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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  18  DE 

JUNHO DE 2015. -------------------

- - - Aos dezoito dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, 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  da  Sra.  Vereadora 

Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo  Domingues,  ao  abrigo  do  despacho  do  Sr. 

Presidente da Câmara datado de 15 do corrente, com a presença dos Srs. Vereadores 

José Manuel Temporão Monte, Mário Rui Pinto de Oliveira,  Diogo Gouveia Pinto 

Antunes Cabrita e Anabela de Jesus Sousa Rodrigues. Secretariou a Chefe de Divisão 

Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus. E, tendo tomado os lugares que lhes 

estavam  destinados,  verificou-se  a  falta,  desde  já  considerada  justificada,  por 

unanimidade,  do  Sr.  Presidente  da  Câmara  e  do  Sr.  Vereador  Manuel  Rodrigues 

Lopes, por se encontrarem no estrangeiro em serviço, seguidamente, a Sra. Vereadora 

no exercício das funções de Presidente declarou aberta a reunião pelas dez horas. -----

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

-  -  -  A Sra.  Vereadora,  deu  a  palavra  aos  membros  do  executivo  para  as  suas 

intervenções, tendo-se registado as seguintes intervenções: --------------------------------

- Do Sr. Vereador Diogo Cabrita para dizer que dizer que fica satisfeito por ver, pela 

primeira vez, enquanto vereador, uma mulher a dirigir os trabalhos, esperando que 

isso se repita mais vezes, pois é um bom exemplo para o País. ----------------------------

- Da Sra. Vereadora Anabela Rodrigues para, à semelhança do que já tinha ocorrido 

na última reunião de câmara, voltar a questionar acerca das obras na EB1 de S. Pedro 

da Torre, isto porque na ata da última reunião de câmara consta que o Sr. Presidente 

da Câmara não tinha conhecimento das reivindicações dos pais, mas pelo que sabe, o 

Sr. António Dias enviou vários mails à Sra. Vereadora Elisabete Domingues. Assim, 

pergunta se houve alguma falha de comunicação e ao certo que obras é que lá vão ser 
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realizadas. Depois, para perguntar se houve comemorações do dia 12 de junho, data 

da elevação Valença a cidade. ------------------------------------------------------------------

- A Sra. Vereadora Elisabete Domingues para dizer, em relação à EB1 de S. Pedro da 

Torre, que recebeu um telefonema e depois um e-mail do Sr. António Dias acerca do 

assunto e, após ter agradecido a informação, informou que de futuro esse assunto lhe 

fosse levado ao conhecimento pelo representante dos pais ou pela coordenadora da 

escola,  pois  é  assim  que  trabalha  com  as  escolas.  Não  obstante,  atendendo  às 

situações enumerados no e-mail, logo no dia seguinte os informáticos dirigiram-se à 

escola  e  solucionaram  o  problema.  Em  relação  ao  alargamento  do  portão  para 

permitir a entrada de carros, as obras serão feitas durante as férias escolares, a porta 

que  divide  a  catina  em dois  espaços  diferentes  vai  ser  retirada,  relativamente  à 

colocação de ventoinhas nas salas, disse, que isso está fora de questão. Disse ainda 

que, posteriormente, recebeu um relatório da Associação de Pais e este nada referia 

quanto às situações enunciadas pelo Sr. António Dias. Por último respondeu que não 

houve comemorações no dia 12 de junho. ----------------------------------------------------

- Da Sra. Vereadora Anabela Rodrigues para perguntar se, após ter recebido o e-mail 

e  o relatório se a Sra.  Vereadora foi  à escola confirmar as situações,  ao que esta 

respondeu afirmativamente, acrescentando que já conheciam os problemas e que já 

tinham reunido com o Sr. Presidente da Junta, pois as competências para pequenas 

reparações, nas escolas, foram transferidas para as Juntas de Freguesia. -----------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO  1  -  APROVAÇÃO  DA  ATA  DA  REUNIÃO  DE  CÂMARA  DE 

04/06/2015:- 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 de 4 de junho 

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

Não tomou parte na votação da ata por não ter estado presente nessa reunião o Sr. 

Vereador Diogo Cabrita. -------------------------------------------------------------------------
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PONTO 2 – REVISÃO ORÇAMENTAL N.º1/2015 – Presente a 1ª Revisão Orça-

mental, que não se transcreve por ficar arquivada na pasta anexa a este livro de atas, 

nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei número 45.362 de 21 Novembro de 1963, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto–Lei número 334/82 de 19 de Agosto. -----------

A Sra. Presidente em exercício de funções explicou que com a presente proposta de 

Revisão Orçamental, a nível da receita do valor total do saldo de gerência anterior 

utiliza-se o montante de 1.000.000,00€ relativo ao saldo da gerência anterior.  A nível 

da despesa, reforça-se a dotação do projeto “2020/6-1 – Requalificação da Escola EB 

2,3/S  de  Valença”,  no  montante  de  50.000,00€;  reforça-se  a  dotação  do  projeto 

“2011/10-1 – Centro de Inovação e Logística de Valença – CILV”, no montante de 

6000.000,00€; reforça-se a dotação do projeto “2010/11-2 – Beneficiação e Conser-

vação da Piscina Municipal”, no montante de 220.000,00€; reforça-se as dotações dos 

projetos “2010/15-9 – Recolha e Tratamento de Efluentes” e “2010/21-2 – Depósito e 

