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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  22  DE 

ABRIL DE 2013. --------------------

- - - Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano dois mil e treze, 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.  Presidente  da 

Câmara, Jorge Salgueiro Mendes, com a presença dos Vereadores Manuel Rodrigues 

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

Domingues  e  Fernando  Pereira  Rodrigues.  Secretariou  a  Chefe  da  Divisão 

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

lugares que lhes estavam destinados, declarou aberta a reunião pelas nove horas e 

trinta  minutos,  iniciando-se  a  mesma,  de  acordo  com o estipulado  na  agenda  de 

trabalhos previamente elaborada e datada do dia vinte do mesmo mês.-------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - - Antes de dar início à reunião procedeu-se à justificação da falta dos Srs. Verea-

dores José Luís Serra Rodrigues e Maria Ângela de Lima Evangelista,  por motivos 

profissionais, aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------

O Sr.  Vereador  Fernando  Rodrigues  aproveitou  este  período  para  perguntar  para 

quando está previsto iniciar as obras de ligação da Ecopista da Marginal da Sra. Da 

Cabeça a S. Pedro da Torre. Perguntou ainda qual o resultado da reunião que ocorreu 

em Valença com os responsáveis ibéricos, no que se refere à cobrança de portagens e 

de que forma os interesses dos habitantes da zona ficam salvaguardados. Em relação 

à primeira questão o Sr. Presidente respondeu que as obras já tiveram início, que a 

limpeza do talude já vai até meio da Veiga da Mira e que irá ser aberta uma segunda 

frente de obra junto do antigo posto da Guarda Fiscal. Quanto à reunião ocorrida no 

passado dia dezassete do corrente mês, ela foi dedicada às Scuts e à operacionaliza-
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ção dos sistemas de pagamento, nomeadamente, a compatibilização do sistema de pa-

gamento. Simultaneamente, foi abordado o problema da linha de caminho-de-ferro e 

a  necessidade  de  se  proceder  à  sua  modernização 

----------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 10 DE 

ABRIL DE 2013 – A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 

do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, 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 realizada no dia 22 de abril corrente, pelo que 

a mesma irá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da respetiva reunião. ------

PONTO  2  –  ACORDO  DE  COLABORAÇÃO  COM  AS  JUNTAS  DE 

FREGUESIA - Foi presente a proposta de Acordo de Colaboração com as Autarquias

A  Câmara  Municipal,  deliberou,  por  unanimidade,  proceder  à  celebração  dos 

Acordos. 

PONTO 3 – ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – Presente a 

informação da Divisão Administrativa a comunicar que findo o prazo de discussão 

pública, não foi presente qualquer sugestão ou reclamação. -------------------------------

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, submeter a alteração à Assembleia 

Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  4  –  ALTERAÇÃO  AO  REGULAMENTO  DE  TOPONÍMIA E  DE 

NUMERAÇÃO  DE  POLÍCIA EM  EDIFÍCIOS  –  Presente  a  informação  da 

Divisão Administrativa a comunicar que findo o prazo de discussão pública, não foi 

presente qualquer sugestão ou reclamação. ---------------------------------------------------

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, submeter a alteração à Assembleia 

Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------

2



22– ABRIL – 2013

A T A     Nº. 9/2013

PONTO  5  –  CONCURSO  PÚBLICO  DE  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS 

“FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  PARA  INSTALAÇÕES 

ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO ESPECIAL” –  Foi 

presente o processo do concurso da empreitada referida em epigrafe. --------------------

A  Câmara  Municipal,  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  a  assunção  do 

compromisso plurianual. ------------------------------------------------------------------------

PONTO 6 – RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS –  Foi presente a informação da Sra.  Vereadora Elisabete Domingues 

acerca do assunto em epígrafe. -----------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação excecional 

do contrato em causa ao abrigo do n.º 3 do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, com efeitos, a partir de 1 de maio de 2013. --------------------------------------

PONTO  7  –  CONCESSÃO  DE  AUXÍLIOS  ECONÓMICOS  –  FAMÍLIAS 

CARENCIADAS  -  Aprovado  por  unanimidade  o  projeto  de  indeferimento  do 

requerimento  apresentado  sob  o  nº  6146/2013  e  aprovado  por  unanimidade  o 

requerimento apresentado sob o nº 1080/2013.-----------------------------------------------

PONTO 8 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Resumo Diário de Tesouraria do dia 18 de abril de 2013

Total de disponibilidades – € 1.652.987,43 (um milhão seiscentos e cinquenta e dois 

mil novecentos e oitenta e sete euros e quarenta e três cêntimos)

“Ciente”

DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES 

MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL

“Ciente”

CEDÊNCIA DE TRANSPORTES   
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Aprovado, por unanimidade, a ratificação do despacho do Sr. Vereador José Monte 

datado de 12 de abril a conceder transporte à Associação Musical de S. Pedro da 

Torre no dia 9 do corrente mês para uma deslocação a Lisboa. ----------------------------

Aprovado, por unanimidade, a ratificação do despacho do Sr. Vereador José Monte a 

conceder transporte ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de 

Ciências Enmpresariais, para o dia 22 do corrente mês para uma deslocação à fábrica 

da Trhottleman no Porto. ------------------------------------------------------------------------

Aprovado,  por  unanimidade,  a  concessão  de  transporte  à  Junta  de  Freguesia  de 

Gandra para a deslocação da turma de KUNG-FU no próximo dia 1 e 16 de junho a 

Vigo – Espanha. ----------------------------------------------------------------------------------

Aprovado, por unanimidade, a concessão de transporte à Missão do Vale do Minho da 

Assembleia de Deus Pentescostal do Porto para uma deslocação no próximo dia 1 de 

maio à Igreja do Carvalhido no Porto . --------------------------------------------------------

Aprovado, por unanimidade, a ratificação do despacho do Sr. Vereador José Monte a 

conceder transporte ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento nº 453 para uma 

deslocação a Castelo de Neiva,  no passado dia 21 de abril  do corrente mês,  para 

participarem na Atividade Regional “Dia de S. Jorge”. -------------------------------------

Aprovado, por unanimidade, a concessão de transporte ao Agrupamento de Escolas 

“Muralhas do Minho” no próximo dia 27 de abril para uma deslocação à Exponor – 

Matosinhos. ---------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado, por unanimidade, a ratificação do despacho da Sra. Vereadora Elisabete 

Domingues  a  conceder  transporte  aos  alunos  de  Marketing  e  Comunicação 

Empresarial  do  Instituto  Politécnico  de  Viana  do  Castelo  –  Escola  Superior  de 

Ciências Enmpresariais, para participarem, no passado dia 17 de abril nas Jornadas de 

Marketing que se realizaram no ISCAP, S. Mamede de Infesta. ---------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO – Encerrada a ordem 

de trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara fixou um período de intervenção aberto ao 

público, não se tendo registado qualquer intervenção. --------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes disposições do 
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artigo 92º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a 

mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e 

pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

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

lavrou a presente ata. ----------------------------------------------------------------------------- 

5


