
MUNICÍPIO DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL

  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

14 DE JUNHO DE 2018

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 de Oliveira

• Anabela de Jesus Sousa Rodrigues

• Lígia Augusta Lopes Pereira 

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.ºs 4 e 5 do Código do Procedimento Administrativo,

foram aprovados na reunião de câmara de 14 de junho de 2018, os pontos a seguir

discriminados, constituindo o presente documento, a ata em minuta: ____________

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 01 DE JUNHO

DE 2018. ___________________________________________________________

Aprovada  por  unanimidade.  Não  tomou  parte  na  votação  o  Sr.  Presidente  da

Câmara, Jorge Mendes por não ter estado presente na reunião em apreço. _______

PONTO 2 – VOTO DE LOUVOR AO SPORT CLUBE VALENCIANO. ___________

Aprovada por unanimidade. Não tomou  parte na votação o Sr. Vereador Mário Rui

Pinto Oliveira por fazer parte dos órgãos sociais do S. C. Valenciano. ___________

PONTO 3 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS CONSOLIDADO 2017. ______

Aprovado por maioria com abstenção dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista

o Relatório de Gestão e Contas Consolidado 2017 assim como a sua submissão à

Assembleia Municipal.  ________________________________________________

PONTO 4 – NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA 2018. _______________
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No âmbito da celebração do contrato de prestação de serviços de auditoria externa

das contas do Município de Valença para o exercício de 2018, a Câmara Municipal,

deliberou, por unanimidade, submeter à apreciação e deliberação da Assembleia

Municipal  a  respetiva  proposta  de  nomeação  da  sociedade  Lopes  Vinga,  Artur

Moreira & Associados, SROC, Lda como auditor externo. _____________________

PONTO  5  –  FINANCIAMENTO  DAS  DESPESAS  COM  A  GESTÃO  DE

COMBUSTÍVEIS – EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZO. ______________

Aprovado  por  unanimidade  submeter  à  deliberação  da  Assembleia  Municipal  a

autorização para contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao

montante  de  51.250,61€  (cinquenta  e  um  mil  duzentos  e  cinquenta  euros  com

cinquenta e um cêntimos, no âmbito da linha de crédito prevista pelo Orçamento de

Estado 2018 para financiar as despesas dos municípios com as redes secundárias

de faixas de gestão de combustível. ______________________________________

PONTO  6  –  CONTRATO  DE  PARCERIA  PÚBLICA  ENTRE  O  ESTADO

PORTUGUÊS  E  OS  MUNICÍPIOS  DE  ARCOS  DE  VALDEVEZ,  CAMINHA,

PAREDES DE COURA, PONTE DE LIMA, VALENÇA, VIANA DO CASTELO E

VILA NOVA DE CERVEIRA – ÁGUAS DO ALTO-MINHO. ____________________

Aprovado  por  maioria  com  o  voto  contra  dos  Vereadores  eleitos  pelo  Partido

Socialista, com declaração de voto exarada em ata, a proposta de constituição de

parceria  pública  nos  termos  da  minuta  de  Contrato  de  Parceria,  a  proposta  de

minuta de Contrato de Gestão,  a proposta de minuta de Estatutos da Entidade

Gestora  da  Parceria  e  a  proposta  de  minuta  do  Acordo  Parassocial  entre  os

acionistas da Entidade Gestora da Parceria. _______________________________

Aprovada  por  maioria  com  o  voto  contra  dos  Vereadores  eleitos  pelo  Partido

Socialista a subscrição pelo município de 23.211 (vinte e três mil duzentos e onze)

ações  da  categoria  A,  representativas  de  116.055  €  (cento  e  dezasseis  mil  e

cinquenta e cinco euros) do capital social da sociedade A.D.A.M. _______________

Aprovado  por  maioria  com  o  voto  contra  dos  Vereadores  eleitos  pelo  Partido

Socialista  determinar  o  início  do  procedimento  de  revisão  dos  regulamentos

municipais dos serviços públicos de abastecimento público de água para consumo

humano e de saneamento das águas residuais e respetivas taxas e tarifas. _______

Aprovado  por  maioria  com  o  voto  contra  dos  Vereadores  eleitos  pelo  Partido

Socialista  designar  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  para  representação  do
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MUNICÍPIO DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL

município na outorga dos contratos acima referidos, sendo aprovado por maioria

com  o  voto  contra  dos  Vereadores  eleitos  pelo  Partido  Socialista  remeter  os

mesmos à Assembleia Municipal. ________________________________________

PONTO 7  –  PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A DIREÇÃO GERAL DA

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. _______________________________________

Aprovado  por  unanimidade  o  Protocolo  com  a  DGAJ  para  a  conservação  das

instalações do Tribunal de Valença. ______________________________________

PONTO 8 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - MANUAL DA QUALIDADE.

