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A T A     Nº. 26/2013

ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  20  DE 

NOVEMBRO DE 2013. ------------

- - - Aos vinte dias do mês de novembro 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  Manuel  Salgueiro  Mendes,  com  a  presença  dos  Srs.  Vereadores 

Manuel Rodrigues Lopes, José Manuel Temporão Monte, Elisabete Maria Lourenço 

de Araújo Domingues,  Diogo Gouveia Pinto Antunes  Cabrita  e  Anabela de Jesus 

Sousa  Rodrigues.  Secretariou  a  Técnica  Superior,  Paula  Cristina  Pinheiro 

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

verificou-se a falta,  considerada desde já justificada,  por motivos profissionais do 

Vereador Mário Rui Pinto Oliveira, tendo de seguida, declarada aberta a reunião pelas 

dez horas.-------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

----  O Sr.  Presidente,  deu  a  palavra  aos  membros  da  Câmara  para  as  suas 

intervenções, tendo-se registado a intervenção do Sr.  Vereador Diogo Cabrita, para 

lavrar um protesto pela transferência da funcionária Ana Cristina Cerqueira para o 

Centro Escolar de Valença. ----------------------------------------------------------------------

Seguidamente,  pela  Srª.  Vereadora  Anabela  Rodrigues  foi  solicitada  informação 

quanto ao ponto de situação da empreitada de “Prolongamento da Ecopista do Rio 

Minho entre a Marginal da Srª. da Cabeça e S. Pedro da Torre”. Atendendo à época 

natalícia que se aproxima, perguntou se o Município planeou algum tipo de estratégia 

de forma a minimizar as dificuldades que se manifestam no comércio resultantes da 

conjuntura económica do País. -----------------------------------------------------------------

Findas as intervenções e atendendo à comunicação de mudança de residência do Sr. 

Vereador  Diogo  Cabrita  para  Coimbra,  comunicado  pelo  Sr.  Presidente,  ficou 
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decidido que o envio da ordem do dia  e  respetiva documentação será enviada, por 

correio registado para a nova residência do Sr. Vereador Diogo Cabrita, contando os 

prazos  à  data  de  envio  (carimbo  CTT).  Os  restantes  membros  do  executivo 

continuarão  a  receber  a  ordem  do  dia  e  a  documentação  através  do  protocolo. 

Prosseguindo, O Sr. Presidente, informou que a empreitada de “Prolongamento da 

Ecopista do Rio Minho entre a Marginal da Srª. da Cabeça e S. Pedro da Torre”, se 

encontra em fase de conclusão, estando previsto o seu término para o  início do mês 

de dezembro próximo. Relativamente, ao comércio referiu que, na última reunião de 

Câmara, foi aprovada mais uma iniciativa denominada “Compras de Natal” e para 

além da habitual Iluminação de Natal, tem uma programação de Natal direcionada 

para  a  promoção  e  divulgação  do  comércio  local,  a  saber:   “Valença  Cidade 

Presépio”, “Quinta do Pai Natal”, “Fortaleza de Chocolate”, “Cavalgata dos Reis”, 

entre outras iniciativas. --------------------------------------------------------------------------

A Srª. Vereadora Anabela Rodrigues voltou a intervir para mais um vez solicitar a 

aprovação de um regimento, bem como, pedir acesso ao processo da empreitada de 

“Prolongamento da Ecopista do Rio Minho entre a Marginal da Srª. da Cabeça e S. 

Pedro da Torre”  para consulta. O Sr. Presidente, à semelhança do que respondeu em 

reuniões  anteriores,  voltou  a  referir  não  ver  a  necessidade  de  se  aprovar  um 

regimento,  até  porque  o  funcionamento  deste  órgão  encontra-se  definido  na  lei, 

nomeadamente, o tempo limite para as intervenções, no período de antes da ordem do 

dia, o qual deverá ser repartido por todos aqueles que se mostrem interessados em 

intervir. ---------------------------------------------------------------------------------------------

No uso da palavra o Sr. Vereador Diogo Cabrita, referiu que existem iniciativas que, 

com  recurso  ao  apoio  dos  comerciantes,  se  podem  realizar,  para  dinamizar  o 

comércio,  sem que  as  mesmas  acarretem  qualquer  tipo  de  custo  para  autarquia. 

Mencionou, a título de exemplo, uma iniciativa para esta época natalícia, a qual se 

poderia  designar  de  10/10,  ou seja,  no  dia  dez  de  dezembro os  estabelecimentos 

aderentes  colocariam produtos  à  venda pelo valor  de dez euros.  O Sr.  Presidente 
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referiu que em tempos, a União Empresarial de Valença lançou um desafio idêntico 

junto dos comerciantes, o qual não teve aderência. ------------------------------------------

Prosseguindo  as  intervenções,  o  Sr.  Vereador  Manuel  Lopes  questionou  se  em 

consequência da mudança de residência para Coimbra,  o Município iria efetuar o 

pagamento das despesas de deslocação. Solicitando que desta mudança de residência 

se  desse  conhecimento  à  Assembleia  Municipal.  Em  resposta  à  pergunta  do  Sr. 

