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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  30  DE 

DEZEMBRO DE 2016. -----------

- - - Aos trinta dias do mês de dezembro 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.  Presidente  da 

Câmara,  Jorge  Manuel  Salgueiro  Mendes,  com  a  presença  dos  Srs.  Vereadores 

Manuel Rodrigues Lopes,  José Manuel Temporão Monte, 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,  foram  verificadas  as  faltas  desde  já 

justificadas  por  unanimidade,  dos  Srs.  Vereadores   Elisabete  Maria  Lourenço  de 

Araújo Domingues por motivo de férias e  Mário Rui Pinto Oliveira,  por motivos 

profissionais. O Sr. Presidente, declarou aberta a reunião pelas dez horas.__________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Solicitou a palavra o Sr. Vereador Manuel Lopes  para informar que à semelhança dos 

anos anteriores, o executivo foi visitar, no dia de Natal, os doentes valencianos inter-

nados no Hospital de Viana, acompanhado do Sr. Baltazar Fernandes, Membro do 

Conselho de Administração do Hospital. Verificou com satisfação que o número de 

doentes do concelho de Valença era o menor relativamente aos outros concelhos. O 

Sr. Vereador concluiu a sua intervenção desejando a todos um feliz ano novo com 

muita paz e saúde. De seguida interveio o Sr. Presidente para informar que surgiram 

algumas notícias relativamente à candidatura a Património da Humanidade, que colo-

cam a fortaleza de Valença a concorrer diretamente com Mafra e a Baixa de Lisboa, 

mas que isso nada garante quanto ao resultado pretendido. Informou ainda que o Con-

vento de Sanfins passou a integrar a lista do Programa "REVIVE". Deverá ser estabe-

lecido um Protocolo de entendimento com os Ministérios do Turismo e da Economia, 
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existindo da parte do Município disponibilidade para posteriormente lançar  uma con-

cessão do espaço. Trata-se do primeiro passo de um processo longo, mas positivo 

para sondar o eventual interesse de privados desse espaço, não a quinta toda, mas 

apenas a área construída. ________________________________________________

Sem mais intervenções, o Sr. Presidente avançou para o período da Ordem do Dia. __

PONTO  1  –  APROVAÇÃO  DA ATA DA REUNIÃO  DE  CÂMARA DE  15 

DEZEMBRO DE 2016. ________________________________________________

A ata  em apreço foi  aprovada por  unanimidade.  O Sr.  Vereador  José  Monte  não 

tomou parte na votação por não ter estado presente na referida reunião. ___________

PONTO 2 –  REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE 

VALENÇA - Zona 4 - Erros e Omissões e Pedido de Prorrogação do Prazo de 

Entrega das Propostas. ______________________________________________

De acordo com a informação do Chefe de Divisão, foi ratificado por unanimidade, o 

despacho através do qual foi indeferida a lista de erros e omissões apresentada pelo 

concorrente "Rodrigues & Camacho - Construções, SA" e concedida a prorrogação 

do  prazo  para  a  apresentação  das  propostas  até  às  23h59m  do  dia 

19/12/2016.__________________________________________________________

PONTO 3 – PNAEE – CONTRATO DE PARTILHA DE POUPANÇAS LÍQUI-

DAS - ADITAMENTO N.º 1.____________________________________________

Trata-se de uma pequena redução da comparticipação dos municípios no âmbito do 

Plano Nacional da Ação para a Eficiência Energética, sendo aprovado por unanimida-

de o referido aditamento. ________________________________________________

PONTO 4 – CIM – ALTO MINHO – COMPARTICIPAÇÃO “FINANCIAMEN-

TO DA AUTORIDADE DE TRANSPORTES INTER-REGIONAIS E INTER-

MUNICIPAL DO ALTO MINHO NO ÂMBITO DA PUBLICAÇÃO DA POR-

TARIA 434/2016, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016 _______________________

