
04- março – 2021

A T A     Nº. 04/2021

,

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE

VALENÇA REALIZADA NO DIA

04 DE MARÇO DE 2021----------

- - - Aos quatro dias do mês de março 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  Araújo

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

Mateus  Fernandes  Cerqueira,  Anabela  de  Jesus  Sousa  Rodrigue  e  Lígia  Augusta

Lopes Pereira.  A participação na reunião da Sra. Vereadora Anabela Rodrigues foi

feita através de uma aplicação informática de reunião on line. 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  e  antes  de  dar  a  palavra  aos  Vereadores  para  as  suas

intervenções, referiu-se ao programa de vacinação a decorrer no Concelho e informou

que, é expectável, que no dia de hoje, termine a aplicação da primeira dose da vacina

às pessoas com mais de oitenta anos. Informou ainda, que os utentes e trabalhadores

da  Santa  Casa da  Misericórdia, já  têm a  segunda dose  da vacina.  Seguidamente,

informou que, desde o dia vinte e seis de fevereiro, o Município tem a funcionar nas

instalações da Piscina Municipal um Balcão de Apoio aos Utentes da AdAM, no qual

os  munícipes  podem  obter  esclarecimento,  sobre  as  faturas,  aconselhamento  ou

auxilio  na  elaboração  de  reclamações.  Acrescentou  que,  pelo  balcão  já  passaram

algumas dezenas de utentes, que viram as suas dúvidas esclarecidas e que, apenas
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nove situações causaram dúvidas e foram reencaminhadas para o balcão da AdAM

em Viana do Castelo. Referindo-se, de seguida, ao voto de protesto pela má qualidade

dos  serviços  prestados  pela  AdAM,  apresentado  na  última  reunião  da  Câmara

Municipal  e  enviado  para  várias  entidades,  informou  que,  recebeu  uma carta  do

Presidente do Concelho de Administração, onde este diz que as próximas faturas já

seriam enviadas sem qualquer erro. Não obstante essa promessa, informou que os sete

municípios aderentes à AdAM contrataram um gabinete de advogados que está a dar

a fazer um estudo das implicações que os “erros” estão a ter e se a empresa continuar

a atuar da mesma forma os municípios irão adotar medidas mais penalizadoras para a

AdAM. ______________________________________________________________

No uso da palavra a Srª Vereadora Anabela Rodrigues começou por dizer que o Sr.

Presidente enviou um infomail aos valencianos a comunicar a existência do balcão de

apoio aos munícipes. Na sua opinião, a criação do balcão era o mínimo que a Câmara

Municipal podia fazer para minimizar os danos causados aos munícipes. Continuou,

dizendo que, como estamos em ano de eleições autárquicas começam a aparecer os

infomails e lá estão os valencianos a patrocinar a campanha eleitoral do Sr. Lopes. __

A isto  o  Sr.  Presidente  respondeu  que  o  envio  do  infomail  não  serviu  como

propaganda eleitoral, porque, ele, não faz propaganda eleitoral com papéis mas sim

contactando, diretamente, com as pessoas. __________________________________

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO  1  –  APROVAÇÃO  DA ATA DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021 – Aprovada por unanimidade. _________

A Sra. Vereadora Liliana Fernandes não tomou parte na votação por não ter estado

presente na reunião.____________________________________________________

PONTO 2 – CIM – ALTO MINHO – COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS – CANIL

INTERMUNICIPAL – 2.º SEMESTRE 2020 –  Acerca do assunto foi presente o oficio

nº465/2021 a solicitar a transferência da verba referente ao 2º semestre de 2020, para a CIM

– Alto Minho, para nas despesas do canil intermunicipal. _____________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 3,051,72€. (três

mil e cinquenta e um euros e setenta e dois cêntimos)._______________________________
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PONTO 3 – CONSTITUIÇÃO DE BALCÃO DE APOIO AOS UTENTES/ADAM –

Acerca do assunto foi presente, para conhecimento, o despacho do Presidente da Câmara de

24 de fevereiro de 2021, que determinou a criação de um balcão para apoio dos utentes na

sua relação com a AdAM – Águas do Alto Minho. __________________________________

PONTO 4 – CORTE DE TRÂNSITO – Acerca do assunto foi presente, para conhecimento,

o despacho do Presidente  da Câmara de 25 de fevereiro findo que autorizou o corte  de

trânsito entre Gondelim e S. Silvestre para que o Município de Paredes de Coura procedesse

ao reforço do pavimento da EM 519. _____________________________________________

PONTO 5 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS:

A) RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA –  Resumo diário de tesouraria  do dia 3 de

março corrente: 1.995.594,03€ (um milhão novecentos e noventa e cinco mil quinhentos e

noventa e quatro 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 ninguém presente na sala que quisesse intervir. _______________________

PONTO 6 – 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, a Sra. Vice-Presidente declarou

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

presente ata composta por três páginas. _____________________________________

O Presidente da Câmara Municipal

(Manuel Rodrigues Lopes)
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