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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VALENÇA REALIZADA NO DIA 

07 DE JANEIRO DE 2021----------

- - - Aos sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um, 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  com a  presença  dos  Srs.  Vereadores  Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo 

Domingues,  José Manuel  Temporão Monte,  Mário  Rui  Pinto  de  Oliveira,  Liliana 

Mateus Fernandes Cerqueira, Anabela de Jesus Sousa Rodrigues e Dora Marisa Alves 

Guterres _____________________________________________________________

Verificou-se,  a  falta,  desde  já  considerada  justificada,  por  unanimidade,  da  Sra. 

Vereadora  Lígia  Augusta  Lopes  Pereira,  por  motivos  profissionais,  que  se  fez 

substituir, no exercício das suas funções, nos termos do artigo 78º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, por Dora 

Marisa Alves Guterres. 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

Iniciado o período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, após 

saudar  todos  os  presentes  deu a  palavra  aos  membros  do executivo  para  as  suas 

intervenções.__________________________________________________________
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A Sra. Vereadora Anabela Rodrigues, após as saudações protocolares e desejando a 

todos um bom ano de dois mil e vinte e um, solicitou ao Sr. Presidente que fizesse 

uma  atualização  da  situação  referente  à  Covid-19  no  concelho,  e,  caso  tivesse 

informação,  que  dissesse  qual  a  capacidade  de  resposta  do  hospital  distrital 

relativamente, ao número de camas ocupadas e ao número de internados nos cuidados 

intensivos. Solicitou esclarecimentos sobre a edição do Boletim Municipal, pelo facto 

de só ser publicado cada quatro anos, uma vez mais em ano de eleições autárquicas, 

embora  não  tão  próximo  das  eleições,  como  a  publicação  do  Boletim  em 2017. 

Perguntou qual era a estratégia do Município ao publicar o Boletim Municipal, qual 

foi a tiragem e o custo. Perguntou se o Presidente tinha conhecimento do motivo 

subjacente à  demissão  do Presidente  da Direção dos  Associação Humanitária  dos 

Bombeiros  Voluntários.  Por  último,  em relação  à  agenda  cultural  do  Município, 

perguntou se estavam pensadas algumas atividades para serem desenvolvidas. ______

O Sr. Vereador José Monte, após desejar a todos um feliz ano, procedeu à leitura de 

uma declaração, através da qual comunicou renunciar, a partir daquele momento, aos 

pelouros  que  lhe  tinham sido  atribuídos  pelo  despacho  do  Presidente  da  Câmara 

Municipal de 25 de outubro de 2019. Finda a leitura da declaração, informou que se 

manteria  como  vereador  sem  pelouros,  agradecendo  a  todas  as  coletividades  e 

associações com que trabalhou, a todos os colaboradores da Câmara Municipal pela 

sua amizade, disponibilidade, profissionalismo e colaboração. Agradeceu, ainda, aos 

Presidentes das Juntas de Freguesias e União de Freguesias assim como aos membros 

da  Assembleia  Municipal  e  aos  restantes  vereadores.  De  seguida  ausentou-se  da 

reunião. _____________________________________________________________
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O Sr. Presidente da Câmara, começando por referir-se à situação causada pela Covid 

19, disse que, de momento, a situação não era a melhor. Presentemente o concelho 

tem cinquenta e três casos ativos. Em relação ao hospital de Viana do Castelo, pelo 

que tem conhecimento, ainda não se encontra numa situação de rotura. Quanto ao 

boletim  municipal  disse  que  este  boletim  tem  uma  identidade  diferente,  que  se 

pretende dar a conhecer aos valencianos aquilo que se está a passar no concelho e que 

será  publicado  cada  dois  meses.  Quanto  à  demissão  na  direção  dos  Bombeiros 

Voluntários disse que foi uma situação inesperada e que é preocupante. Em termos de 

agenda cultural, explicou que, ainda é muito cedo para se preparar qualquer atividade. 

