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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  02  DE 

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

- - - Aos dois 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,  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, o Sr. Presidente,  declarou aberta a reunião 

pelas dez horas.________________________________________________________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Solicitou a palavra a Srª. Vereadora Anabela Rodrigues que questionou o Sr. Presi-

dente da Câmara relativamente às despesas previstas para a iluminação de Natal e a 

Pista de Gelo. Respondendo à pergunta, o Sr. Presidente da Câmara informou que as 

despesas associadas à iluminação rondavam os valores do ano anterior com mais al-

gumas ruas iluminadas do que no ano passado. Quanto à Pista do Gelo, o equipamen-

to e a tenda foram alugados mas a exploração não é feita pelo Município. Trata-se de 

uma atividade nova para o Concelho mas as restantes mantêm-se como a Fortaleza de 

Chocolate, a Duendelândia e os concertos de Natal. ___________________________

Voltou a usar da palavra a Sr.ª Vereadora Anabela Rodrigues para perguntar ao certo 

quais eram os valores envolvidos e lamentar a incongruência da política do Município 

quanto às despesas da iluminação, pois sempre defendeu a contenção e a participação 

dos comerciantes mas este ano, tendo decidido investir, verifica-se uma mudança de 

atitude que é provavelmente devida à aproximação da época eleitoral. O Sr. Presiden-
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te da Câmara informou então que o valor dispensado para a iluminação de Natal é de 

cerca de vinte e nove mil euros e o custo da Pista de Gelo é de dezassete mil euros e 

que a preocupação do Município era sempre de proporcionar uns festejos de Natal 

dignos e agradáveis para todos os Valencianos e todos os visitantes da nossa Cidade. -

Não se verificando outras intervenções, o Sr. Presidente passou ao período da Ordem 

do Dia. ______________________________________________________________

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 NO-

VEMBRO DE 2016: __________________________________________________

A ata em apreço foi aprovada por unanimidade.  O Sr. Presidente da Câmara, Jorge 

Salgueiro Mendes e o Sr. Vereador Mário Rui Pinto Oliveira não tomaram parte na 

votação,  por não ter estado presentes nessa mesma reunião. ____________________

PONTO 2 –  OBJETIVOS DA QUALIDADE DA AUTARQUIA PARA 2017. __

Depois de sucintamente apresentadas pelo Sr. Presidente as metas do Município no 

âmbito da certificação dos serviços, foram aprovados por unanimidade os Objetivos 

da Qualidade da Autarquia para 2017. _____________________________________

PONTO 3 - PROTOCOLO COM A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUA-

NEIRA. _____________________________________________________________

Já há muitos anos que o Município tem vindo a apoiar o Serviço de Finanças de Va-

lença com a cedência de pessoal mas não existindo nenhum instrumento formal para 

o enquadramento desses trabalhadores,  a  Autoridade Tributária elaborou um proto-

colo a nível nacional com duas versões para os municípios aprovarem aquela que me-

lhor se adequar à realidade de cada um. Assim sendo, o Sr. Presidente sugeriu que 

fosse levada a votação a versão B da minuta que prevê que os funcionários destaca-

dos para trabalhar no Serviço de Finanças sejam funcionários do Município em regi-

me de mobilidade, e assim foi aprovada por  unanimidade a versão B da minuta do 

Protocolo com a Autoridade Tributária e Aduaneira. __________________________

PONTO 4 - AGRUPAMENTO MURALHAS DO MINHO - COMPARTICIPA-

ÇÃO PARA CURSOS PROFISSIONAIS. _______________________________

Os cursos profissionais de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores e Téc-
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nico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade promovidos pelo 

