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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  20  DE 

OUTUBRO DE 2016. --------------

- - - Aos vinte dias do mês de outubro 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 da Divisão Administrativa Geral, Paula Cristina Pinheiro 

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

verificada  a  falta  do  Sr.  Presidente  da  Câmara,  Jorge  Manuel  Salgueiro  Mendes, 

desde  já  justificada  por  motivos  profissionais,  o  Sr.  Vice-Presidente  da  Câmara 

Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. __________________________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente em exercício começou por informar os membros do executivo da 

antecipação da reunião de Câmara prevista no dia 3 de novembro para dia 31 de 

outubro, devido à necessidade legal de discutir e  aprovar o orçamento durante o mês 

de outubro. Solicitou igualmente a compreensão dos senhores Vereadores para o facto 

dos documentos serem apenas entregues no dia 27 à tarde ou 28 de manhã atendendo 

à atualização de que estão a ser objeto. Informou ainda que no dia 24 de outubro 

pelas dez horas, serão ouvidos os partidos acerca do Projeto de Orçamento para 2017. 

A  Sr.ª  Vereadora  Anabela  Rodrigues  comunicou  desde  já  que  por  motivos 

profissionais não poderia estar presente nessa reunião de Câmara lamentando a falta 

de respeito que o referido atraso na entrega dos documentos representa. Continuando 

com a palavra, alertou para o mau estado do piso do campo da feira em alguns locais, 
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pois precisam de manutenção principalmente no que diz respeito às grelhas das águas 

pluviais. _____________________________________________________________

O Sr. Presidente em exercício informou que a manutenção do campo da feira é uma 

preocupação constante estando a ser estudada uma remodelação do piso dos passeios 

de forma a facilitar o trânsito a pé e com carrinhos de bebé. ____________________ 

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 07 OU-

TUBRO DE 2016: ____________________________________________________

Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião de dia sete de outubro passado, não 

tendo a Sr.ª Vereadora Elisabete Domingues tomado parte na votação por não ter esta-

do presente na reunião em apreço. _________________________________________

PONTO 2 –  PISCINA MUNICIPAL - ISENÇÃO DE TAXAS. _______________

Expostos os dois pedidos, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a isenção 

da totalidade da taxa de utilização da Piscina Municipal a favor de Carolina da Cunha 

Berger Gonçalves e Mário de Sousa Pereira para a época 2016/2017, à semelhança 

dos anos anteriores. ____________________________________________________

PONTO 3 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS. _________

Foi aprovado por unanimidade ratificar o apoio concedido ao Sport Clube Valenciano 

para a organização, promoção, divulgação e logística do Jogo de Homenagem e de 

Solidariedade: "Amigos de Valença" vs Celta de Vigo  (em veteranos) realizado a 15 

de outubro 2016. Tratou-se de uma homenagem a João Carlos Costa, o Valenciano 

preparador físico da Seleção Nacional, à atleta Inês Fernandes e ao Valença Hoquéi 

Clube. As receitas do jogo destinaram-se a apoiar os Bombeiros Voluntários de Valen-

ça. _________________________________________________________________

PONTO 4 –  DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _____________________________

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ______________________________

Resumo Diário de Tesouraria de dia 19 de outubro corrente. Total de disponibilidades 

€ 1.984.845,48€ (um milhão novecentos e oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e 

cinco euros com quarenta e oito cêntimos. Ciente. ____________________________

b) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESIDENTE DA CAMARA MU-

2



20–OUTUBRO–2016

A T A     Nº. 21/2016

NICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELE-

GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Ciente. _________________________________

c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS. __________________________________

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o subsídio à Construção da Casa Mor-

tuária de Taião, até ao valor máximo de 60 mil euros e submeter o mesmo à Assem-

bleia Municipal, de acordo com a alínea j) do n.º 1 do Art.º 25 - Lei 75/2013, de 12 

Setembro. ____________________________________________________________

d) CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES. ___________________________________

Foi aprovada por unanimidade a isenção de taxas de utilização dos pavilhões munici-

pais números 1, 2 e vestuários na época 2016/2017 às  associações desportivas de 

acordo com o quadro anexo à informação interna número 3484/2016. ____________

e) CEDÊNCIA DE TRANSPORTES. ____________________________________

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a ratificação do transporte concedido 

à Associação Recreativa, Cultural e Desportiva São Salvador de Gandra no dia 02 de 

outubro 2016 para um passeio de idosos à Sr.ª da Pena em Melgaço. _____________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. __________________
Encerrada a ordem de trabalhos, o Sr. Presidente em exercício fixou um período de 
intervenção aberto ao público durante o qual não se registou qualquer intervenção. __
PONTO 9 – 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 em exercício e pela Secretária 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 três páginas. __________

___________________________

___________________________ 
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