
MUNICÍPIO DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL

  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

17 DE MAIO DE 2018

ATA EM MINUTA 

Hora de abertura: 10:00:00

Presenças:

Sob a Presidência de: 

• Jorge Manuel Salgueiro Mendes

Vereadores:

• Manuel Rodrigues Lopes

• Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues

• José Manuel Temporão Monte

• Mário Rui Pinto de Oliveira

• Anabela de Jesus Sousa Rodrigues

• Lígia Augusta Lopes Pereira 

Nos termos e para os efeitos do art. 57º do Anexo I, aprovado pela Lei nº 75/2013,

de 12 de setembro e 34.º, n.ºs 4 e 5 do Código do Procedimento Administrativo,

foram aprovados na reunião de câmara de 17 de maio de 2018, os pontos a seguir

discriminados, constituindo o presente documento, a ata em minuta: ____________

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 03 DE MAIO

DE 2018. ___________________________________________________________

Aprovada  por  unanimidade.  Não  tomou  parte  na  votação  o  Sr.  Presidente  da

Câmara, Jorge Mendes por não ter estado presente na reunião em apreço. _______

PONTO 2 – CONTRATO-PROGRAMA COM O SPORT CLUBE VALENCIANO. ___

Aprovada por unanimidade a minuta do contrato-programa e submeter à aprovação

da  Assembleia  Municipal  o  compromisso  plurianual  nele  assumido.  Não  tomou

parte na votação o Sr. Vereador Mário Rui Pinto Oliveira por fazer parte dos órgãos

sociais do S. C. Valenciano. ____________________________________________

PONTO  3  –  PROTOCOLO  COM  ASSOCIAÇÃO  HUMANITÁRIA  DOS

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VALENÇA. _____________________________

Aprovada por unanimidade a minuta do protocolo com a A.H.B.V.V. _____________

PONTO 4 – NOMEAÇÃO DOS JUÍZES SOCIAIS. __________________________
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Aprovado por unanimidade a proposta de nomeação registada sob a informação

interna n.º 1426/2018 e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. _

PONTO 5 – HABITAÇÃO DEGRADADA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO. ___________

Aprovado por unanimidade conceder ao requerente do pedido registado sob o n.º

4864/2017 um apoio para recuperação da sua habitação, no valor de 2,630,00 €

(dois mil seiscentos e trinta euros) nos termos do orçamento anexo ao mesmo. ___

PONTO 6 – CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA – ISENÇÃO DE TAXAS. _______

Aprovado por unanimidade autorizar a faturação pelo escalão mínimo do consumo

da fatura n.º 20996 de 15/03/2017 do consumidor 55569 – 903/30070 assim como a

isenção das taxas de resíduos sólidos e manutenção de infraestruturas, emitindo

em consequência  a  nota  de crédito  da diferença entre o  valor  pago e  o assim

apurado. ___________________________________________________________

PONTO 7 – PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. __________________

Aprovado por unanimidade autorizar o pagamento em quatro prestações da taxa

devida  pela  ocupação  de  via  pública  referida  no  pedido  registado  sob  o  n.º

2695/2018. _________________________________________________________

PONTO 8 – CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2018. ______________________

Aprovado por unanimidade  autorizar a CERCIFAF – Cooperativa de Educação e

Reabilitação  de  Crianças  Inadaptadas  de  Fafe,  CRL,  a  efetuar  a  venda  de

pirilampos e pins no período entre os dias 18 de Maio e 10 de junho de 2018. _____

PONTO  9  –  ESCOLA  SECUNDÁRIA  DE  A  GUARDA  –  DESLOCAÇÃO  DA

BIBLIOMÓVEL. _____________________________________________________

Ratificado por unanimidade inserir a Escola Secundária de A Guarda no circuito da

Bibliomóvel. _________________________________________________________

PONTO 10 – SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES. ___________________________

Aprovado por unanimidade conceder os subsídios às coletividades propostos nas

informações internas 1708/2018 e 1756/2018. ______________________________

PONTO 11 – ATIVIDADES CULTURAIS – CONCESSÃO DE APOIOS. __________

Aprovado  por  unanimidade conceder  os  apoios  descritos  na  informação  do  Sr.

Vereador José Monte datada de 11 de maio de 2018. ________________________

PONTO 12 – FORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE D.A.E. ___________________

A Câmara Municipal tomou conhecimento. _________________________________

PONTO 13 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _______________________________
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MUNICÍPIO DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _________________________________

A Câmara Municipal ficou ciente do Resumo Diário de Tesouraria do dia 16 de maio

corrente com um total de disponibilidades € 2.061.862,47 (dois milhões sessenta e

um mil oitocentos e sessenta e dois com quarenta e sete cêntimos). ____________

b)  Ficou  igualmente  ciente  dos DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  SR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ___________________

c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS. ___________________________________

Aprovado por unanimidade conceder um subsídio no valor de 322,24€ (trezentos e

vinte e dois euros com vinte e quatro cêntimos) à ESCE  para deslocação dos seus

alunos a Vigo por ocasião do V Encontro Internacional de Jovens Empreendedores,

a 22 e 23 de março. __________________________________________________

Aprovado por  unanimidade conceder à Associação Consciência Ética um subsídio

no valor de 369,00 € (trezentos e sessenta e nove euros) pela organização das

Jornadas de Marketing de Valença. ______________________________________

d) CEDÊNCIAS DE TRANSPORTES. ____________________________________

Aprovada  por  unanimidade a  cedência  de  transporte  constante  da  informação

interna 1759/2018. ___________________________________________________

e) CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES. _____________________________________

Aprovadas por  unanimidade as  cedências  de instalações solicitadas no pedidos

registados sob as entradas n.º 2622/2018 e 2778/2018. ______________________

PONTO 14  – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. __________________________

Foi aprovada por unanimidade para surtir efeitos imediatos. ___________________

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião pelas

onze horas. _________________________________________________________

Nos termos do nº3 do artigo 57º do Anexo I, aprovada pela Lei n.º 75/2013, de 12

de Setembro, a presente minuta vai ser assinada por mim, _________________,

Chefe da Divisão Administrativa Geral, que a lavrei e pelo Sr. Presidente. ________

O Presidente da Câmara Municipal, 

(Jorge Salgueiro Mendes)
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