
19 - SETEMBRO – 2019

A T A     Nº. 20/2019

ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  19  DE 

SETEMBRO DE 2019-------------

- - - Aos dezanove dias do mês de setembro 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 de  Manuel 

Rodrigues Lopes e com a presença dos Srs. Vereadores Elisabete Maria Lourenço 

Araújo  Domingues,  Liliana  Mateus  Fernandes  Cerqueira  e  Lígia  Augusta  Lopes 

Pereira.  Verificadas  as  faltas  dos  Srs.  Vereadores  José  Manuel  Temporão  Monte, 

Mário Rui Pinto de Oliveira e Anabela de Jesus Sousa Rodrigues, todas por motivos 

profissionais,  foram justificadas  por unanimidade. Secretariou a Chefe da Divisão 

Administrativa Geral, Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus. E, tendo tomado 

os lugares que lhes estavam destinados, declarou-se aberta a reunião pelas dez horas._

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Tendo em conta que a composição da Câmara Municipal se alterou, em virtude do 

pedido de suspensão de mandato do Presidente da Câmara Municipal – Jorge Manuel 

Salgueiro Mendes – entre o período de 23 de agosto e 6 de outubro, inclusive, a vaga 

ocorrida será preenchida pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista, conforme previsto nos artigos 59.º e 79.ºº da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2005, de 11 de janeiro.___________________

Consultada  a  lista  definitiva  à  Câmara  Municipal  para  o  quadriénio  2017/2021 

verificou-se  que,  na  ordem da  lista  do  PSD a  cidadã  imediatamente  a  seguir  do 

partido, pelo qual havia sido proposto o membro que deu origem à vaga, é a Sra. Dra. 

Liliana Mateus Fernandes Cerqueira, residente na freguesia de Ganfei, concelho de 

Valença. _____________________________________________________________
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Dado  que  o  referido  membro  se  encontrava  presente  e  aceitou,  procedeu-se  à 

substituição,  depois  de  verificada  a  sua identidade  e  legitimidade, nos  termos  do 

previsto no n.º4 do artigo 76.º dos diplomas atrás citados, iniciando as suas funções, 

passando a tomar parte nos trabalhos da presente reunião. ______________________

Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores para as intervenções o Sr. Vice-Presidente 

deu as boas vindas à nova Vereadora desejando-lhe felicidades. Seguidamente usou 

da palavra a Sra. Vereadora Lígia Pereira, primeiro para também dar as boas vindas à 

Sr.  Vereadora  Liliana  Cerqueira  e  depois  para perguntar  se  tem conhecimento  do 

projeto  de  uma  nova  residência  sénior  em  Valença  conforme  comentários  que 

circulavam pelas redes sociais. O Sr. presidente em exercício referiu que o que sabe 

sobre o assunto também é através das redes sociais. Ouviu comentar que o local onde 

iria  funcionar  a  residência  sénior  seria  no  edifício  do  antigo  Colégio,  que  é 

propriedade da Santa Casa da Misericórdia e se há algumas negociações acerca do 

assunto a Câmara Municipal ainda não tem conhecimento. A ser verdade era uma 

mais-valia para o Município por dois motivos, por um lado porque temos falta de 

residências  seniores  e  por  outro  lado  porque  se  recuperaria  o  edifício  do  antigo 

Colégio que cada vez se degrada mais pelo facto de estar desocupado. Disse ainda 

que  tem conhecimento  de  que  existem negociações,  já  avançadas,  para  que  uma 

unidade hoteleira portuguesa adquira o edifício do D. Manuel. __________________

Findas as intervenções passou-se ao período de ordem do dia.___________________

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE  CÂMARA DE 5 DE 

SETEMBRO DE 2019._________________________________________________

A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a 

forma de minuta, para os efeitos do disposto no n.º 4 do citado artigo, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião de Câmara realizada no dia cinco de setembro 

corrente, pelo que a mesma irá ser assinada pelo Vice-Presidente e pela Secretária da 

respetiva reunião. ______________________________________________________
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As Sras. Vereadoras Liliana Cerqueira e Lígia Pereira não tomaram parte na votação 

por não terem estado presentes na reunião. __________________________________

PONTO 2 – CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA – ISENÇÃO DE TAXAS – 

Acerca do assunto foram presentes os requerimentos que deram entrada e ficaram re-

gistados sob os números 5158/2019, 5166/2019 e 5799/2019 a solicitar o pagamento 

do consumo de água pelo escalão mínimo. ________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do consumo 

de água pelo escalão mínimo e a isenção de taxas de manutenção de infraestruturas, 

resíduos sólidos, recursos hídricos e de saneamento caso exista. _________________

PONTO 3 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS:_______________________________

a)  RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – Resumo Diário de Tesouraria do dia 

18  de  setembro  corrente.  Total  de  disponibilidades 2.913.939,14  €  (dois  milhões 

novecentos e treze mil novecentos e trinta e nove euros e catorze cêntimos) – Ciente.

b)  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  E  DOS  VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Ciente.________________________

c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS: Aprovado, por unanimidade, a atribuição à 

Escola Superior de Ciências Empresariais  de um apoio no montante de 2,388€ 

(dois  mil  trezentos  e  oitenta  e  oito  euros)  para  a  aquisição  de  material  para  o 

Bootcamp para o ano letivo 2019/2020. ____________________________________

Aprovado, por unanimidade, a atribuição à  Freguesia de Friestas  de um apoio de 

27.733,13€ (vinte e sete mil setecentos e trinta e três euros e treze cêntimos) como 

forma de comparticipar em 50% do valor dispendido com as seguintes empreitadas: 

Travessa da Estivada  e  Rua da Estivada fase  1 e  2)  e  Pavimentação da Rua das 

Alminhas. ____________________________________________________________

d) CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES – Ratificado, por unanimidade, a cedência das 

instalações do refeitório da escola no passado dia 15 de setembro ao Valença Hóquei 

Clube no âmbito da realização do VI Torneio Eurocidade Valença-Tui/Caixa Agrícola 

do Noroeste de Hóquei em Patins. ________________________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO __________________
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Aberto  o  período  de  intervenção  do  público,  registou-se  a  intervenção  do  Sr. 

Armando Fernandes para dar as boas vindas à nova Vereadora desejando-lhe um bom 

trabalho. _____________________________________________________________

Antes  de  dar  por  encerrada  a  reunião  de  câmara  o  Sr.  Presidente  em  exercício 

informou que no próximo dia 22 de setembro se celebra o centenário da Associação 

Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntário  de  Valença  e  durante  a  cerimónia  de 

celebração do centenário será entregue a Chave de Honra de Valença á Associação. 

As comemorações contarão com a presença do Sr. Ministro da Administração Interna 

Dr. Eduardo Cabrita. ___________________________________________________

PONTO 4 – 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 da Câmara e pela Secretária da presente 

reunião.  Terminados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, o Sr.  Presidente da 

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

a presente ata composta por quatro páginas. _________________________________

___________________________

___________________________ 
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