MUNICÍPIO DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
20 DE ABRIL DE 2017

Hora de abertura: 10:00:00
Presenças:
Sob a Presidência de:
•

Jorge Manuel Salgueiro Mendes

Vereadores:
•

Manuel Rodrigues Lopes

•

José Manuel Temporão Monte

•

Mário Rui Pinto Oliveira

•

Anabela de Jesus Sousa Rodrigues

•

Luís Alberto Mendes Brandão Coelho

Verificada a falta da Srª Vereadora Elisabete Domingues por motivos profissionais,
a mesma foi justificada por unanimidade. _________________________________
Nos termos e para os efeitos do art. 57º do Anexo I, aprovado pela Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro e 34.º, n.º 4 e 5 do Código do Procedimento Administrativo,
foram aprovados na reunião de câmara de 20 de abril de 2017, os pontos seguintes
descriminados, constituindo o presente documento, a ata em minuta: ___________
PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 06 ABRIL
2017. _____________________________________________________________
Aprovada por unanimidade. Não tomou parte na votação o Sr. Presidente Jorge
Mendes por não ter estado presente na reunião. ____________________________
PONTO 2 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2016 . _______________
Foi deliberado por maioria com o voto contra dos membros eleitos pelo Partido
Socialista, aprovar os documentos de prestação de contas referente ao ano 2016 e
mandar remetê-los à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos previstos
na alínea i) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Mais foi
deliberado, por unanimidade, não transcrever na ata os aludidos documentos, pelo
que, rubricados pelos Membros da Câmara Municipal, ficam arquivados na pasta
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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. _______________________________________________
Os membros eleitos pelo Partido Socialista fizeram uma declaração de voto que
ficará exarada em ata. ________________________________________________
PONTO 3 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO
2017. _____________________________________________________________
Foi presente a informação DEF 024 datada de 12 de abril corrente referente à
primeira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017. ______________
A Câmara Municipal deliberou, por maioria com o voto contra dos membros eleitos
pelo Partido Socialista, submeter a primeira revisão orçamental à Assembleia
Municipal para aprovação.______________________________________________
PONTO 4 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O SPORT CLUBE
VALENCIANO. ______________________________________________________
Aprovado por maioria com o voto contra dos Vereadores do Partido Socialista.. ___
PONTO 5 - PASSEIO SÉNIOR 2017. ____________________________________
Aprovado por unanimidade o passeio sénior a realizar nos dias 27 de maio e 3 de
junho 2017. _________________________________________________________
PONTO 6 - PROTOCOLO COM A ESCE/IPVC - FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE
TRABALHO. ________________________________________________________
Aprovado por unanimidade a realização de formação em contexto de trabalho para
a aluna da ESCE, Ana Raquel Vaz Pereira, todas as sextas-feiras no período entre
21 de abril e 21 de junho 2017. _________________________________________
PONTO 7 - VOTO DE LOUVOR AO BASKET CLUBE DE VALENÇA. __________
Aprovado por unanimidade. o Sr. Vereador Luís Brandão não tomou parte na
votação por se encontrar em situação de impedimento prevista no Art.º 69º do
Código do Procedimento Administrativo. __________________________________
PONTO 8 - CAMPANHA DO PIRILAMPO MÁGICO 2017. ____________________
Aprovado por unanimidade autorizar a CERCIFAF – Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe, CRL, a efetuar a venda de
pirilampos e pins no período entre os dias 04 e 28 de Maio 2017. ______________
PONTO 9 - TORNEIO REGIONAL DE BASKET 3X3 DO MUNICÍPIO DE
V.N.CERVEIRA - EMPRÉSTIMO DE MATERIAL. ___________________________
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Aprovado por unanimidade emprestar ao Município de Vila Nova de Cerveira quatro
tabelas de streetbasket para o referido torneio a realizar no dia 27 de Abril 2017. __
PONTO 10 - IPVC - V SEMANA INTERNACIONAL - VISITA GUIADA. __________
Aprovado por unanimidade facultar o acompanhamento necessário para a
realização de visita guiada no dia 31 de maio 2017. _________________________
PONTO 11 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _______________________________
a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _________________________________
Resumo Diário de Tesouraria de dia 19 de abril corrente. Total de disponibilidades €
2.102..739,87 (dois milhões cento e dois mil setecentos e trinta e nove euros e
oitenta e sete cêntimos). Ciente. _________________________________________
b)

DESPACHOS

MUNICIPAL

E

PROFERIDOS
PELOS

PELO

SR

VEREADORES

PRESIDENTE
MEDIANTE

DA

CÂMARA

DELEGAÇÃO

E

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Ciente. __________________________
c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS; ___________________________________
Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente com data de 31/03/2017
que autorizou o apoio à Associação de Estudantes da ESCE para aquisição de 170
T-shirts da Semana Académica, no valor de 940,95 euros, através de recurso
externo. ____________________________________________________________
Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente com data de 16/03/2017
que autorizou o apoio à ESCE, no âmbito da visita de estudo à ESCE dos alunos do
Infantário de Caminha, através de recurso externo no valor de 110 euros, para
assegurar o transporte dos alunos desde a estação de comboios de Valença até à
ESCE e a realização de uma visita à Fortaleza. Para esta visita também foi
ratificado por unanimidade facultar o acompanhamento para a realização de uma
visita guiada. ________________________________________________________
Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente com data de 28/03/2017
que autoriza o recurso externo no valor de 350 euros, para a deslocação de alunos
da ESCE ao Encontro Internacional de Jovens Empreendedores, nos dias 6 e 7 de
Abril, em Braga. ______________________________________________________
Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente com data de 18/03/2017
que autoriza o recurso externo no valor de 1.100 euros, para deslocação de utentes
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da APPACDM a Lisboa que participaram nas gravações do programa Duetos
Perfeitos da SIC, nos dias 3 e 4 abril. _____________________________________
Aprovado por unanimidade o subsídio no valor de 2.500 euros para apoiar as
despesas da Associação Social e Recreativa dos Aposentados e Reformados de
Valença. ____________________________________________________________
d) CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES. ____________________________________
Ratificada por unanimidade a cedência do Pavilhão ao Basket Clube de Valença
nos dias 6 e 13 de abril 2017. ___________________________________________
Ratificada por unanimidade a cedência do espaço do Mercado Municipal ao Núcleo
de Tiro com Arco e Besta do S.C. Valenciano. ______________________________
PONTO 12 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. __________________________
Foi aprovada por unanimidade para surtir efeitos imediatos. __________________
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião pelas
onze horas e trinta minutos. ____________________________________________
Nos termos do nº3 do artigo 57º do Anexo I, aprovada pela lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, a presente minuta vai ser assinada por mim, ____________, Chefe da
Divisão Administrativa Geral, que a lavrei e pelo Presidente. ___________________
O Presidente da Câmara Municipal,

(Jorge Manuel Salgueiro Mendes)
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