É outra matéria em que é intenção do governo anterior e atual transferir para os muni-

cípios ou as CIMs a responsabilidade dos transportes públicos. Trata-se de um pro-

cesso longo que está neste momento a ser gerido pela CIM Alto-Minho, sendo a refe-
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rida comparticipação aprovada por unanimidade. _____________________________

PONTO 5 – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA - PEDIDO DE 

PRONÚNCIA. _______________________________________________________

Tratando-se de um imóvel sito na Coroada que não levanta qualquer interesse para o 

Município, foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência sobre a 

venda do prédio urbano sito na Travessa do Cantinho, inscrito na respetiva matriz sob 

o artigo 405, pelo valor de 47.000,00€ (quarenta e sete mil euros). ____________ ___

PONTO  6  –  FINICIA  –  VESTIDA  PARA  INSPIRAR,  UNIPESSOAL, 

LDA._______________________________________________________________

Esta candidatura que data de 2015 atrasou-se devido às alterações que sofreu a socie-

dade em questão, mas atendendo ao parecer da ESCE, foi aprovado, por unanimida-

de, o projeto de indeferimento. Mais foi deliberado, também por unanimidade, man-

dar notificar o requerente para, caso o pretenda, se pronunciar  acerca do projeto de 

indeferimento,  nos termos do disposto no artigo 122.º do Código do Procedimento 

Administrativo. _______________________________________________________

PONTO 7 -  BAIRRO SOCIAL DE BOGIM -CASA N.º 5 – PAGAMENTO EM 

PRESTAÇÕES DA RENDA EM ATRASO E ISENÇÃO DA TAXA DE AGRA-

VAMENTO __________________________________________________________

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o pagamento de 873,03 euros (oitocen-

tos e setenta e três euros e três cêntimos) referente à renda em atraso da casa nº 5 do Bairro  

Social de Bogim, em 30 prestações mensais e sucessivas. Mais foi deliberado por unanimida-

de, isentar do pagamento da respetiva taxa de agravamento. __________________________

PONTO 8 - “CAVALGATA DE REIS” - CORTE DE TRÂNSITO ____________

Devido à realização da Cavalgata dos Reis, no próximo dia 5 de Janeiro, a Câmara 

Municipal aprovou por unanimidade condicionar o trânsito no percurso da mesma, 

desde o Quartel dos Bombeiros até  Ponte Internacional, a partir das 16 horas. ______

PONTO  9  –  PROGRAMA DA TVI  “SOMOS  PORTUGAL”  -  CORTE  DE 

TRÂNSITO. _________________________________________________________

No próximo dia 8 de Janeiro,, será transmitido em direto desde Valença o programa 
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da TVI "Somos Portugal" Especial Festa dos Reis, pelo que por razões logísticas, se 

aprovou por unanimidade cortar o trânsito dentro da Fortaleza, entre as 8 e as 21 ho-

ras, de acordo com as condições indicadas na informação interna do Gabinete de Co-

municação datada de 27/12/2016. _________________________________________

PONTO 10 –  DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _____________________________

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _______________________________

Resumo Diário de Tesouraria de dia 29 de dezembro corrente. Total de disponibilida-

des €1.847.806,78 (um milhão oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e seis euros 

e setenta e oito cêntimos). Ciente. _________________________________________

b) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MU-

NICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELE-

GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Ciente. _________________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. __________________
Encerrada a ordem de trabalhos, o Sr. Presidente fixou um período de intervenção 
aberto  ao  público  durante  o  qual  intervieram:  Elisabete  Viana  e  a  Sra  Vereadora 
Anabela Rodrigues para apresentarem os votos de um Feliz Ano Novo, assim como o 
Sr. Presidente da Câmara, em nome de todos os membros do executivo. ___________
PONTO 11 – 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 e pela Secretária da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente,  pelas dez horas e vinte minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, 
para constar, se lavrou a presente ata composta por quatro páginas. _______________

___________________________

___________________________ 
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