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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  09  DE 

MARÇO DE 2017. -----------------

- - - Aos nove dias do mês de março do ano dois mil e dezassete, 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, 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. Verificou-se a falta da Sr.ª Vereadora Elisabete Maria Lourenço 

de Araújo Domingues, por motivos de serviço, tendo a mesma sido justificada por 

unanimidade.  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 para lamentar que, apesar dos 

esforços para disciplinar a organização da documentação para  análise dos assuntos 

para a reunião de Câmara durante estes últimos três anos, se tenha verificado um 

retrocesso,  pois  recebeu  a  documentação  sem  separadores  de  pontos,  o  que  lhe 

dificultou a análise dos assuntos a tratar. De seguida perguntou ao Sr. Presidente para 

quando está prevista a pavimentação da estrada de Gondomil. ___________________

Respondendo  às  questões  colocadas,  o  Sr.  Presidente  explicou  que  está  neste 

momento aberto um conjunto de procedimento para pavimentações e requalificações 

viárias  já que não existe apoio comunitário para a rede viária. Implica portanto da 

parte  do município  um esforço  ininterrupto.  Neste  momento  está  a  ser  finalizada 

pavimentação  em  S.  Pedro  da  Torre,  sendo  que  vão  depois  ser  iniciadas  as 

empreitadas da quarta fase para as estradas de Gondomil, Boivão, Sanfins, Ganfei e 
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posteriormente estradas estruturantes em Cerdal e Fontoura. As propostas já foram 

abertas e a adjudicação está prevista para as próximas semanas para o empreiteiro que 

ganhar  a  obra  poder  iniciar  imediatamente,  no  caso  das  estradas  de  Gondomil  a 

Boivão e de Gondomil a Sanfins até ao cruzamento do Convento. O Sr. Presidente 

informou ainda o executivo de que a InterMinho assinou na semana passada a venda 

de um lote para uma unidade industrial de média dimensão e está em negociação a 

venda de outro, deixando quase esgotada a oferta do Parque Empresarial, pelo que 

será necessário expandir para outras áreas como a estrada do Tuído. Informou ainda 

que o Município está a trabalhar com Vila Nova de Cerveira para a criação de um 

novo pólo industrial comum, desde a estrada da Silva até à atual zona industrial de 

Cornes, englobando as infraestruturas intermunicipais do aterro sanitário e aeródromo 

cuja inauguração está agendada para os próximos dias. ________________________

PONTO  1  –  APROVAÇÃO  DA ATA DA REUNIÃO  DE  CÂMARA DE  23 

FEVEREIRO 2017.  __________________________________________________

Aprovada por unanimidade. Não tomou parte na votação o Sr. Vereador José Monte 

por não ter estado presente na reunião. _____________________________________

PONTO 2  –    AUMENTO TEMPORÁRIO DO FUNDO DISPONÍVEL DE 

MARÇO; ___________________________________________________________

Cumprindo  com  a  Lei  dos  compromissos,  o  Município  aumentou  o  Fundo 

Disponível  de  Março  em   669.425,25  €  (seiscentos  e  sessenta  e  nove  mil 

quatrocentos  e  vinte  e  cinco  euros  e  vinte  e  cinco  cêntimos)  incorporando  os 

duodécimos relativos aos meses de novembro e dezembro do Orçamento de Estado 

para 2017, como antecipação de receitas gerais, tendo esta operação sido ratificada 

por unanimidade. ______________________________________________________

PONTO 3 - PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO DA CELEBRAÇÃO OU RE-

NOVAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS À CÂMARA 

MUNICIPAL; _______________________________________________________ 

Foi aprovada por unanimidade a forma de comunicação à Câmara Municipal, por 

agregado e no mês imediatamente seguinte ao da celebração ou renovação do contra-
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to de aquisição de serviços. ______________________________________________

