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ATA  DA  REUNIÃO

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA

MUNICIPAL  DE  VALENÇA

REALIZADA  NO  DIA  04  DE

ABRIL DE 2019.  -------------------

- - - Aos quatro dias do mês de abril do ano dois mil e dezanove, 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 Municipal  Manuel Rodrigues Lopes,  com a presença dos Srs. Vereadores

Elisabete  Maria  Lourenço de  Araújo  Domingues,  José  Manuel  Temporão Monte,

Mário Rui Pinto de Oliveira, Anabela de Jesus Sousa Rodrigues e  Lígia Augusta

Lopes Pereira. Verificada a ausência do Sr. Presidente da Câmara Municipal,  Jorge

Manuel  Salgueiro Mendes,  por motivos profissionais,  a mesma foi justificada por

unanimidade.  Secretariou a Chefe da Divisão Administrativa Geral, Paula Cristina

Pinheiro Vasconcelos Mateus.  E, tendo todos tomado os lugares que lhes estavam

destinados, declarou-se aberta a reunião pelas dez horas. _______________________

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A palavra foi dada à Sra. Vereadora Anabela Rodrigues que solicitou um ponto de

situação sobre o Cartão Jovem Municipal que foi proposto pelo Partido Socialista.

Para  responder  à  pergunta,  o  Sr.  Presidente  em  exercício  deu  a  palavra  ao  Sr.

Vereador José Monte que explicou que o projeto iria passar por uma primeira fase

com a criação de um Conselho Municipal da Juventude e do Desporto e depois com a

criação do cartão jovem municipal ou da euro-cidade,  estando em preparação um

documento que será presente a reunião de Câmara. De seguida o Sr. Presidente em

exercício fez um resumo das obras em curso no concelho, explicou que as obras da

quarta fase de requalificação da Fortaleza estão a decorrer conforme o previsto e

sugeriu  que  todos  visitassem  as  galerias  que  são  verdadeiras  obras  de  arte.
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Mencionou as  obras  de construção da ecovia  da  Veiga  Norte,  assim como as  de

renovação da rede de abastecimento de água em Cerdal, Friestas, Sanfins e Silva.

Também fez alusão às obras de requalificação na escola básica e secundária que irão

implicar uma alteração ao trânsito naquela zona e fez apelo à compreensão dos pais e

encarregados  de  educação  para  não  demorar  ao  deixarem  os  filhos  e  evitar

congestionamentos à porta da escola. Informou também que foi lançado o concurso

para a primeira fase do acesso à zona industrial assim como a candidatura PAMUS

(Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável) para a ecovia urbana que irá

ligar as Portas do Sol ao Centro Coordenador de Transportes, à estação de Caminhos

de Ferro e à Escola Superior de Ciências Empresariais. O Sr. Presidente em exercício

informou igualmente os Srs. Vereadores da negociação em curso para a venda de um

lote  na  zona industrial  a  uma empresa  que  recicla  as  pás  das  torres  eólicas  e  as

transforma  em  mobiliário  urbano.  Comunicou  ainda  que  fica  concluída  hoje  a

iluminação  da  marginal  da  Sra.  da  Cabeça  e  que  amanhã  terá  início  o  evento

gastronómico  “Sabores  d'Aldeia”.  Não  se  tendo  verificado  mais  intervenções,

avançou-se para a discussão dos pontos da Ordem do Dia. _____________________

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 21 DE

MARÇO DE 2019. ____________________________________________________

A referida ata foi aprovada por unanimidade.  _______________________________

PONTO 2 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ES-

TATUTO  DO  DIREITO  DE  OPOSIÇÃO  2018.

______________________________

Não se registaram quaisquer intervenções sobre o assunto e cumprindo com as exi-

gências legais, o relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto do Direito de

Oposição relativo ao ano 2018 foi posto à votação e aprovado por unanimidade. ____

PONTO 3 – FEIRA SEMANAL – PAGAMENTO DE TAXAS EM ATRASO.