Tratamento de Resíduos”, no montante de 100.000,00€ e 30.000,00€, respetivamente; 

introduz-se o projeto “2015/21-1 – Fundo de Apoio Municipal”. -------------------------

O Sr. Vereador Diogo Cabrita para dizer que 2015 que tudo o que eram os grandes 

projetos de Valença precisaram de ser reorganizados em orçamento e que era óbvio 

que mais dia menos dia o dinheiro ia faltar e como tal fomos fazer um empréstimo de 

1.000.000,00€ (um milhão de euros), o qual vai custar milhares de euros em juros e 

portanto vamos entramos no vício de criar dívida, agora com outro prazo. Disse que 

por estas razões é contra as revisões orçamentais e além disso, há seis meses atrás, o 

executivo já sabia que este dinheiro não ia existir e também que, há já talvez dois 

anos atrás sabiam que ia faltar dinheiro para cumprir os projetos. Mas isso é política e 

esta tem um problema que é o da não transparência e é por isso que é contra, não pe-

los projetos em si, mas porque isto é um ato de profunda má gestão política, pois em 

setembro já sabiam que o dinheiro não ia chegar. --------------------------------------------

A Sra. Presidente em exercício informou que 1.000.000,00€ (um milhão de euros) 

não provém do empréstimo que foi aprovado recentemente mas sim do saldo de ge-

rência, ou seja, de uma boa gestão contabilística e política.  As verbas já se encontra-
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vam inscritas no orçamento como “financiamento não definido”, vindo agora essas 

verbas reforçar estas dotações. O empréstimo a ser contraído destina-se a outras obras 

e não para estas referidas nas dotações. -------------------------------------------------------

Do Sr. Vereador Diogo Cabrita para dizer que embora não seja economista pode dizer 

que se lhe sobra dinheiro não pede empréstimos caso contrário é má gestão. É preciso 

perceber se existe uma prioridade evidente e bem feita nas obras que querem fazer, 

entrando em dívida. É nesta fase que se avalia a gestão de um município e como 

aprovou mais de 85% das medidas que vieram à reunião de câmara, sente-se à vonta-

de para dizer, que não houve, contrariamente ao exercício anterior do mesmo grupo, 

tão clara definição daquilo que era  a importância do orçamento e que  o executivo 

mudou, no sentido do despesismo que antes criticava. --------------------------------------

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

pelo Partido Socialista, aprovar a proposta apresentada e submete la à apreciação da‐  

Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com 

a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de se -

tembro.----------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 3 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS CONSOLIDADO 2014 – 

Foi presente, em cumprimento do disposto no artigo 75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro,  a  consolidação de  contas  do Grupo Municipal  relativo  ao  exercício  de 

2014, obrigatória para os municípios que detenham serviços municipalizados e ou 

participem no capital social de entidades do setor empresarial. ----------------------------

A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com o voto contra da Sra. Vereadora 

Anabela Rodrigues, submeter o Relatório de Gestão e Contas Consolidado 2014 à As-

sembleia Municipal para apreciação.-----------------------------------------------------------

PONTO 4 – EMPREITADA DO “CILV – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

INOVAÇÃO E LOGÍSTICA DE VALENÇA”  – RELATÓRIO DA FISCALIZA-

ÇÃO N.º16 – A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------

PONTO 5 – LIGAÇÃO DE ÁGUA – PAGAMENTO EM PRETAÇÕES  –  Acer-

ca do assunto foi presente o requerimento que deu entrada e ficou registado com o n.º 
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3323/2015 de José Manuel Fernandez Rodriguez a solicitar  o pagamento, em três 

prestações, do orçamento para a ligação da água ao seu prédio urbano, sito no Lugar 

de Picões, da União das Freguesias de Gandra e Taião. -------------------------------------

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade submeter o pedido à Assembleia 

Municipal para deliberar.-------------------------------------------------------------------------

PONTO 6 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS: 
a) Resumo diário de Tesouraria do dia 17 de junho corrente: Total de disponibilida-

des: 2.128.257,15€ (dois milhões cento e vinte e oito euros duzentos e cinquenta e sete euros  

e quinze cêntimo) “Ciente”-------------------------------------------------------------------------------

b) Despachos proferidos pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e pelos Ve-

readores mediante delegação e subdelegação de competências: “Ciente”. ---------------

c) Cedência de instalações: Ratificado por unanimidade a cedência dos bal-

neários do pavilhão no dia 10 de junho à Escola Desportiva de Viana.   

PONTO 7 – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO – Encer-

rada a ordem de trabalhos, a Sra. Presidente em exercício fixou um período de inter-

venção aberto ao público, tendo-se  verificado a intervenção do Sr. Armando Fernan-

des para dizer que faz suas as palavras proferidas pelo  Sr. Vereador  Diogo Cabrita na 

início da reunião e que é a primeira vez que assiste a uma reunião de câmara em que 

as mulheres são protagonistas e para felicitar a Sra. Presidente em exercício.  ----------

PONTO 8 – 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 imediatos,  para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente 

assinada pela Sra. Presidente em exercício e pela Secretária da presente reunião. ------

E,  nada mais  havendo a tratar,  o Sr.  Presidente da Câmara,  pelas  11h00 declarou 

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