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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  04  DE 

DEZEMBRO DE 2013. ------------

- - - Aos quatro dias do mês de dezembro 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. Vice - Presidente 

da  Câmara,  Manuel  Rodrigues  Lopes,  com a  presença  dos  Srs.  Vereadores  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 as  faltas,  consideradas  desde  já 

justificadas, por motivos profissionais do Sr. Presidente da Câmara, Jorge Manuel 

Salgueiro Mendes, bem como, do Sr. Vereador Mário Rui Pinto Oliveira, tendo de 

seguida, sido declarada aberta a reunião pelas dez horas. ----------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

intervenções, tendo-se registado a intervenção da Sra. Vereadora Anabela Rodrigues 

para perguntar se a iluminação de Natal já se encontrava finalizada.----------------------

Seguidamente, o Sr. Vereador Diogo Cabrita alertou para a necessidade de um reforço 

do sinal emitido pelas operadoras de telemóveis, já que em Valença é mais fácil ter-se 

rede  espanhola  que  portuguesa.  Sugeriu  que  talvez  se  pudesse  convidar  alguma 

operadora espanhola para atuar neste mercado. O Sr. Vice-Presidente reconheceu que, 

apesar de efetuado o reforço do sinal emitido pelas operadoras de portuguesas de 

telemóveis nestes últimos anos, na realidade a cobertura de algumas redes continua 

deficitária. Referindo-se de seguida à iluminação de Natal disse que a mesma, em 

relação  ao  ano  transato  foi  reforçada  encontrando-se  neste  momento  concluída. 
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Perante estes esclarecimentos a Sra. Vereadora Anabela Rodrigues referiu que apesar 

da iluminação estar bonita a mesma lhe parece insuficiente. -------------------------------

Por  último,  o  Sr.  Vereador  José  Monte  para  referir  os  eventos  que  neste  período 

natalício a Câmara Municipal promoveu de forma  a ajudar a dinamizar o comércio 

local. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 –  APROVAÇÃO DA ATA DE 20 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 vinte de novembro 

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

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

PONTO 2 – CONTRATOS CELEBRADOS AO ABRIGO DO PARECER GE-

NÉRICO FAVORÁVEL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:- No seguimento da 

deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua reunião do dia 27 de feverei-

ro do corrente ano, em que foi concedido parecer genérico favorável à celebração de 

contratos de prestação de serviços nas situações previstas no artigo 75º da Lei nº66-

B/2012, sem prejuízo da aplicação da correspondente redução remuneratória nos ter-

mos do artigo 27º da mesma lei, e posteriores alterações desde que o trabalho a exe-

cutar respeite os requisitos então mencionados, foi presente a informação nº DF065, 

datada de 28 de novembro findo, prestada pela Divisão Económica e Financeira, a re-

meter a listagem dos contratos de aquisição de serviços celebrados pelo Município de 

Valença, entre o período de 01/06/2013 a 31/12/2013, ao abrigo do parecer genérico 

favorável para aquisição de serviços. A Câmara Municipal tomou conhecimento. --

PONTO 3 - CILV – ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREI-

TADA:- Foi presente a informação prestada pelo Chefe de Divisão de Urbanismo e 

Planeamento datada de 22 de Outubro último, referente à alteração do prazo de exe-
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cução da empreitada do “Centro de Inovação e Logística de Valença”. Atenta à infor-

mação que acerca do assunto foi prestada, explanando os motivos a que se devem tal 

alteração, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho pro-

ferido pelo Sr. Presidente no dia 25 de novembro findo, através do qual aprovou a al-

teração do prazo de execução da empreitada do CILV para 515 (quinhentos e quinze) 

dias, bem como, a respetiva adenda ao contrato. ---------------------------------------------

PONTO 4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKE-

TING MUNICIPAL – PARECER PRÉVIO:-  Foi presente a informação nº AD-

ABS-057/2013 datada de 21 de novembro findo, prestada pela Divisão Económica e 

Financeira, à aquisição de serviços de Comunicação e Marketing Municipal, à empre-

sa Omnisinal - Comunicação e Tecnologia de Informação, Lda., pelo preço de 9.180€ 

(nove mil cento e oitenta euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. O Sr. 