Agrupamento Muralhas do Minho não são financiados pelos Fundos Europeus que já 

deveriam ter em aplicação as verbas aplicáveis do programa Portugal 2020. Mas pe-

rante o evidente atraso, o Município tem vindo a subsidiar em parte estes cursos e a 

presente verba destina-se a apoiar a formação em contexto de trabalho com despesas 

de transportes e afins. Assim, foi aprovada por unanimidade a verba de 2.486,44 eu-

ros (dois mil quatrocentos e oitenta e seis euros e quarenta e quatro cêntimos) a favor 

do Agrupamento Muralhas do Minho. ______________________________________

PONTO 5 - PLANTA SOCIAL - FORNECIMENTO DE PROJETO DE AMPLI-

AÇÃO. _____________________________________________________________

O Sr. Presidente apresentou a situação deste agregado familiar numeroso com três ge-

rações, com dificuldades financeiras, e que já beneficiou de apoio para a realização 

de obras mas que necessita agora ampliar a habitação. Perante o pedido de planta so-

cial, foram verificadas as condições sociais e técnicas que permitem que hoje se sub-

meta à aprovação da Câmara Municipal o fornecimento do projeto à medida para am-

pliação de moradia, a Júlia Carina da Cruz Mendes, tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade. ______________________________________________________

PONTO 6 -  ESCE - ISENÇÃO DE TAXAS. ______________________________

A ESCE solicitou a isenção das taxas de utilização dos pavilhões para a pratica das 

atividades desportivas durante o ano letivo 2016/2017, tendo a mesma sido aprovada 

por unanimidade. ______________________________________________________

PONTO 7 - S.C. VALENCIANO - NÚCLEO DE TIRO COM ARCO E BESTA - 

ISENÇÃO DE TAXAS. ________________________________________________

O S.C. Valenciano requer a isenção das taxas de utilização dos pavilhões desportivos 

para a época 2016/2017 por parte do Núcleo de Tiro com Arco e Besta, tendo a mes-

mo sido aprovada por unanimidade. _______________________________________ 

PONTO 8 - DUENDELANDIA - PREÇOS. _______________________________

No âmbito da dinamização da época natalícia, o Município irá instalar a Duendelân-

dia, um equipamento com  atividades lúdicas infantis e propõe o preço a cobrar de 
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dois euros por criança, tendo este sido aprovado por unanimidade. _______________

PONTO 9 - FORTALEZA DO CHOCOLATE - PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

DE PAGAMENTO. __________________________________________________

Atendendo ao atraso no pagamento das taxas pelo facto de muitos participantes serem 

de longe e apenas se deslocarem a Valença na véspera da iniciativa para instalação 

dos seus equipamentos e produtos, propõe-se a prorrogação do prazo de pagamento 

da inscrição dos participantes da Fortaleza de Chocolate, até ao dia 06 Dezembro 

2016. A proposta foi aprovada por unanimidade. _____________________________

PONTO 10 –  DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _____________________________

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _______________________________

Resumo Diário de Tesouraria de dia 30 de novembro corrente. Total de disponibilida-

des € 2.145.812,15 (dois milhões cento e quarenta e cinco mil oitocentos e doze euros 

e quinze cêntimos). Ciente. ______________________________________________

b) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESIDENTE DA CAMARA MU-

NICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELE-

GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Ciente. _________________________________

c) CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES. _____________________________________

Foi aprovada por  unanimidade a cedência do auditório da Biblioteca Municipal ao 

CENFIM (Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecâ-

nica) para o dia 6 de dezembro e ratificado por unanimidade o apoio logístico presta-

do à ESCE para o VII Encontro Nacional de Politécnicos nos passados dias 28, 29 e 

30 de outubro . _______________________________________________________

d) CEDÊNCIA DE TRANSPORTES. ____________________________________

Foi ratificada por unanimidade a cedência de transporte ao Centro Social e Cultural 

de São Pedro da Torre conforme o pedido registado sob o número 6543/2016 para a 

realização de um passeio até Barcelos no dia 17 de novembro 2016. ______________

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 não se registou qualquer intervenção. ____________
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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 quarenta minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, 
para constar, se lavrou a presente ata composta por cinco páginas. _______________

___________________________

___________________________ 
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