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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  8  DE 

SETEMBRO DE 2016. ------------

- - - Aos oito dias do mês de setembro 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 Oliveira,  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  a  falta,  desde  logo  justificada  por  unanimidade,  do  Sr.  Presidente  da 

Câmara Jorge Manuel Salgueiro Mendes, por motivos profissionais, o Sr. Presidente 

em exercício declarou aberta a reunião pelas dez horas.________________________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Sr.  Presidente  em exercício  tomou a  palavra  para  informar  que acabou de ser 

distribuída a todos os vereadores uma cópia do Diário da República 2ª série de 2 de 

setembro com o despacho de 19 de agosto da Secretária de Estado do Turismo e do 

Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, que declara o relevante 

interesse  público  do  projeto  de  reabilitação,  ampliação  e  alteração  de  uso  do 

património  edificado  do  Convento  de  Ganfei  e  autoriza  assim,  o  proprietário, 

Refinarias de Açúcar Reunidas a instalar em solos da Reserva Agrícola Nacional um 

empreendimento  hoteleiro  cujos  detalhes  constam  também  do  documento 

distribuídos. __________________________________________________________

Continuando,  o  Sr.  Presidente  em exercício  fez  referência  à  Festa  do  Anho  que 

decorreu no anterior fim-de-semana em Gondomil, com muito êxito,  reunindo um 
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considerável  número  de  visitantes  e  confirmando  que  os  eventos  com  vertente 

gastronómica sempre alcançam um sucesso notável. __________________________

Deu a palavra de seguida aos membros do executivo, tendo-se verificado as seguintes 

intervenções: _________________________________________________________

- Da Srª. Vereadora Anabela Rodrigues para apresentar os parabéns efetivamente à 

organização do referido evento, mas lamentando que Valença continue sem nenhum 

evento importante de referência. Solicitou também esclarecimentos relativamente à 

alteração da sinalética e colocação das câmaras de vigilância, perguntando qual foi o 

procedimento, já que não foi assunto tratado em reunião de câmara. ______________

Em resposta ao comentário da Sr.ª Vereadora, o Sr. Presidente em exercício informou 

que, ano após ano, têm-se multiplicado as festas nas freguesias e todas têm tido muita 

adesão e comentários positivos, pelo que lhe apraz dizer que todos os eventos tem 

alcançado  qualidade  e  sucesso,  não  sentido  necessidade  de  um  novo  evento  de 

referência  como  foi  sugerido,  até  porque  na  sua  opinião  já  existe  um  evento 

importante, com história e êxito, que reúne muito mais visitantes do que outros dos 

concelhos vizinhos que é a Feira dos Santos. Quanto à sinalética, informou que os 

sinais colocados no cruzamento da Avenida Miguel Dantas com a Avenida do Colégio 

Português,  proibindo virar  à  esquerda  a  quem circula  na  avenida  Miguel  Dantas, 

permitem assim uma maior fluidez do trânsito e evitam que se criem filas de espera 

bloqueadas  por  quem  se  colocava  no  eixo  da  via  para  virar  à  esquerda.  Os 

automobilistas devem agora virar à direita e ir dar a volta à rotunda. Informou ainda 

que a alteração de trânsito depende apenas de despacho do Sr. Presidente da Câmara, 

tendo deixado de existir as comissões de trânsito. Quanto às câmaras de vigilância, 

colocadas nas Cortinas de S. Francisco, no estacionamento do Campo de Ténis, no 

baluarte  do  Socorro,  o  objetivo  consiste  em  evitar  o  vandalismo  que  já  se  tem 

verificado quer com assaltos às viaturas quer com a destruição de mobiliário urbano e 

do próprio parquímetro. Mais informou que no Largo da Lua de Mel já está a ser 

colocada a fibra ótica nos candeeiros novos para instalação de câmara de vigilância 

no  futuro.  Todas  as  câmaras  foram  devidamente  autorizadas  pela  Comissão  de 
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Proteção  de  Dados  e  irão  proporcionar  a  todos  os  valencianos  e  visitantes  mais 

segurança,  e  referiu  que  este  sistema  de  vigilância  já  é  aplicado  em  muitas 

localidades. __________________________________________________________

Finalizados  os  esclarecimentos  do  Sr.  Presidente  em  exercício,  a  Sra  Vereadora 

Anabela  Rodrigues  voltou  a  intervir  para   voltar  a  lamentar  a  mediocridade  das 

iniciativas valencianas em termos de eventos culturais. ________________________

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DE  25 DE AGOSTO 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 25 de agosto cor-

rente, pelo que a mesma irá ser assinada pelo  Presidente e pelo Secretário da respeti-

va reunião. _________________________________________________________

Não tomou parte na votação  o Sr. Vereador José Temporão Monte por não ter estado 

presente nessa mesma reunião.___________________________________________

PONTO  2  –  INFORMAÇÃO  ECONÓMICO-FINANCEIRA DO  1º  SEMES-

TRE. _______________________________________________________________

Pelo Sr. Presidente em exercício foi feita uma breve apresentação do documento da 