__

O Sr. Presidente em exercício explicou que se trata de um pedido de pagamento fora

do prazo das taxas da feira apresentado por um feirante que no entanto quer manter o
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lugar. O mesmo foi registado sob a entrada n.º 1646/2019, e autorizado por unanimi-

dade mas com a aplicação das penalizações previstas no Regulamento Municipal da

Feira. ________________________________________________________

PONTO 4 – CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA – PEDIDO DE PAGAMEN-

TO EM PRESTAÇÕES. _______________________________________________

Tratando-se de uma situação semelhante a outras que já vieram para deliberação do

executivo, motivadas por fugas de água, foi proposto e aprovado por unanimidade au-

torizar a  faturação  pelo  escalão  mínimo  do  consumo  de  água  da  fatura  n.º

001/18490/2019 assim como a isenção das taxas de saneamento, manutenção das in-

fraestruturas e resíduos sólidos. ___________________________________________

PONTO 5 – PISCINA MUNICIPAL – ISENÇÃO DE TAXAS. _______________

À semelhança de outros casos com justificação clínica e verificada a fragilidade da si-

tuação sócio-económica do requerente, foi aprovado por unanimidade deferir o pedi-

do registado sob a entrada n.º 901/2019 no sentido de isentar o utente do pagamento

das taxas devidas pela frequência da Piscina Municipal. _______________________

PONTO 6 – MOÇAMBIQUE – PROPOSTA DE APOIO. ___________________

Foi  presente  a  proposta  de  apoio  registada  sob  o  número  de  informação  interna

1212/2019 cujo teor se transcreve, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade e

assim concedido um subsídio no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) à

Cáritas Diocesana de Viana do Castelo para apoiar as vítimas do ciclone Idai em Mo-

çambique. “Moçambique foi recentemente assolado pelo ciclone Idai, que deixou o pais e em particular a

província da Beira  numa situação de devastação total.

Além dos inúmeros mortos, os sobreviventes, muitos deles já em situação de pobreza, a viver com muito pouco,

com esta  tragédia  encontram-se sem o mínimo  de condições para  satisfazer as suas necessidades mais básicas,

nomeadamente a alimentação.

Tendo em conta os fortes laços que unem Portugal a Moçambique,  são várias as entidades quer governamentais

civil, quer da sociedade civil  que têm  unidos esforços no sentido de minimizar o sofrimento desta população.

Uma destas entidades é a Cáritas Portuguesa, que tem no terreno várias equipas com pessoas que estão em

contacto direto com as populações e a avaliar as suas necessidades. Além desta ação, tem em curso campanhas

de angariação de fundos, que visam ir de encontro às  necessidades desta populações, sendo as mais prementes,

alimentação, água potável e medicamentos.
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Atendendo que  o Núcleo Interparoquial de Valença da Cáritas Diocesana de Viana do Castelo está associado à

Cáritas Portuguesa, propõe-se que lhe seja  atribuído um subsidio no valor de 2.500€( dois mil e quinhentos

euros) para o apoio a Moçambique

Com este apoio, o  Município de Valença  irá juntar-se a esta mobilização de esforços que certamente irá ajudar

a minimizar o sofrimento desta população que nos é tão próxima. À consideração superior. A Técnica Superior

(Manuela Andrade )”. _________________________________________________________________________

PONTO  7  –  SEMANA  SANTA  –  APOIOS  ÀS  CELEBRAÇÕES.

_____________

Foram aprovados  por  unanimidade os  apoios  descritos  na  informação  interna  n.º

1261/2019 conforme o quadro seguinte: ____________________________________

SEMANA SANTA

ATIVIDADE DATA / LOCAL APOIO CONCEDIDO

Procissão dos Sr. dos Passos 
e

Enterro do Senhor
Organização conjunta com Santa Casa

da Misericórdia

07 de abril 2019 
 

19 de abril 2019

- Contratação da Banda de Música 
de Monção no valor de de 2.500 €

Via Sacra 
 Organização da Paróquia de S. Cristó-
vão de Gondomil, com apoio da Junta
da U.F. de Gondomil e Sanfins e da 

Comissão de Baldios

17 de abril 2019 
Convento de Sanfins

- Cedência do espaço
- Contratação do som e luz no valor 
de 700€

Lanço da Cruz
Fábrica de Santa Maria de Cristelo

Côvo

22 de abril de 2019
Sra. da Cabeça

- Apoio logístico e à divulgação e 
promoção

PONTO 8 –  DELIBERAÇÕES DIVERSAS: ______________________________

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: A Câmara Municipal tomou conheci-

mento do total de disponibilidades do dia 03/04/2019, no valor de 2.360.817,28 €

(dois milhões trezentos e sessenta mil oitocentos e dezassete euros com vinte e oito

cêntimos). ___________________________________________________________

b) Ficou igualmente ciente dos DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESI-

DENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. _______________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

Não foram registadas quaisquer intervenções da parte do público. _______________
4



04 - ABRIL – 2019

A T A     Nº. 07/2019

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. Terminados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente

da Câmara  declarou encerrada a reunião  pelas dez horas e trinta minutos,  da qual,

para constar, se lavrou a presente ata composta por cinco páginas. _______________

___________________________

___________________________
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