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A T A     Nº    18/2011

ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  17  DE 

AGOSTO DE 2011. ----------------

- - - Aos dezassete dias do mês de Agosto do ano dois mil e onze, nesta cidade de 

Valença e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniu a Câmara Municipal de 

Valença sob a presidência do Vice - Presidente da Câmara, Manuel Rodrigues Lopes 

e com a presença dos Vereadores Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues, 

José Manuel Temporão Monte, Fernando Pereira Rodrigues e Maria Ângela de Lima 

Evangelista. Secretariou a Chefe de Divisão Administrativa Paula Cristina Pinheiro 

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

- Presidente declarou aberta a reunião pelas nove horas e trinta minutos, tendo-se 

verificado as faltas, desde já consideradas justificadas pela Câmara Municipal,  do 

Presidente desta,  Jorge Manuel Salgueiro Mendes  e do Vereador José Luís Serra 

Rodrigues, ambos por motivos de férias. ----------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

-  -  -  O Sr.  Vice  -  Presidente  antes  de  dar  a  palavra  aos  membros  para  as  suas 

intervenções, solicitou, o que foi aprovado por unanimidade, a inclusão de mais um 

ponto na agenda de trabalhos da ordem do dia desta  reunião, referente  a um voto de 

louvor a atribuir à Comissão de Festas do Concelho de Valença. De seguida,  deu a 
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palavra aos membros da Câmara para as suas intervenções, não se tendo registado 

qualquer intervenção.  ---------------------------------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

VOTO DE LOUVOR À COMISSÃO DE FESTAS DO CONCELHO:- O Sr. Vice 

– Presidente  apresentou a proposta de louvor que seguidamente se transcreve:---------

“PROPOSTA

A Comissão de Festas do Concelho de Valença,  realizou de 11 a 15 de Agosto 

corrente,  as  Festas  do  concelho  de  Valença,  que  nos  últimos  anos  tem vindo  a 

desenvolver uma atividade crescente na promoção do  Concelho, tendo alcançado 

mais sucesso do que aquele que era esperado.

No  entanto  tal  sucesso  nunca  seria  possível  sem  o  envolvimento  da  população 

valenciana, entidades envolvidas, juntas de freguesias, coletividades e associações, 

não esquecendo o especial desempenho prestado pela Comissão de Festas do corrente 

ano.

A obtenção destes  resultados  pressupõe uma prestação  durante  o  ano inteiro  que 

demonstra a qualidade e dedicação de todos os elementos da Comissão.

Por tudo isto, é com muito prazer e grande satisfação que proponho um VOTO DE 

LOUVOR à Comissão de Festas do Concelho de Valença.   Paços do Município de 

Valença,  17  de  Agosto  de  2011.  O  VICE  -   PRESIDENTE  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL, Manuel Lopes”. --------------------------------------------------------------- 

Antes de se proceder à votação deste ponto o Vereador Dr. Fernando Rodrigues fez 

questão de dizer que o trabalho das pessoas que se envolvem de forma voluntária e 
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gratuita,  em qualquer  tipo  de  organização,  é  de  louvar.   De  seguida  a   Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, mandar exarar na ata desta reunião  o voto de 

louvor à Comissão de Festas do Concelho pela excelente organização e brilhantismo 

alcançado nas festas do concelho. -------------------------------------------------------------

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  03 DE 

AGOSTO DE 2011:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 

2 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, 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 realizada no dia 03 de Agosto corrente, pelo 

que a mesma irá ser assinada pelo Vice - Presidente e pelo Secretário da respetiva 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2 –  ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

ratificar o despacho da presidência através do qual foi autorizado o alargamento de 

horário de estabelecimento denominado “Preto no Branco, sito no lugar de Monte, 

na freguesia de S. Pedro da Torre, para o dia 06 do corrente mês, até às 6h00. --------

PONTO  3  -  FEIRA  SEMANAL  -  AVERBAMENTO  DE  LUGAR:-   No 

seguimento do projeto de indeferimento tomada pela Câmara Municipal, em reunião 

de  25  de  Maio  último,   Rosa  Sousa  Ferreira  veio,  ao  abrigo  da  audiência  de 

interessados,  juntar  uma  declaração  assinada  pelos  sócios  da  empresa  Joaquim 

Morgado Martins & Filhos, Lda na qual se comprometem a não transmitir o referido 
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lugar de feira a terceiros, nem mesmo entre eles. A Câmara Municipal deliberou, por 

maioria,  com votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista presentes, 

deferir o solicitado pela requerente com base no parecer elaborado pelo Consultor 

Jurídico desta Câmara Municipal,  Drº. Manuel  Gonçalves, e naquilo que impõe, 

registado nesta mesma Câmara através do nº 2759/2011, bem como, na declaração 

assinada  pelos  sócios  da  empresa  acima  referenciada.  Os  Vereadores  do  Partido 

Socialista presentes votaram contra pelos mesmos motivos  apresentados na reunião 

desta Câmara Municipal de 10 de Maio último, ou seja, que os motivos que levaram 

a  requerente  a  solicitar  o  averbamento  do  lugar  de  feira  não  se  encaixam  em 

nenhuma  das  situações  tipificadas  no  Regulamento  da  Feira  Semanal  deste 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 4 -  FESTAS EM DE HONRA DO MARTIR S. MAMEDE - 2011 – 

CORTE  DE  TRÂNSITO  E  LICENÇA  DE  RUÍDO:-  A  Câmara  Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Presidência através do qual foi 

autorizado o corte de estrada à Comissão de Festas em Honra do Martir S. Mamede 

nos dias 16 e 17 do corrente mês (registo nº 5576/2011). ---------------------------------

PONTO  5  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS:  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 16 de Agosto 

corrente, que apresenta o total de disponibilidades de  €468.947,83(quatrocentos e 

sessenta e oito mil  novecentos e quarenta e sete euros e oitenta e três cêntimos). 

“Ciente”. DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E  PELOS 

VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE 
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PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL:  Foi  presente  a  relação  dos  despachos 

proferidos pela Presidência da Câmara Municipal por delegação desta, no período de 

03  a  16  de  Agosto  corrente.  “Ciente”.  CEDÊNCIAS  DE  TRANSPORTE:-  A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão de transporte 

que a coberto dos nºs 5874 e 5876/2011 deram entrada nesta Câmara Municipal. -----

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

de trabalhos, o Vice - Presidente da Câmara fixou um período de intervenção aberto 

ao público, não se tendo registado qualquer. ------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes disposições do 

artigo 92º da Lei nº. 169/99, de 18 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 pelo Vice - Presidente da 

Câmara e pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Vice - 

Presidente da Câmara, pelas dez horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata. -------------------------------------------------------------
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