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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  28  DE 

MARÇO DE 2012. ------------------

- - - No dia  vinte e oito de março do ano dois mil e doze, nesta cidade de Valença e 

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

a presidência do Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes,  com a presença dos 

Vereadores,  Manuel  Rodrigues  Lopes,  Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo 

Domingues,  José Manuel  Temporão Monte,  José Luís  Serra  Rodrigues,  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, declarou aberta a reunião pelas nove 

horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

-  -  -  O  Sr.  Presidente  deu  a  palavra  aos  membros  da  Câmara  para  as  suas 

intervenções,  tendo-se registado a intervenção do Vereador Sr. José Luís Serra para 

perguntar  se a candidatura para a construção do “Centro de Inovação e Logística de 

Valença”  já  se  encontra  aprovada  e  com “visto”  do  Tribunal  de  Contas.  O  Sr. 

Presidente  referiu  que  o  visto  prévio  depende  da  aprovação  do  contrato  de 

financiamento. ------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  14 DE 

MARÇO DE 2012:- 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 14 de março corrente, pelo 

que a mesma irá ser assinada pelo Vice - Presidente e pelo Secretário da respetiva 
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reunião. (O Sr. Presidente não tomou parte na votação deste ponto por não ter estado 

presente  nesta  reunião)   PONTO  2  –  FORNECIMENTO  CONTINUO  DE 

GASÓLEO COM MONTAGEM DE DEPÓSITO E BOMBA – CONCURSO 

PUBLICO:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

de autorização de despesa, inicio de procedimento, caderno de encargos e programa 

de concurso, bem como, o júri e as condições propostas para fornecimento continuo 

de gasóleo com montagem de depósito e bomba. Mais foi deliberado, também por 

unanimidade,  submeter à Assembleia Municipal a repartição do encargo  por este 

implicar despesas em mais do que um ano económico (36 meses) de valor superior a 

100.000 euros, nomeadamente, no exercício de 2013 e 2014 nos termos do artº 22º 

do  Dec-  Lei  nº  197/99.  PONTO 3 -  OPEN DAYS 2011 E ASSINATURA DO 

PACTO DE AUTARCAS – RESSARCIMENTO DE CUSTOS:-  Foi presente   a 

carta  da  Comunidade  Intermunicipal  do  Vale  do  Minho  registada  nesta  Câmara 

Municipal sob o número 593/2012, a solicitar o ressarcimento  dos custos inerentes à 

participação nos OPEN DAYS e à participação  na Cerimónia de Assinatura do Pato 

de Autarcas. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, efetuar o pagamento 

de €1.680,94(mil seiscentos e oitenta euros e noventa e quatro cêntimos) referente à 

custos   deste  Município  nas  mencionadas  participações.  PONTO  4  -  CANIL 

INTERMUNICIPAL – CONTRIBUIÇÃO:- Foi presente   a carta da Comunidade 

Intermunicipal do Vale do Minho registada nesta Câmara Municipal sob o número 

1071/2012, a remeter o apuramento  dos valores referentes à   contribuição que cabe 

a  este  Município  no  âmbito  do  funcionamento  do  Canil  Municipal.   A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, contribuir  com o montante de €3.527,39 (três 

mil quinhentos e vinte e sete euros e trinta e nove euros). PONTO 5 - CIM – ALTO 

MINHO  –  COMPARTICIPAÇÃO:-  Foi  presente  a  carta  da  Comunidade 

Intermunicipal do Vale do Minho registada nesta Câmara Municipal sob o número 

962/2012, a remeter a calendarização referente à comparticipação que cabe a este 

município  para  o  ano  de  2012  nas  despesas  da  mencionada  Comunidade 

Intermunicipal, no montante de € 41.909,25(quarenta e um mil novecentos e nove 
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euros e vinte e cinco cêntimos). A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a comparticipação do Município. PONTO 6 - DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER – 2012:-  A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o 

despacho através do qual foi aprovada a entrada gratuita na Piscina Municipal,  às 

mulheres, no passado dia 08 do corrente mês, no âmbito da  atividade comemorativa 

do Dia Internacional da Mulher.  PONTO 7 - ALARGAMENTO DE HORÁRIO 

DE  ESTABELECIMENTO:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

ratificar o despacho através do qual foi autorizado o alargamento de horário  até às 

4H00, do estabelecimento denominado “Bar Quê?”, no dia do seu aniversário (registo 

nº 1388/2012). PONTO 8 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS - RESUMO DIÁRIO 

DE TESOURARIA:-  Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 27 de 

março corrente, que apresenta o total de disponibilidades de  €689.289,89 (seiscentos 

e oitenta e nove mil  duzentos e oitenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos). 

“Ciente”.  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E  PELOS 

VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE 

PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL:-  Foi presente a relação dos despachos 

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

15  a  27  de  março  corrente.  “Ciente”.   CEDÊNCIAS  DE  TRANSPORTE:-  A 

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

que a coberto do nº 1759/2012 deu entrada nesta Câmara Municipal.   PERÍODO 

DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, 

o Presidente da Câmara fixou um período de intervenção aberto ao público, não se 

registando  qualquer  intervenção.  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  Presidente  da  Câmara  e  pelo  Secretário  da  presente 

reunião. E,  nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas dez horas, 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata.
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