  de  prevenção  na  próxima  primavera,  época  em  que

aparece o referido inseto. Quanto ao tracejado junto à Paval, o mesmo foi autorizado

em consequência de uma queixa apresentada pelo morador que vê muitas vezes a sua

entrada obstruída com o estacionamento indevido de viaturas. Todavia, tendo sido

constatado o exagero da sua extensão, foram já tomadas as diligências necessárias

para corrigir a situação. _________________________________________________

O Sr. Presidente em exercício informou ainda os Srs. Vereadores de que todos os

proprietários com entradas e saídas para estradas nacionais, E.N. 13, E.N. 101, e E.N.

201 vão ter agora um período para legalizar formalmente as suas entradas e saídas,

conforme editais das Infraestruturas de Portugal, que estão a ser distribuídos pelas

Juntas de Freguesias por onde passam este tipo de vias. Referiu ainda que o troço que

vai pela E.N 13 desde a Repsol até à rotunda e pela E.N.101 desde a Rotunda até ao

Largo Acácio Fernandes já  é  declarado espaço urbano, tendo o Sr.  Vereador Luís

Brandão sugerido que se renegociasse a extensão do mesmo junto às Infraestruturas

de Portugal. __________________________________________________________

Sem mais intervenções, avançou-se para a Ordem do Dia. ______________________

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DE 14 DE JULHO DE 2016: ___________

A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no nº 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  14 de  julho

corrente,  pelo que a mesma irá  ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da

respetiva reunião. Não tomou parte da votação a Sra. Vereadora Elisabete Domingues

por  não  ter  estado  presente.

____________________________________________________
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PONTO  2  –  PROTOCOLO  PREMIUM  COM  O  BANCO  POPULAR  –

MINUTA.

_________________________________________________________________

O Sr. Presidente em exercício apresentou o documento explicando que, se trata de um

protocolo de adesão voluntária similar aos anteriores aprovados com outros bancos,

sendo a minuta do mesmo aprovada por unanimidade. _________________________

PONTO  3  -  CONSUMO  EXCESSIVO  DE  ÁGUA:  ___________________

O Sr. Presidente em exercício explicou à Câmara que se tratou de uma rutura de água

na Casa Mortuária de S. Julião e, à semelhança de outros casos que já foram aqui

apreciados,  foi  aprovado por  unanimidade a  isenção das  taxas  de  manutenção de

infraestruturas e de resíduos sólidos variável relativamente à União de Freguesias de

S. Julião e Silva, consumidor n.º 232379, área 1101/5685, no que diz respeito ao mês

de  Junho  de

2016.________________________________________________________

PONTO  4–  PEDIDO  DE  APOIO  LOGÍSTICO  –  ARCA  ASSOCIAÇÃO

RECREATIVA  E  CULTURAL  DAS  AZENHAS.

____________________________

A ARCA solicitou apoio logístico para colocação de um palco, iluminação e cedência

de estruturas amovíveis para o bar no âmbito de um desfile de moda de acordo com o

seu plano de atividades, tendo sido ratificado por unanimidade. _________________

PONTO 5 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS. ______________________________

a)  RESUMO  DIÁRIO  DA  TESOURARIA:  ________________________

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria de dia 27

de junho corrente que apresenta um total de disponibilidades de € 1.553.665,95 (um

milhão quinhentos e cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e cinco euros e noventa

e cinco cêntimos). _____________________________________________________

b)  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  SR.  PRESIDENTE  DA  CAMARA

MUNICIPAL  E  PELOS  VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E

SUBDELEGAÇÃO  DE  COMPETÊNCIAS:
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_____________________________________

A Câmara Municipal tomou conhecimento. _________________________________

c) CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES: ____________________________________

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a cedência de instalações do Pavilhão

ao Basket Clube de Valença para os dias 16 e 30 de junho, 14 e 21 de julho e 18 e 25

de Agosto assim como a respetiva isenção de taxas. ___________________________

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  intervenções  além  da  do  Sr  Presidente  em

exercício para informar os presentes da assinatura do contrato-promessa de compra e

venda de um lote industrial ao Grupo Antolin para a construção de uma nova unidade

fabril, no Parque Empresarial. Informou ainda que existem interessados em mais lotes

e  de  dimensões  consideráveis,  estando  o  Município  a  diligenciar  no  sentido  de

apresentar uma proposta  em breve. _______________________________________

PONTO 6 – 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, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada

pelo Sr. Presidente em exercício e  pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais

havendo a tratar, o Sr. Presidente, pelas dez horas e trinta minutos, declarou encerrada

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