Vereador Manuel Lopes o Sr. Presidente referiu que o pagamento das despesas de 

deslocação é um direito que assiste aos Srs. Vereadores no exercício das suas funções. 

A Srª.  Vereadora  Anabela  Rodrigues  solicitou  acesso  às  despesas  referentes  aos 

telemóveis dos Srs. Vereadores, de Janeiro a Agosto de 2012 e referentes ao mesmo 

período em 2013. O Sr. Presidente esclareceu que, tal como informou na reunião de 

câmara de catorze de agosto de 2013,  os telemóveis afetos a cada um dos Vereador 

assim como do Chefe de Gabinete passaram a ser suportados, exclusivamente, por 

cada  um deles,  desde o inicio de agosto  até  ao fim do mês de setembro último. 

Contudo ser-lhe-á enviada a relação das despesas dos telemóveis dos Srs. Vereadores 

assim como do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, no período solicitado. --------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 –  APROVAÇÃO DA ATA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 –  A 

Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º 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 seis de novembro 

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

respetiva reunião. ---------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Diogo Cabrita não tomou parte nesta votação por não ter estado presente 

nessa mesma reunião. ----------------------------------------------------------------------------

PONTO 2 –  CONCURSO PUBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE 

SEGURO – RATIFICAÇÃO:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar  a decisão de autorizar  a despesa, inicio de procedimento, tipo de procedi-
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mento, aprovação das condições propostas, bem como, o caderno de encargos e pro-

grama de concurso, referente a aquisição de apólices de seguros para 2014. ------------

PONTO 3 – CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA AS-

SOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO MINHO – ELEIÇÃO DO RE-

PRESENTANTE:-  Foi presente o oficio enviado pela Associação de Municípios do 

Vale do Minho, registado sob o nº 6417/2013 de 01 de novembro corrente, a solicitar 

a eleição de um representante para integrar  a Assembleia Intermunicipal  do Vale do 

Minho, para o próximo mandato. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

enviar à próxima Assembleia Municipal para a respetiva eleição. -------------------------

PONTO 4 -  VALENÇA FINICIA:-  Aprovado, por unanimidade, comparticipar o 

projeto apresentado por Liliana Maria Sousa de Oliveira, no montante de 5.000€ (cin-

co mil euros). Mais se esclarece que o presente pedido já tinha sido objeto de delibe-

ração na reunião de câmara de 13 de setembro último, porém o mesmo, a solicitação 

da requerente foi dado sem efeito.  ------------------------------------------------------------

PONTO 5 -  DELIBERAÇÕES DIVERSAS: - RESUMO DIÁRIO DE TESOU-

RARIA:-   Resumo Diário de Tesouraria de dia 19 de novembro corrente.  Total de 

disponibilidades – 1.570.119,69 € ( um milhão quinhentos e setenta mil cento e deza-

nove euros  e sessenta e nove  cêntimos). “Ciente”. - DESPACHOS PROFERIDOS 

PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E 

SUBDELEGAÇÃO  DE  PODERES  DA  CÂMARA  MUNICIPAL:-  “Ciente”. 

SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS:-  A Câmara Municipal deliberou, por unani-

midade, atribuir 6.000,00€ (seis mil euros) ao Sport Clube Valenciano, como forma 

de apoio para as despesas de manutenção e das instalações respetivas. Mais foi deli-

berado, por unanimidade, em cumprimento da alínea j) do artº 25º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, enviar para a próxima Assembleia Municipal para  deliberar a ce-

dência das chapas de cobertura (retiradas do pavilhão gimnodesportivo) à freguesia 

de Cerdal, para sua reutilização no bar da confraria de Mosteiró desta freguesia. ------

CEDÊNCIAS  DE INSTALAÇÕES  :-  Ratificado,  por  unanimidade,  o  despacho 
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através do qual foi autorizada a cedência das instalações quer da biblioteca quer do 

pavilhão municipais, à Associação de Basquetebol de Viana do Castelo, para a reali-

zação de curso de Árbitros e Oficiais de jogo, nos dias 02 e 03 do corrente mês, res-

petivamente (registo nº 6371/2013). CEDÊNCIAS DE TRANSPORTES:- Ratifica-

dos, por unanimidade, os despachos através dos quais foram autorizadas as cedências 

de transporte: - à Associação Musical de S. Pedro da Torre, no dia 17 de novembro 

corrente, para uma deslocação ao Porto ( registo nº 6595/2013); ao Centro Cultural, 

Recreativo e Desportivo Fontourense, no dia 02 de Outubro findo, para uma desloca-

ção a Monção (registo nº 6372/2013);  ao Sport Clube valenciano, no dia 03 de no-

vembro,  para  uma  deslocação  a  Mirandela  (registo  nº  6366/2013);  à  Associação 

“Luar do Minho”, no dia 28 de outubro findo, para uma deslocação a Caminha (regis-

to nº 6301/2013); a Associação Real Utopia, no dia 02 de novembro corrente, para 

uma deslocação ao Porto (registo nº 6367/2013). --------------------------------------------

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 verificado nenhuma intervenção. ------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes 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 imedia-

tos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Sr. 

Presidente da Câmara e pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a 

tratar, o Presidente da Câmara, pelas dez horas e cinquenta minutos, declarou encerra-

da a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. -------------------------------
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