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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  17  DE 

NOVEMBRO DE 2016. -----------

- - - Aos dezassete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezasseis, 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 

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

Anabela  de  Jesus  Sousa  Rodrigues  e  Luís  Alberto  Mendes  Brandão  Coelho. 

Secretariou  a  Chefe  da  Divisão  Administrativa  Geral,  Paula  Cristina  Pinheiro 

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

Presidente, declarou aberta a reunião pelas dez horas.__________________________

Verificadas as faltas do Sr. Presidente Jorge Manuel Salgueiro Mendes e Sr. Vereador 

Mário  Rui  Pinto  Oliveira,  as  mesmas   foram  por  unanimidade  consideradas 

justificadas por motivos profissionais. _____________________________________

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Foi dada a palavra à Srª. Vereadora Anabela Rodrigues para questionar sobre o anda-

mento das obras na Estrada Nacional 101, visto que verificou pessoalmente uma situ-

ação de perigo iminente com a gravilha espalhada pelo chão. O Sr. Presidente em 

exercício explicou que está apenas prevista nesta fase a reparação do piso partido, es-

tando a repavimentação completa agendada para o próximo ano. ________________

Não se verificando outras intervenções, o Sr. Presidente em exercício sugeriu que fos-

se adiada a próxima reunião de Câmara para a sexta-feira dia 2 de dezembro, aten-

dendo ao facto de a quinta-feira ser um dia feriado. Não havendo nada em contrário 

por parte dos vereadores, ficou então agendada a próxima reunião de Câmara para o 

dia dois de dezembro 2016. ______________________________________________

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 31 OU-
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TUBRO DE 2016: ___________________________________________________

A ata foi aprovada por unanimidade, sendo que a Sra. Vereadora Anabela Rodrigues 

não tomou parte na votação, por não ter estado presente nessa mesma reunião. _____

PONTO 2 –  DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - 

PEDIDO DE PRONÚNCIA. ___________________________________________

Trata-se da alienação do prédio urbano sito na Rua do Governo Militar n.º 2 e 4, des-

crito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1418 e inscrito na respetiva ma-

triz sob o artigo 1401, pelo valor de 177.000,00€ (cento e setenta e sete mil euros). 

Não existindo interesse da parte do Município nesse imóvel, foi ratificado por unani-

midade o despacho através do qual foi decidido não exercer o direito de preferência 

sobre a aquisição em apreço. ____________________________________________

PONTO 3 - PLANTA SOCIAL - FORNECIMENTO DE PROJETO DE AMPLI-

AÇÃO. _____________________________________________________________

Este pedido provém de uma família carenciada a quem o Município já executou umas 

obras de manutenção há anos atrás. A requerente pretende agora realizar uma amplia-

ção a expensas próprias  mas solicitou o apoio dos serviços técnicos municipais para 

a realização do respetivo projeto. Atendendo à  situação económica e composição do 

agregado familiar, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade autorizar a elabora-

ção do projeto à medida para a ampliação de moradia solicitado por Isaura Maria 

Araújo Esteves. O Sr. Vereador Luís Brandão apenas interveio no sentido de chamar a 

atenção para o cuidado a ter com os atestados emitidos pelos Senhores Presidentes da 

Junta de Freguesia que instruem este tipo de processo e entram por vezes em contra-

dição com a declaração fiscal de rendimentos, sendo este o documento realmente fi-

dedigno da realidade económica das famílias. _______________________________

PONTO 4 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A 

EDP. ________________________________________________________________

O Sr. Presidente em exercício informou que atualmente num total de 6800 lâmpadas, 

mil já foram substituídas por LED, permitindo uma poupança de energia considerável 

quando o processo estiver concluído. Submetido a votação, foi aprovado por unani-
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midade a celebração do protocolo entre o Município e a EDP no qual acordam a alte-

ração do anexo 1 ao contrato de concessão de distribuição de eletricidade em baixa 

tensão na área do Município celebrado com a EDP em 02/05/2001. ______________

PONTO 5 - APOIO AO PEREGRINO EM FONTOURA - ADAPTAÇÃO DO 

ANTIGO POSTO DE LEITE E REQUALIFICAÇÃO ENVOLVENTE

Trata-se de um local no próprio Caminho para Santiago de Compostela, anexo às ins-

talações da Junta de Freguesia, e a intenção é disponibilizar aos peregrinos uma área 

de descanso com bancos e balneários. Assim, foi aprovado por unanimidade o projeto 

para adaptação do antigo posto de leite e requalificação da envolvente para apoio ao 

peregrino em Fontoura. Mais foi deliberado por unanimidade atribuir a essa mesma 

Freguesia um apoio no valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros) para realiza-

