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ACTA DA REUNIÃO EXTRA - 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  18  DE 

ABRIL DE 2011. - – - - - - - - - - - -

- - - Aos dezoito dias do mês de Abril 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 Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes e 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  o  Chefe  da 

Divisão Administrativa desta Câmara Municipal, Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos 

Mateus. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, foi declarado aberta 

a reunião pelas dez horas minutos.  ------------------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  13 DE 

ABRIL 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 redacção 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 acta da reunião realizada no dia 13 de Abril corrente, pelo 

que a mesma irá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da respectiva reunião. 

(Os   Vereadores  José  Manuel  Temporão  Monte  e  José  Luís  Serra  Rodrigues, 

abstiveram-se na votação desta acta  por não terem estado presentes nessa mesma 

reunião).-------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO  2  –  ACORDO  DE  COLABORAÇÃO  COM  AS  JUNTAS  DE 

FREGUESIAS  PARA  O  ANO  2011:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar o acordo de colaboração  com as Juntas de Freguesias deste 

Concelho para o corrente ano, conforme a seguir se passa a transcrever:----------------

“ACORDO DE COLABORAÇÃO
Esta Câmara Municipal  reconhece que são manifestamente insuficientes  os meios 

financeiros que os Órgãos Autárquicos  das freguesias  dispõem para fazer  face às 

despesas que têm de suportar, quer com a concretização dos investimentos, quer com 

as de natureza corrente, que, no âmbito das atribuições e competências que lhes estão 

atribuídas, têm de efectuar com vista à satisfação das necessidades colectivas das 

populações que servem.

A Câmara Municipal,  no âmbito do apoio às Juntas de Freguesia contemplado na 

alínea b) do nº 6 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, decidiu inscrever 

no  orçamento  do  Município  para  o  ano  em  curso  uma  verba  a  distribuir  pelas 

Freguesia do concelho segundo critérios uniformes previamente estabelecidos,  for 

forma  a  garantir-se  um  tratamento  igual  em  relação  a  todas  elas,  destinada  a 

financiar exclusivamente investimentos previstos nos seus P.P.I..

Nesta  conformidade,  entre  o  MUNICÍPIO  DE  VALENÇA,  representado  pelo 

Presidente da respectiva Câmara Municipal, Sr. Dr. Jorge Manuel Salgueiro Mendes, 

e  a  FREGUESIA DE  ......,  representada  pelo  Presidente  da  respectiva  Junta  de 

Freguesia, Sr. ......, é estabelecido o seguinte acordo de colaboração, que se rege pelas 

seguintes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMEIRA

1- O Município de Valença,  no ano em curso,  compromete-se a transferir  para  a 

Freguesia  de  ......  a  verba  de  €  ......,00  (.....  euros),  exclusivamente  destinada  a 
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financiar investimentos previstos no P.P.I. da referida freguesia, a pagar em quatro 

prestações de 25% cada uma, a primeira durante o mês de Maio, a segunda durante o 

mês de Agosto e a terceira e quarta, nos  meses de Novembro e Dezembro.

CLAÚSULA SEGUNDA

Atendendo à actual conjuntura económica e financeira que o país atravessa, se, tal 

como já ocorreu em 2009 e 2010, o corte das transferências para as autarquias se 

efectivar também em 2011, as transferências para a Junta de Freguesia, será também 

diminuída em proporção à redução das transferências para a Câmara Municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A Freguesia  de  ........  aceita  a  verba  indicada  na  cláusula  primeira,  nos  precisos 

termos nela descritos. 

Valença,    Abril  2011. O Presidente da Câmara e o Presidente da Junta”. --------------

PONTO 3 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES 

AO ANO DE 2010:-  O Sr. Presidente, antes de submeter à discussão os documentos 

de  prestação  de  contas,  teceu  alguns  comentários  acerca  dos  mesmos, 

designadamente,   referindo  que  os  mesmos  foram elaborados  de  acordo  com os 

procedimentos  dos  serviços  desta  Câmara  e  revistas  pelos  Revisores  Oficiais  de 

Contas.  Prosseguindo,  esclareceu   que,  o  Orçamento  de  2010 foi  elaborado  com 

muita  contenção,  pois  estavam convencidos  que  algumas   receitas,  sobretudo  os 

impostos  directos,  diminuiriam.  Em  termos  gerais  conseguiu-se  um  resultado 

positivo,  ao  contrário  do  de  2009,  em virtude  da  melhoria  de  alguns  proveitos, 

sobretudo das taxas e loteamentos e à contenção de custos, apesar de, por exemplo as 

despesas com pessoal e as transferências para as freguesias e colectividades terem 

aumentado. Foi também graças ao controle de fornecimento  e serviços externos que 

conseguimos ter uma possibilidade de inversão nas rubricas de custos. Em 2008 e 
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2009 os custos desta Câmara aumentaram três milhões de euros, em 2010 conseguiu-

se reduzi-los e apresentar um resultado positivo. Em termos de balanço, o activo do 

