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ATA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  VALENÇA 
REALIZADA  NO  DIA  28  DE 
DEZEMBRO DE 2017.  -----------

- - - Aos vinte e oito dias do mês de dezembro 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. Vice 

-Presidente  da  Câmara,  Manuel  Rodrigues  Lopes,  com  a  presença  dos  Srs. 

Vereadores,  Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo  Domingues,   Mário  Rui  Pinto 

Oliveira,  Anabela  de  Jesus  Sousa  Rodrigues  e  Lígia  Augusta  Lopes  Pereira. 

Secretariou  a  Chefe  da  Divisão  Administrativa  Geral,  Paula  Cristina  Pinheiro 

Vasconcelos  Mateus.  Verificaram-se  as  faltas  do  Sr.  Presidente  da  Câmara,  Jorge 

Manuel  Salgueiro  Mendes,  e  do Sr.  Vereador  José Manuel  Temporão Monte,  por 

motivos  profissionais  e  de  doença  respetivamente,  sendo  assim  justificadas  por 

unanimidade.  E,  tendo  tomado  os  lugares  que  lhes  estavam  destinados,  o  Sr. 

Presidente em exercício, declarou aberta a reunião pelas dez horas. ______________

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente em exercício iniciou a última reunião do ano 2017, desejando a todos 

os presentes um bom ano de 2018 e deu a palavra aos Srs. Vereadores que quisessem 

intervir.  Não  se  tendo  verificado  qualquer  intervenção,  passaram  de  seguida  à 

discussão dos pontos da Ordem do Dia. ____________________________________

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 – APROVAÇÃO  DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 14 DE 
DEZEMBRO 2017. ___________________________________________________
A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Não tomou parte na votação 

a  Sra.  Vereadora Elisabete Domingues por não ter  estado presente na reunião em 

apreço. ______________________________________________________________
PONTO  2  – FEIRA  SEMANAL  –  AUMENTO  DE  ÁREA  /  TROCA  DE 

LUGAR / AVERBAMENTO. ___________________________________________

Após apreciação dos diversos pedidos apresentados, foi aprovado, por unanimidade, 
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a troca de lugar de terrado nº 142 de Maria Adelaide Gomes Esmeriz Roleira, pelo 

125 A . ______________________________________________________________

Mais foi aprovado, por unanimidade,  os aumentos de área do terrado na Feira Sema-

nal, aos seguintes titulares:______________________________________________

- José João Cunha Afonso, lugar n.º 202, para 50m2; __________________________

- Manuel Raul Pereira Fernandes, lugar n.º 201 A, para 44 m2; __________________

- Bernardina Martins Cerqueira, lugar n.º 201, para 35 m2; _____________________

- Manuel Joaquim Araújo Peixoto, lugar n.º 199,  para 42m2.____________________

Por último, foi autorizado por  unanimidade o averbamento dos lugares nº 11/12 do 

terrado da feira semanal de José Venâncio Pereira Alves para Celso Apolinário La-

mas Martins. _________________________________________________________

PONTO 3 – CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA – ISENÇÃO DE TAXAS. ___

Apresentada  a  situação  pelo  Sr.  Presidente  em  exercício,  a  Câmara  Municipal 

deliberou por  unanimidade  autorizar a isenção do pagamento das taxas relativas a 

resíduos  sólidos  e  manutenção  de  infraestruturas,  bem  como,  o  pagamento  do 

consumo de água pelo escalão mínimo, referente à faturação de outubro 2017 ao 

consumidor nº 701/14892. _______________________________________________

PONTO 4 - PISCINA MUNICIPAL – ISENÇÃO DE TAXAS. _______________

Presente o requerimento, a indicação médica e o parecer dos serviços da Ação Social,  

foi aprovado por unanimidade isentar do pagamento das taxas devidas pela utilização 

da Piscina Municipal o Sr.Vasco Gonçalves de Freitas Catanho.  _________________

PONTO 5 – APPACDM – DELEGAÇÃO DE VALENÇA – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO. __________________________________________________________

À semelhança do que tem vindo a ser feito nos anos anteriores, foi aprovado por una-

nimidade a concessão de um subsidio no valor de 1200€ (mil e duzentos euros)  à AP-

PACDM – Delegação de Valença, como forma de apoio à prática de equitação adapta-

da . _________________________________________________________________

PONTO 6 – CANIL INTERMUNICIPAL – COMPARTICIPAÇÃO DAS DES-

PESAS 3º TRIMESTRE 2017. __________________________________________

Foi aprovada por unanimidade a comparticipação do Município nas despesas do canil 
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Intermunicipal  referente ao terceiro trimestre de 2017, no montante de  2.383,99 € 

(dois mil trezentos e oitenta e três euros e noventa e nove cêntimos). _____________

PONTO 7 –  PASSAGEM DE ANO 2017/2018 –  DESPACHO DE ALARGA-

MENTO DE HORÁRIOS PARA OS ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS. __

A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho que determinou o alargamen-

to de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços, para a noite de passagem de ano até às seis horas. _____________________

PONTO 8 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS: ______________________________

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Resumo Diário de Tesouraria de dia 27 

de dezembro do corrente. Total de disponibilidades € 2.276.664,96 (dois milhões du-

zentos e setenta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro euros e noventa e seis cênti-

mos). Ciente. _________________________________________________________

b) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MU-

NICIPAL E PELOS SRS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Ciente. ____________________________

c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS: __________________________________

Foi aprovado, por unanimidade, o fornecimento e a montagem do aumento de estrutu-

ra para a pala de cobertura do palco de Cerdal ao Grupo Cultural e Recreativo “Os 

Camponeses Minhotos”, no valor de  3.517,84 € (três mil quinhentos e dezassete eu-

ros e oitenta e quatro cêntimos). __________________________________________

d) CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES: ___________________________________

A Câmara Municipal autorizou, por  unanimidade, a cedência do polidesportivo de 

Arão à APPACDM, às quartas feiras das 14h30 às 15h30, para prática desportiva. ___

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

Solicitou a palavra o Sr. António Lima Sousa, Presidente da União de Freguesias de 

Gandra e Taião para desejar um bom ano 2018 a todos e agradecer à Câmara Munici-

pal, e em particular ao Sr. Vereador Manuel Lopes, a forma como tem tratado a União 

de Freguesias de Gandra e Taião, fazendo votos para que assim continue no futuro. 

Não se registaram quaisquer outras intervenções por parte do público.  ___________
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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.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Sr.  Vice-Presidente  da  Câmara  declarou 

encerrada a reunião pelas dez horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou 

a presente ata composta por quatro páginas. _________________________________

___________________________

___________________________ 
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