De momento  é  melhor  procurar  evitar  qualquer  tipo  de  ajuntamento,  mesmo que 

sejam adotadas todas as medidas de distanciamento social. Deixou a sua preocupação 

pelo facto de o comércio estar tão parado, mas que isso se deve ao tipo de comércio 

que Valença tem, muito dependente do público espanhol e como se sabe Tui e Vigo, 

são duas cidades, que de momento, se encontram confinadas. Considerando que, o 

presente ano, será um ano difícil em termos económicos disse que estão a pensar na 

criação de várias medidas, de apoio ao comércio e às famílias, que virão à próxima 

reunião do executivo. Quanto à intervenção do Sr. Vereador José Monte disse que, de 

momento, não faria qualquer comentário. ___________________________________

A Sr. Vereadora Anabela Rodrigues para dizer que lamenta que o Sr. Vereador José 

Monte se  tenha  ausentado da reunião  não respondendo às  questões  que lhe  tinha 

colocado. Acrescentou, que percebe a razão de o Sr. Presidente dizer que não deve 

haver atividades culturais, mas a razão não é a COVID-19, mas sim porque não tem o 

Vereador da cultura e, já não o tem há muito tempo.___________________________
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 O Sr. Presidente deu conhecimento que enviou, em nome da Câmara Municipal uma 

carta de condolências, pelo falecimento do Presidente da Câmara de Santa Catarina – 

Cabo Verde, ao executivo municipal, à população e à família do falecido Presidente. _

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO  1  –  APROVAÇÃO  DA ATA DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 – Aprovada por unanimidade.________

PONTO 2 – CIM ALTO MINHO – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AECT RIO 

MINHO  2019  –  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a 

comparticipação à CIM – Alto Minho de 9696,94€ (nove mil seiscentos e noventa e seis  

euros e noventa e quatro cêntimos) referente à comparticipação financeira do AECT Rio 

Minho do ano 2019. __________________________________________________________

PONTO  3  –  BOLSA  DE  ESTUDO  PARA  O  ANO  LETIVO  2020/2021  – 

EXTEMPORANEIDADE DE PEDIDO – Acerca do assunto foi presente o requerimento 

registado com o n.º 6207/2020, a solicitar que seja aceite a candidatura que deu entrada fora  

de prazo. ___________________________________________________________________

A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade  autorizar  a  análise,  extemporânea,  do 

pedido para a concessão de bolsa de estudo referente a 2020/2021._____________________

PONTO 4 – RENDA SOCIAL – Acerca do assunto foi presente o requerimento registado 

sob o n.º 6162/2020, a solicitar autorização para proceder ao pagamento do valor das rendas 

em atraso da casa n.º12 do Bairro Social de Bogim em 12 (doze) prestações. _____________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com base no parecer do serviço de ação 

social do Município autorizar o solicitado. ________________________________________

PONTO 5 – DESPACHO DE TOLERÂNCIA DE PONTO NO DIA 31 DE DEZEMBRO 

DE 2020 –  A Câmara Municipal  tomou conhecimento do despacho do Sr.  Presidente  da 

Câmara Municipal, datado de 28 de dezembro findo, pelo qual concedeu tolerância de ponto 

aos funcionários municipais no dia 31 de dezembro último. ___________________________
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PONTO 6 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS:_____________________________________

A) RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – Resumo Diário de Tesouraria do dia 06 de 

janeiro1.749.917,03€  (um milhão  setecentos  e  quarenta  e  nove  mil  novecentos  e 

dezassete euros e três cêntimos). Ciente”._______________________________________

B)  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  SR.  PRESIDENTE  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  E  PELOS  VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – “Ciente”. ____________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO – Neste ponto não se 

verificou qualquer intervenção do público presente na sala. _____________________

PONTO 7 – 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 cinco páginas. ___________________________________

______________________

_______________________
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