ção das mencionadas obras. ______________________________________________

PONTO 6 - CEDÊNCIA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA À CRUZ 

VERMELHA E ASRAR. _______________________________________________

A Cruz Vermelha e a Associação Social e Recreativa dos Aposentados e Reformados 

de Valença, proporcionam aos seus utentes aulas de ginásticas e atividade física e to-

dos os anos o Município tem apoiado com a disponibilização de um professor de 

Educação Física. Assim, foi aprovado por unanimidade, ceder a título gratuito, à se-

melhança dos anos anteriores, um professor de Educação Física para os idosos do Lar 

da Cruz Vermelha e o programa Vida Ativa na ASRAR. _______________________

PONTO 7 - TURNO DE FARMÁCIAS DO CONCELHO - ESCALA DE TUR-

NOS PARA 2017 - EMISSÃO DE PARECER. _____________________________

Anualmente o Município deve emitir o seu parecer sobre a escala de turnos das far-

mácias do concelho e  não tendo nada a apontar,  foi  aprovado por unanimidade a 

emissão de parecer favorável. ____________________________________________

PONTO 8 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁ-

RIOS DE VALENÇA - DIA ABERTO À COMUNIDADE - ISENÇÃO DE TA-

XAS. _______________________________________________________________

Foi ratificado por unanimidade a isenção de taxas por ocupação do espaço do antigo 
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campo da Feira para a celebração do Dia Aberto à Comunidade promovido pela Asso-

ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença. ____________________

O Sr. Vereador Luís Brandão não participou na votação, por se encontrar impedido 

nos termos do disposto no artigo 44.º, n.º1 alínea a) do Código do Procedimento Ad-

ministrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 9 - 1º ENCONTRO TUNER EVOLUTION - ISENÇÃO DE TAXAS. __

Ratificado por unanimidade a isenção de taxas por ocupação parcial do espaço do 

campo da Feira para a realização do encontro promovido pelo Clube Tracção às 4. __

PONTO 10 - CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. ________________________

O Sr. Presidente em exercício fez a exposição de dois casos de consumos excessivos 

de água originados por ruturas no solo das tubagens, pelo que a água não voltou a en-

trar na rede para o saneamento. Assim, tanto no caso da requerente Maria Fernanda 

Esteves Sousa Ferreira como de Ilda da Conceição Cardadeiro, foi aprovado por una-

nimidade o pagamento do consumo pelo escalão mínimo e a isenção das taxas de ma-

nutenção de infira-estruturas,  saneamento e  resíduos sólidos  dos consumidores n.º 

227566 da área 107/234 e 229344 da área 701/13963 relativamente às faturas de se-

tembro. ______________________________________________________________

PONTO 11 –  DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _____________________________

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _______________________________

Resumo Diário de Tesouraria de dia 16 de novembro corrente. Total de Disponibilida-

des € 2.168.667,39 € (dois milhões cento e sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e 

sete euros e trinta e nove cêntimos). Ciente. _________________________________

b) DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR PRESIDENTE DA CAMARA MU-

NICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELE-

GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:  Ciente. _________________________________

c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS. __________________________________

Foi aprovado por unanimidade atribuir um subsídio de 2.000,00€  (dois mil euros) à 

Associação de Pais e Encarregados de Educação de Valença como forma de apoio no 

desenvolvimento de iniciativas e ações em prol da valorização e promoção da quali-
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dade do ensino no concelho de Valença. ____________________________________

d) CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES. _____________________________________

Foi ratificado por unanimidade isentar o JUVALENÇA da taxa de utilização do Audi-

tório da Biblioteca para uma ação de sensibilização sobre os "Valores Éticos no Des-

porto". ______________________________________________________________

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. __________________
Encerrada a ordem de trabalhos, o Sr. Presidente em exercício fixou um período de 
intervenção  aberto  ao  público  durante  o  qual  se  registou  a  intervenção  do  Sr. 
Presidente da Junta de Ganfei, Francisco Romeu para comentar que,  relativamente às 
obras  na  Estrada  Nacional  101,  considerada  um  desperdício  realizarem  duas 
intervenções sucessivas na mesma estrada e que seria mais económico proceder de 
imediato à repavimentação, tendo o Sr. Vice Presidente observado que provavelmente 
a  repavimentação  agendada  para  o  próximo  ano  consistirá  na  colocação  de  uma 
sobre-camada e não, pelo que o trabalho executado atualmente não será em vão. ____
PONTO 12 – 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 em exercício pela Secretária da presente reunião. E, nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente em exercício,  pelas dez horas e quarenta minutos, declarou 
encerrada a reunião,  da qual,  para constar,  se lavrou a presente ata  composta por 
cinco páginas. ________________________________________________________

___________________________

___________________________ 
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