Município tem vindo a aumentar, em especial,  o imobilizado, fruto sobretudo dos 

Centros  Escolares,  o  qual  tem  que,  futuramente,  ser  reajustado  em  termos  de 

avaliações,  os  próprios  revisores  já referiram a necessidade de se implementarem 

outros  mecanismos  de  avaliação  que  não  apenas  o  do  custo  de  construção.   Em 

termos  de  passivo  conseguiu-se  estancar  as  dívidas,  reduziram-se  os  passivos  de 

médio e longo prazo em quase meio milhão de euros. Em 2009 o passivo de curto 

prazo  aumentou  quase  três  milhões  de  euros  e  a  redução,  em  2010,  foi  pouco 

significativa, apesar do esforço feito, mas pelo menos não aumentou com excepção 

da  forma  como  estão  a  ser  contabilizados  os  encargos  com  os  terrenos  que  se 

adquiriram quer  no Campo da Feira, junto ao Centro Coordenador de Transportes 

quer junto à Fábrica da Borracha, pois dado que há uma decisão judicial, os revisores 

exigiram que esses encargos fossem equiparados a dívidas. Em termos de execução 

orçamental esta é de cerca de 70%, quer de receitas quer de despesas. Para o futuro é 

necessário continuar a conter os custos e por isso, este ano, mais do que em 2010, 

todas as pequenas obras, com as de saneamento, serão  realizadas pelos funcionários 

da Câmara. Continua a haver um desequilíbrio no passivo, isto porque as dívidas de 

curto prazo são similares às dívidas de médio e longo prazo, o que causa transtornos 

a nível da tesouraria. O ideal era haver mais receitas próprias, por isso em meados de 

2010 foram tomadas  algumas  medidas,   que foi  a  revisão  do tarifário  da água  e 

saneamento e em Janeiro do corrente ano do lixo. Isto porque dependemos em cerca 

de 70% do Orçamento de Estado e dadas as contingências é necessário melhorar as 

receitas próprias. Terminou dizendo que se os cortes para as Autarquias Locais de 

futuro continuarem estas terão muita dificuldade em manter as competências actuais. 

Em jeito de resumo referiu que, para futuro é necessário conter despesas,  maximizar 

4



18 – ABRIL - 2011

A C T A     Nº    09/2011

receitas onde as mesmas forem socialmente aceitáveis e diminuir a dívida de curto 

prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, o Vereador Dr. José Luís Serra colocou algumas questões em relação 

aos  documentos  aqui  apresentados  nomeadamente,  para  referir  que  o  grau  de 

especialização do exercício se agravou em cerca de 19%, o que levou a diferir custos 

num valor  superior  a  1.885.000€ (  um milhão e  oitocentos  e oitenta  e  cinco mil 

euros).  Perguntou  da  razão  pelo  qual  o  mapa  de  leitura  do  activo  se  encontra 

especificado  e  o  mapa  do  lado  passivo  a  justificar  os  valores  referentes  aos 

acréscimos  e  diferimentos  não  se  encontra.  Solicitou  esclarecimentos  ao  Sr. 

Presidente  no que concerne às dividas a curto prazo por terem aumentado em mais 

de 3 milhões de euros, bem como,  ao facto de na certificação de contas pelos SROC 

se encontrarem apontadas duas reservas. Solicitou informação sobre o tipo de serviço 

efectuado pela empresa “Omnisinal, New Comunication” por ajuste directo, no valor 

de 12,043€ (doze mil e quarenta e três euros). -----------------------------------------------

Por último teceu alguns comentários, nomeadamente, quanto à actual conjuntura que 

o país atravessa, referindo que este ano e o próximo o preocupam, atendendo a que 

desde há muito tempo, este ano, é sem dúvida, um dos piores anos para o poder local. 

Acrescentou que, muito provavelmente, iremos assistir a uma reestruturação a nível 

de  transferências  para a  Administração Local  e  Regional  e  possíveis  alterações  a 

nível do quadro autárquico,  nomeadamente,  em termos de redução  de órgãos de 

freguesia,  de  Câmara  e  de  Assembleia.  Quis  deixar  o  alerta  para  o  facto   de  a 

capacidade de intervenção a nível financeiro do poder local vir a ser reduzida, sendo 

que seria conveniente começar a alertar as Juntas de Freguesia, Colectividades, etc, 

para a possibilidade de se vir a reflectir nas mesmas. ---------------------------------------