Aprovado  por  unanimidade  o  Manual  da  Qualidade  adaptado  à  NP  EN  ISO

9001:2015. _________________________________________________________

PONTO 9 – FUN KIDS 2018. ___________________________________________

Aprovado por unanimidade o projeto e as normas para o  FUN KIDS 2018. _______

PONTO 10 – OTL 2018. _______________________________________________

Aprovado por unanimidade o projeto OTL 2018 com um subsídio diário de dez euros

e refeição. __________________________________________________________

PONTO 11 – BOLSAS DE ESTUDO 2017/2018. ____________________________

Aprovado por unanimidade a atribuição das bolsas de estudo de acordo com a

proposta do Júri datada de 7 de junho 2018. _______________________________ 

PONTO 12 – CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA – ISENÇÃO DE TAXAS. ______

Aprovado por unanimidade autorizar a faturação pelo escalão mínimo do consumo

da fatura n.º 001/37524/2018 de abril 2018 do consumidor n.º 227105-112/19085

assim  como  a  isenção  das  taxas  de  resíduos  sólidos  e  manutenção  de

infraestruturas, emitindo em consequência a nota de crédito da diferença entre o

valor pago e o assim apurado. __________________________________________

PONTO  13  –  NÚCLEO  MUSEOLÓGICO  FERROVIÁRIO  –  INTERVENÇÕES

URGENTES. ________________________________________________________

Aprovado  por  unanimidade  autorizar  a  intervenção  do  Município  para  obras  de

conservação do Núcleo Museológico Ferroviário, nos termos da informação interna

n.º 2142/2018. _______________________________________________________

PONTO 14 – ATIVIDADES CULTURAIS – CONCESSÃO DE APOIOS. __________

Aprovado por  unanimidade a concessão de apoios conforme informação interna

2189/2018. _________________________________________________________
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PONTO 15  –  III  PASSEIO DE MOTOS DE PONTE DO MOURO MEDIEVAL –

RATIFICAR. ________________________________________________________

Ratificado por unanimidade a autorização de passagem e a cedência do espaço do

parque do Monte de Faro. ______________________________________________

PONTO 16 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS: _______________________________

a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _________________________________

A Câmara Municipal ficou ciente do Resumo Diário de Tesouraria do dia 13 de junho

corrente com um total  de  disponibilidades € 2.128.694,67 (dois  milhões cento e

vinte e oito mil seiscentos e noventa e quatro euros com sessenta e sete cêntimos). 

b)  Ficou  igualmente  ciente  dos DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  SR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E PELOS VEREADORES MEDIANTE

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ___________________

c) SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS. ___________________________________

Aprovado  por  unanimidade  conceder  ao  Agrupamento  de  Escolas  Muralhas  do

Minho,  à  semelhança  do  que  foi  aprovado  em  2017,  um  subsídio  de  valor

equivalente à taxa paga pela utilização dos Pavilhões Municipais, relativamente ao

período de janeiro a junho 2018. _________________________________________

Ratificada por unanimidade a autorização de despesa com recurso externo para

transporte dos associados da Liga dos Amigos do concelho de Valença, no passado

dia 3 de junho, ao Seixal. ______________________________________________

Ratificada  por  unanimidade  a  autorizações  de  despesas  para  reparação,

manutenção e revisão da viatura da unidade móvel de saúde. _________________

Ratificada por unanimidade a autorização de despesa para o serviço de almoços e

coffee-break,  servidos  pelo  Serviço  de  Ação  Social  –  Alimentação  da  Escola

Superior de Ciências Empresariais, por ocasião do 19º Encontro de Medicina Geral

e Familiar do Alto Minho que este ano se realizou em Valença de 6 a 8 de junho. __

d) CEDÊNCIAS DE TRANSPORTES. ____________________________________

Ratificadas por  unanimidade as cedências de transporte constante da informação

interna 2188/2018. ___________________________________________________

e) CEDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES. _____________________________________

Aprovadas por  unanimidade as  cedências  de instalações solicitadas no pedidos

registados sob as entradas n.º 3231/2018 e 3548/2018. ______________________

PONTO 17  – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. __________________________
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MUNICÍPIO DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL

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 Sr. Presidente. ________

O Presidente da Câmara Municipal, 

(Jorge Salgueiro Mendes)
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