MUNICÍPIO DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
30 DE NOVEMBRO DE 2017
ATA EM MINUTA

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

Jorge Manuel Salgueiro Mendes

Vereadores:
•

Manuel Rodrigues Lopes

•

Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues

•

José Manuel Temporão Monte

•

Mário Rui Pinto Oliveira

•

Anabela de Jesus Sousa Rodrigues

Verificou-se a falta da Sra. Vereadora Lígia Augusta Lopes Pereira, por motivos
profissionais, tendo assim sido 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 34º, n. os 4 e 5 do Código do Procedimento Administrativo,
foram aprovados na reunião de câmara de 30 de novembro de 2017, os pontos a
seguir discriminados, constituindo o presente documento, a ata em minuta: _______
PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE
NOVEMBRO DE 2017 ________________________________________________
Aprovada por unanimidade. Não participou na votação o Sr. Presidente da Câmara
por não ter estado presente na reunião em apreço. __________________________
PONTO 2 –

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2018,

NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E MAPA DO PESSOAL. __________
Aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora eleita pelo Partido
Socialista, com declaração de voto exarada em ata, submeter à Assembleia
Municipal a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018 para
sua aprovação, e por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora eleita pelo
Partido Socialista, com declaração de voto exarada em ata, submeter à Assembleia
1

Municipal para aprovação as Normas de Execução Orçamental e o Mapa de
Pessoal para 2018, de acordo com o estipulado pelas alíneas a) e o) do nº 1 do artº
25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, bem como, pela alínea d) do nº 1 do artº
46º da Lei 73/2013 de 03 de setembro. Mais foi deliberado, por unanimidade não
transcrever os aludidos documentos. _____________________________________
PONTO 3 – NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS. ____
Aprovado por unanimidade a proposta do Sr. Presidente da nova estrutura orgânica
dos serviços municipais conforme organograma que constará em ata. ___________
Aprovado por unanimidade, para efeitos do previsto das alíneas a), c) e d) do Art.º
6º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, submeter à Assembleia Municipal
a proposta do modelo de estrutura orgânica hierarquizada, a proposta de fixar em
cinco o número máximo de unidades orgânicas flexíveis de 2º grau, em seis o
número máximo de unidades orgânicas flexíveis de 3º grau, e em treze o número
máximo de subunidades orgânicas. ______________________________________
PONTO 4 – REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS.
Aprovado por unanimidade o regulamento de organização dos serviços municipais.Aprovado por unanimidade para efeitos do n.º3 do Art.º 4º da Lei 49/2012, de 29 de
agosto, submeter à apreciação da Assembleia Municipal a proposta contida nos
artigos 3º e 4º do Regulamento em apreço relativamente à definição das
competências, da área, dos requisitos do recrutamento, entre os quais a exigência
de licenciatura adequada, e do período de experiência profissional, bem como da
respetiva remuneração, a qual deve ser fixada na 5ª posição remuneratória, da
carreira geral de técnico superior. ________________________________________
PONTO 5 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MURALHAS DO MINHO CONCESSÃO DE SUBSÍDIO. Aprovado por unanimidade autorizar a concessão de
subsídio ao referido Agrupamento no valor equivalente ao das taxas cobradas pelo
município pela utilização dos Pavilhões Municipais. __________________________
PONTO 6 – TURNO DAS FARMÁCIAS DO CONCELHO – ESCALA DE TURNOS
2018 EMISSÃO DE PARECER. _________________________________________
Aprovada por unanimidade a emissão de parecer favorável. ___________________
PONTO 7 - PISCINA MUNICIPAL – ISENÇÃO DE TAXAS. ___________________
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Aprovado por unanimidade isentar a Sra. Ana Neves do pagamento da mensalidade
devida pela utilização da Piscina Municipal nos termos do requerimento recebido
sob o número de entrada 6330/2017. _____________________________________
PONTO 8 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _______________________________
a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _________________________________
Resumo Diário de Tesouraria do dia 29 de novembro corrente. Total de
disponibilidades € 2.808.969,71 (dois milhões oitocentos e oito mil novecentos e
sessenta e nove euros com setenta e um 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; ___________________________________
Aprovado por unanimidade o subsídio no valor de mil euros como forma de apoio
para a realização da visita de estudo a Amesterdão organizada pelo Agrupamento
de Escolas Muralhas do Minho. _________________________________________
Ratificado por unanimidade o subsídio de quinhentos euros ao Rotary Clube de
Valença como forma de apoio à realização de um Verde de Honra para a cerimónia
anual de Homenagem a Instituições do Município e Reconhecimento do Mérito dos
melhores alunos das Escolas de nível secundário de Valença. _________________
d) CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES; _____________________________________
Aprovada por unanimidade a cedência da sala de dança das Piscinas e da sala de
Judo do Pavilhão, todas as quartas-feiras entre as 14 e 17 horas, até ao final do ano
letivo 2017/2018, para realização das atividades do Plano de Ação do projeto CLDS
Valença 3G. _________________________________________________________
e) CEDÊNCIAS DE TRANSPORTES; ____________________________________
Ratificada por unanimidade a cedência de transporte solicitada no pedido registado
sob o número 6384/2017. ______________________________________________
PONTO 9 – 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. ____________________________________________
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Nos termos do nº3 do artigo 57º do Anexo I, aprovado 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 Salgueiro Mendes)
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