Seguidamente, o Sr. Presidente começou por referir que partilha da mesma opinião 

esplanada pelo Vereador Sr. Dr. José Luís Serra quanto às futuras contingências, não 
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deixando  de  referir  que,  estarão  presentes  para  resolver  as  situações  que  forem 

aparecendo da melhor forma possível. Acrescentou ainda que, nos próximos tempos, 

os  utilizadores  dos  transportes  escolares  possam ter  que  vir  a  pagar,  bem como, 

suportar  um  aumento  nos  preços  das  refeição  escolares.  Referiu  ainda  que  o 

Município tem custos elevados com as instalações da Piscina Municipal atendendo à 

quantidade de utilizadores e que as tarifas começam a ser insignificantes. Referiu 

ainda que para além destas situações esplanadas também às Águas do Noroeste, S.A. 

fazem pressão em relação aos pagamentos. As transferências de verbas estão cada vez 

mais atrasadas em relação ao dia que habitualmente eram feitas.--------------------------

Relativamente ao ajuste directo  à Empresa “Omnisinal, New Comunication”, referiu 

que esta  está  a  dar  apoio em termos de  comunicação,  de  revista  municipal,  bem 

como, um estudo de citimarkting. --------------------------------------------------------------

Em relação ao exposto sobre o agravamento do grau de especialização do exercício 

em cerca de 19% , referiu  que estas contas foram feitas pelos nossos serviços e 

revistas pelos SROC. ----------------------------------------------------------------------------

Prosseguindo,  o  Vereador  Dr.  José Luís  Serra,  para  dizer  que aquilo  que entende 

destes  documentos  é  que  existem  valores  que  dizem  respeito  a  2010  e  que 

transportam para 2011. Por fim, fez questão de referir que a certificação legal das 

contas tem métodos cientificamente seguros mas não invalida uma análise politica e 

técnica, frisando o facto de constarem duas reservas às contas. Em relação à primeira 

reserva,  fez  a  proposta  de  correcção  e  em relação  à  segunda reserva  referiu  que 

poderia ter sido detectada a tempo pelos serviços e corrigida. -----------------------------

Finda  a  intervenção  e  postos  à  votação  os  documentos  de  prestação  de  contas 

relativos ao exercício de 2010, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com votos 

contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, aprová-los e mandar remetê-los à 

Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do nº 2 do 
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artº 53º da Lei nº 169/99, de 19 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. Mais foi deliberado, agora por unanimidade, não transcrever na acta 

os aludidos documentos, pelo que, rubricados pelos Membros da Câmara Municipal, 

ficam arquivados na pasta anexa a este livro de actas, nos termos do artigo 5º do 

Decreto–Lei número 45.362 de 21 Novembro de 1963, na redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto–Lei número 334/82 de 19 de Agosto.  ----------------------------------------

Concluída a votação deste assunto, o Vereador Dr. José Luís Serra fez a seguinte 

declaração de voto:-------------------------------------------------------------------------------

“Atendendo a que: ------------------------------------------------------------------------------

1) A divida  de  curto  prazo  a  fornecedores,  empreiteiros  e  outros  credores 

aumentou cerca de 360.000€ (trezentos e sessenta mil euros) face ao ano de 2009 

tendo-se fixado em 6.504.000,53€ (seis milhões quinhentos e quatro mil e cinquenta 

e três cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------

2) A questão  referida  no  ponto  anterior  deve  ser  analisada  relativamente  ao 

impacto que a conta acréscimos e diferimentos tem no seu valor, isto é, aos 360.000€ 

(trezentos e sessenta mil euros)  de aumento da divida haverá que acrescentar o valor 

cuja natureza é semelhante e que são dividas de 2010 que assim são diferidas para 

2011; -----------------------------------------------------------------------------------------------

3) À divida  de 2009 foi recebido durante o ano 2010 fundos comunitários no 

valor  de  2.519.000€  (dois  milhões  quinhentos  e  dezanove  mil  euros)  que 

naturalmente permitiu a sua amortização; ----------------------------------------------------

4) As despesas com pessoal agravaram-se em cerca de 374.000€ (trezentos e 

setenta e quatro mil euros); ---------------------------------------------------------------------

5) As  despesas  de  representação  cresceram   75%,  as  deslocações  e  estadas 

cresceram 90% e os artigos para oferta cresceram 325%; ---------------------------------

6) Verificou-se um desajustamento completo com o orçamento para 2011; -------
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7) A certificação legal de contas estabeleceu duas reservas com impacto directo 

nos valores do balanço e demonstração de resultados;

8) Por tudo isto o grupo do Partido Socialista votou contra estas contas.” ---------

APROVAÇÃO DA ACTA 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 acta 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 onze horas, declarou encerrada a reunião,  da qual,  para constar,  se 

lavrou a presente acta. --------------------------------------------------------------------------
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