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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  23  DE 

JUNHO DE 2016. -------------------

- - - Aos vinte e três dias do mês de junho 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,  Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo  Domingues,  José 

Manuel Temporão Monte, 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,  desde  logo  justificada  por  unanimidade,  do  Sr. 

Vereador Mário Rui Pinto Oliveira, por motivo de férias, o Sr. 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 solicitar ao Sr. Presidente da Câmara 

informação quanto  à  programação das  Festas  do Concelho,  já  que  não tem visto 

qualquer publicidade e perguntar se a realização dos “Open Days” se iria manter. ___

 Finalizadas as intervenções, o Sr. Presidente da Câmara começou por referir que as 

Festas  decorrerão  entre  o  dia  11  e  15  de  Agosto,  tendo  a  sua  programação 

praticamente  fechada.  Diversos  eventos  irão  ser  promovidos  como o  IKFEM,  os 

Open Days com diversos espetáculos de música e dança. A Agenda de Julho e Agosto 

será atempadamente distribuída para conhecimento de todos. ___________________

Voltando a usar da palavra a Srª. Vereadora Anabela Rodrigues, a mesma comentou 

que a resposta do Sr. Presidente levava a pensar que nada estaria preparado ainda 
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porque se não fosse o caso, estaria em condições de dizer qual o orçamento atribuído 

às  Festas  do  Concelho  e  quais  os  nomes  dos  artistas  de  maior  destaque  nas 

festividades de verão. ___________________________________________________

O Sr. Presidente da Câmara respondeu às perguntas informando que a Comissão de 

Festas responsável  pelas Festas do Concelho já tinha apresentado uma proposta de 

programa mas continua o seu trabalho de recolha de fundos, pelo que o apoio que a 

Câmara certamente dará à Comissão ainda está  por  definir  embora já  exista  uma 

ordem de ideia da quantia que poderá estar entre os cinquenta e os setenta e cinco mil 

euros. Este valor depende daquilo que efetivamente vier a ser concretizado. A Câmara 

Municipal  pretende  ajudar  de  forma  generosa  para  que  as  festividades  tenham a 

dignidade pretendida, mas ponderando muito bem e dando o seu parecer sobre aquilo 

que  se  pretende  trazer  a  Valença.  Quanto  às  restantes  informações  relativas  à 

programação  serão  divulgadas  no  seu  devido  tempo  quando  o  apoio  vier  a  ser 

discutido em reunião de Câmara.__________________________________________

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

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DE 16 DE JUNHO 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 

maioria, aprovar a ata da reunião de câmara realizada no dia 16 de junho corrente, 

pelo que a mesma irá ser assinada pelo  Presidente e pelo Secretário da respetiva reu-

nião.  Não tomaram parte da votação o Sr. Presidente da Câmara e a Sra Vereadora 

Anabela de Jesus Sousa Rodrigues por não ter estado presentes. ________________

PONTO 2 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS CONSOLIDADO 2015. _

O Sr. Presidente explicou ao executivo que a Câmara Municipal sendo também pro-

prietária da InterMinho – Sociedade Gestora de Parques Empresariais, E.M. forma 

com ela um grupo económico, pelo que deve ser feita a consolidação das contas con-
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siderando todas as participações do Município. ______________________________

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

pelo Partido Socialista, submeter o Relatório de Gestão e Contas – Consolidado 2015 

à Assembleia Municipal para apreciação.. __________________________________

PONTO 3  - COMPROMISSOS PLURIANUAIS. _________________________

O Sr. Presidente da Câmara apresentou o  documento com os compromissos econó-

micos plurianuais. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à As-

sembleia Municipal os compromissos plurianuais assumidos para conhecimento. ___

PONTO  4  –  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  FORNECIMENTO  DE 

ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE COMPRAS DA CIM ALTO-MI-

NHO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS: _______________

O Sr. Presidente da Câmara explicou que, usando a plataforma da CIM para a contra-

tação de serviços, foram selecionadas duas propostas, da EDP Comercial e da Galp 

Power , sendo a primeira a mais vantajosa. Este procedimento denomina-se ajuste di-

reto com pré-qualificação. Foi presente a informação nº DEF 26 de 16 de junho, pres-

tada pelo Chefe de Divisão Financeira, referente ao  procedimento de aquisição de 

serviços de fornecimento contínuo de energia elétrica, através de ajuste direto,  ao 

abrigo  do Acordo Quadro  de  Eletricidade  n.º  03/2015,  celebrado  pela  Central  de 

Compras da CIM-Alto Minho (alínea h) do número 1 do artigo 27.º do CCP), cujo 

preço contratual estimado e de EUR 626.782,13, acrescido de IVA à taxa legal em vi-

gor. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade submeter à apreciação da As-

sembleia Municipal na sua próxima sessão . _________________________________

PONTO 5 – AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE VA-

LENÇA PARA O EXERCÍCIO 2016 -  CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ________________________________________ 

A Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais  e das Entidades Intermunicipais, 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro estabelece a obrigatoriedade de as contas anuais 

dos Municípios que detenham capital em fundações ou em entidades do sector empre-

sarial local serem verificadas por auditor externo, a nomear por deliberação da As-
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sembleia Municipal, sob proposta da Câmara, de entre revisores oficiais de contas ou 

sociedades de revisores oficiais de contas (artº 1º do artº 77º da LRFAL). A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, nos termos 

das mencionadas disposições legais, a nomeação do Auditor Externo “Lopes Vinga, 

Artur Moreira e Associado,  SROC, Lda “.  Mais foi deliberado,  por unanimidade, 

caso venha a ser aprovada a aludida nomeação, fazer a respetiva aquisição de serviços 

de Auditoria Externa das Contas do Município de Valença para o exercício de 2016, à 

referida Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,  pelo valor de 8,500,00€ (oito mil 

e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a pagar em duas presta-

ções idênticas de 4.250,00 € (quatro mil duzentos e cinquenta euros) nos anos econó-

micos 2016 e 2017.  ____________________________________________________

PONTO 6 – REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DES-

PORTIVAS: _________________________________________________________

Apresentada a informação do Sr Vereador José Monte, a Câmara Municipal aprovou 

por unanimidade. ______________________________________________________

PONTO 7 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS: ______________________________

a)  RESUMO  DIÁRIO  DA  TESOURARIA:  ________________________

O Resumo Diário de Tesouraria de dia 22 de junho corrente apresenta um total de dis-

ponibilidades de1.946.306,61€ (um milhão novecentos e quarenta e seis mil e trezen-

tos e seis euros e sessenta e um cêntimos). O Sr Presidente da Câmara chamou a aten-

ção para o pagamento de subsídio de férias ainda no corrente mês que irá reduzir con-

sideravelmente o total das disponibilidades assim como também referiu uma diminui-

ção das receitas devido às isenções automáticas do IMI. _______________________

b) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESIDENTE DA CAMARA MU-

NICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELE-

GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: O Sr. Presidente referiu que a Freguesia de Ganfei 

tem sido das freguesias com o maior número de licenciamentos para moradias uni-fa-

miliares, e não sendo a única, indica que as freguesias têm conseguido fixar popula-

ção. Em termos de obras de maior envergadura, referiu um loteamento na zona da 
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Casa do Benfica, que virá à reunião de Câmara por outros motivos, quanto ao investi-

mento industrial, o índice de procura de espaço tem  sido interessante mas o problema 

está na falta de mão de obra que já começa a ser comentada entre os interessados e 

não é aliciante para fixar investimentos, pelo que deverão ser pensadas soluções para 

atrair mais população para o Concelho. _____________________________________

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. ____________________________________________ 

PONTO 12 – 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 e pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a 

tratar,  o  Sr.  Presidente  da  Câmara,  pelas  dez  horas  e  quarenta  minutos,  declarou 

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

  

5