Vereador Diogo Cabrita questionou se não existem técnicos na Câmara Municipal ca-

pacitados para este serviço ao que o Sr. Vice-Presidente respondeu que, embora exis-

tam técnicos os mesmos não têm formação suficientes para a especificidade deste tra-

balho. --------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra dos membros eleitos 

pelo partido Socialista, emitir parecer favorável ao início de procedimento, à realiza-

ção da despesa, ao tipo procedimento, aprovar as condições propostas e o caderno de 

encargos e convite. Os membros eleitos pelo Partido Socialista votaram contra por 

entenderem que, havendo técnicos na Câmara Municipal nesta área o que se devia fa-

zer era enviá-los para formação e assim no próximo ano já não era necessário contra-

tar um serviço externo. -----------------------------------------------------------------------

PONTO 5 - PERMUTA DE SEPULTURAS:- Por unanimidade, foi deliberado reti-

rar este ponto da agenda de trabalhos da reunião. --------------------------------------------

PONTO 6 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL - 

PARECER PRÉVIO:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente no dia 29 de novembro findo, através do qual 
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autorizou o início de procedimento, a realização da despesa, o tipo procedimento, 

aprovou as condições propostas e o caderno de encargos, para a aquisição de serviços 

para iluminação de Natal, pelo valor de 12.555,00€ (doze mil quinhentos e cinquenta 

e cinco euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------

PONTO 7 - LE-EDI 19/2013 – ISENÇÃO DE TAXAS:- A Câmara Municipal deli-

berou, por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Diogo Cabrita e abstenção da 

Sra. Vereadora Anabela Rodrigues, isentar a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro 

da Torre, do pagamento das taxas relativas ao processo LE – EDI 19/2013 – alteração 

da cobertura da casa paroquial, no valor de 251,34€ (duzentos e cinquenta e um euros 

e trinta e quatro cêntimos). O Sr. Vereador Diogo Cabrita votou contra por não con-

cordar com isenções concedidas a qualquer tipo de associação religiosa. ----------------

PONTO 8 - FEIRA SEMANAL DE VALENÇA – PAGAMENTO DE TERRA-

DO:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho Sr. Vere-

ador com competências delegadas,  Manuel Lopes,  a autorizar,  a titulo excecional, 

pelo, o pagamento do terrado da feira semanal, fora de prazo, com o respetivo agrava-

mento, pelo feirante Sr. José de Oliveira e Silva, conforme solicitação efetuada atra-

vés do registo nº 6796/2013. ---------------------------------------------------------------

PONTO 9 - PAVILHÃO MUNICIPAL – ISENÇÃO DE TAXAS:- A Câmara Mu-

nicipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho através do qual foi isentada 

do pagamento das taxas relativas à utilização do pavilhão gimnodesportivo, no dia 16 

de novembro findo, a União Desportiva Friestense, para um treino de Futsal. ----------

PONTO 10 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS: RESUMO DIÁRIO DE TESOU-

RARIA: Resumo Diário de Tesouraria de dia 03 de dezembro corrente. Total de dis-

ponibilidades – 1.476.158,50€ (um milhão quatrocentos e setenta e seis mil cento e 

cinquenta e oito euros e cinquenta cêntimos).“Ciente”. DESPACHOS PROFERI-

DOS PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGA-

ÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL:- “Cien-

te”. SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS:- Por unanimidade, foi deliberado ceder o 
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material solicitado pela União das Freguesias de Gandra e Taião, de apoio para a exe-

cução de vedação no caminho de Sanjalado – Taião, conforme o ofício registado nes-

ta  Câmara Municipal  sob o nº  6760/2013.  CEDÊNCIAS DE TRANSPORTES:- 

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

cedências de transporte: - ao Sport Clube Valenciano, nos dias 23 e 24 de novembro 

findo para deslocações a Viana do  Castelo, Paredes de Coura, Barcelos e Viana do 

Castelo, respetivamente; ao IEFP, no dia 24 de outubro último, para uma deslocação 

ao Porto. CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES:- Ratificado, por unanimidade, o des-

pacho através do qual foi autorizadas as cedências das instalações do pavilhão muni-

cipal: ao Judo clube de Valença, no dia 30 de novembro findo, para o “Randori Infan-

til”; ao Valença Hóquei Clube, nos dias 15 e 16 de novembro findo para o campeona-

to regional de juvenis e juniores. Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a ce-

dência as instalações do pavilhão à Associação real Utopia para o dia 15 de dezembro 

corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO – Encerrada a ordem 

de trabalhos, o Sr. Vice -Presidente da Câmara fixou um período de intervenção aber-

to 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. 

Vice - Presidente da Câmara e pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais ha-

vendo a tratar, o Sr. Vice - Presidente da Câmara, pelas dez horas e quarenta minutos, 

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