PONTO  4  -  COMUNICAÇÃO  DA CELEBRAÇÃO  OU  RENOVAÇÃO  DE 

CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - JANEIRO E FEVEREIRO 

2017; _______________________________________________________________

A Câmara Municipal tomou conhecimento. A Srª Vereadora Anabela Rodrigues to-

mou a palavra para chamar a atenção de que a tabela informativa deveria ter um cam-

po para a fundamentação da escolha do procedimento nos termos da proposta aprova-

da no ponto anterior, pelo que, de futuro, as comunicações deverão  conter essa infor-

mação. ______________________________________________________________

PONTO 5 - CIM ALTO-MINHO - COMPARTICIPAÇÃO NACIONAL EXE-

CUÇÃO DE PROJETOS - 2º SEMESTRE 2016;  __________________________

Foi aprovada por unanimidade a comparticipação do Município. ________________

PONTO 6 - CIM ALTO-MINHO - COMPARTICIPAÇÃO DESPESAS DO CA-

NIL INTERMUNICIPAL - 2º SEMESTRE 2016;  _______________________

Foi aprovada por unanimidade a comparticipação do Município nas despesas do se-

gundo trimestre de 2016 do Canil Intermunicipal. ____________________________

PONTO 7 - CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA; ________________________

Foi aprovado por unanimidade, relativamente ao consumidor com código 233950 da 

área 301/605, o pagamento do consumo de água do mês de janeiro 2017 pelo escalão 

mínimo assim como a isenção das taxas de saneamento e resíduos sólidos. ________

PONTO 8 - PISCINA MUNICIPAL - PEDIDO DE ISENÇÃO;  ______________

Depois de verificada a prescrição médica e a situação sócio-económica do requeren-

te, foi aprovado por unanimidade isentar Vasco Gonçalves Freitas Catanho do paga-

mento da mensalidade devida por frequentar a Piscina Municipal. _______________

PONTO 9 - CÁRITAS DIOCESANA - PEDITÓRIO DE RUA;  ______________

Foi aprovado por unanimidade autorizar a realização do peditório de rua no dia 15 de 

março 2017. O Sr. Presidente explicou ainda que a Cáritas e a Liga Portuguesa Con-

tra o Cancro são as duas únicas associações que tem vindo solicitar autorização para 

a realização de peditórios mas que se tem verificado que outras entidades realizam 
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peditórios sem autorização municipal.  Averiguou-se de que possuíam uma autoriza-

ção superior emanada pelo Ministério da Administração Interna que se sobrepõe à 

autorização municipal, sendo que a GNR apenas pode invocar que perturbam o trân-

sito e obrigar as pessoas a saírem do local. Esta situação parece ser uma violação 

grosseira da competência municipal, pelo que já foi feita uma exposição à Associa-

ção de Municípios. ____________________________________________________

PONTO 10 -  DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _____________________________

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _______________________________

Resumo Diário de Tesouraria de dia 08 de março corrente. Total de disponibilidades € 

2.040.759,83 (dois milhões quarenta mil setecentos e cinquenta e nove euros e oitenta 

e três cêntimos). Ciente. ________________________________________________

b) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MU-

NICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELE-

GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Ciente. _________________________________

c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS; __________________________________

Foi aprovado por unanimidade o apoio no no valor de 620,00 € (seiscentos e vinte eu-

ros) para o transporte dos alunos da Academia de Música Fortaleza de Valença à Co-

runha para participar numa atividade no Palácio da Ópera no dia 20 de maio 2017. __

d) CEDÊNCIAS DE TRANSPORTE. ____________________________________

Foi ratificado por unanimidade o transporte dos Músicos do Conservatório Calouste 

Gulbenkian de Braga para atuarem nas comemorações do feriado municipal. _______

e) CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES. ____________________________________

Ratificada por unanimidade a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal ao Nú-

cleo de Árbitros de Futebol do Vale do Minho para uma ação de formação no dia 17 

de fevereiro de 2017. ___________________________________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. __________________

 Não se registou qualquer intervenção do público. ____________________________

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, 
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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. Antes  de  dar  por  encerrada  a 

reunião, o Sr. Presidente informou da abertura do Festival da Lampreia dia 17 de 

março, estando todos os vereadores convidados para o evento. A prova de BTT  da 

Eurocidade agendada para dia 12 de março já tem mais de mil e duzentas inscrições 

traduzindo-se numa dimensão considerável exigindo uma logística muito cuidadosa. 

Informou ainda da presença do Ministro dos Transportes e Comunicações, Dr. Pedro 

Marques, no dia 17 de março, para a assinatura do contrato de eletrificação da linha 

do Minho no troço de Viana do Castelo até Viana. Nada mais havendo a tratar, o Sr 

Presidente  declarou encerrada a reunião  pelas onze horas,  da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata composta por cinco páginas. ____________________________

___________________________

___________________________ 
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