Prestação de Contas semestral e do parecer da sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas que não revelam quaisquer dificuldades do Município na prossecução do pla-

no plurianual de investimentos, apesar da diminuição das receitas, tendo conseguido 

diminuir a dívida a fornecedores. _________________________________________

Foi dada a palavra ao Sr. Vereador Luís Brandão para comentar que considerava pre-

cipitado tirar conclusões com base num documento desta natureza, mas regista com 

agrado que a variação de existências agora conta para os saldos, o que significa que 

contabilisticamente os documentos foram melhorados. ________________________

Foi proposto pelo Sr. Presidente em exercício a remessa deste documento para a As-

sembleia Municipal de forma a ser apreciado na sua próxima sessão, de acordo com a 

3



08–SETEMBRO–2016

A T A     N.º 18/2016

alínea d) o Art.º 77º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, que estabelece o regime finan-

ceiro das autarquias locais, tendo sido aprovada por unanimidade. _______________

PONTO 3 – CONSUMO DE ÁGUA - PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRES-

TAÇÕES.  ___________________________________________________________

Foi presente o requerimento do Sr. Márcio Paulo Monteiro Rossio solicitando autori-

zação para o pagamento de uma fatura de água de 88,26€ (oitenta e oito euros e vinte 

e seis cêntimos). Trata-se de uma família carenciada com seis filhos, sendo o pai o 

único a trabalhar ao abrigo de um contrato de emprego inserção. Assim a Câmara 

Municipal aprovou por unanimidade autorizar o pagamento em dez prestações men-

sais no valor de 8,83 €  (oito euros e oitenta e três cêntimos) da fatura relativa ao con-

sumo de água do mês de Junho 2016 do consumidor número 233489. ____________

PONTO 4 – CONSUMO DE ÁGUA - ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE EXE-

CUÇÃO FISCAL. ____________________________________________________

O Sr. Presidente em exercício explicou que se trata da certidão de execução fiscal da 

dívida referida no ponto anterior, que foi emitida por atraso da comunicação entre 

serviços visto que o requerimento para pagamento em prestações já tinha dado entra-

da e sido despachado à data de emissão da certidão. A Câmara Municipal aprovou por 

unanimidade anular a referida certidão de execução fiscal. _____________________

PONTO 5 –  LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO  -  PEDITÓRIO NA-

CIONAL. ___________________________________________________________

Relativamente a este ponto, o Sr Presidente informou os membros do executivo do 

Peditório Nacional que se irá realizar nos dias 29, 30, 31 de Outubro e 1 de Novem-

bro, com autorização da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. Foi 

presente o requerimento da Liga Portuguesa Contra o Cancro solicitando um donativo 

por parte do Município.  A Câmara Municipal tomou conhecimento e aprovou por 

unanimidade a concessão de um donativo no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta 

euros). ______________________________________________________________

PONTO 6 –  REALIZAÇÃO DE  ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS. _______

Foi presente a informação do Sr. Vereador do Pelouro, tendo sido aprovada e ratifica-
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da por unanimidade. ___________________________________________________

PONTO 7 –  SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES - CONTINUAÇÃO. ________

O Sr. Presidente em exercício apresentou a proposta de concessão de subsídio à asso-

ciação TREPA MONTES CLUBE BTT e AEROCLUBE DE CERVAL, no valor de 

500,00€ (quinhentos euros) cada um, sendo o segundo uma forma de apoio à realiza-

ção do Festival Aéreo Eurocidade. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a 

concessão dos referidos subsídios. ________________________________________

PONTO 8 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ISENÇÃO DE TAXAS. ________

Foi presente o requerimento do Teatro Infantil Reinaldo Show para ocupação da Pra-

ça da República no domingo 21 de Agosto das 17 às 18:30 horas, gratuitamente, ten-

do sido ratificado por unanimidade. _______________________________________

PONTO 9 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS: ______________________________

a) RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: _______________________________

Resumo Diário de Tesouraria de dia 07 de setembro corrente. Total de disponibilida-

des € 1.608.180,11 (um milhão seiscentos e oito mil cento e oitenta euros e onze cên-

timos). Ciente. ________________________________________________________

b)DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  E  PELOS  VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Ciente. ________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. __________________

Encerrada a ordem de trabalhos, o Sr. Presidente em exercício fixou um período de 

intervenção  aberto  ao  público.  Tomou  a  palavra  o  Sr.  Armando  Fernandes  para 

sugerir  que  a  população  fosse  sensibilizada  para  as  alterações  da  sinalética  e  do 

trânsito.  Nesse sentido, o Sr. Presidente em exercício informou que as autoridades 

têm  estado  presentes  no  cruzamento  em  questão  para  alertar,  sem  autuar,  os 

automobilistas,  e  informou  ainda  que  esta  alteração  de  sinalética  também  foi 

publicada no quinzenal O Valenciano. ______________________________________

PONTO 10 – 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 em exercício, pelas onze horas, declarou encerrada a reunião, 

da qual, para constar, se lavrou a presente ata composta por seis páginas. __________

___________________________

___________________________
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