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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  21  DE 

DEZEMBRO DE 2011. ------------

- - - Aos vinte e um dias do mês de Dezembro 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,  com a 

presença dos Vereadores Manuel Rodrigues Lopes, José Manuel Temporão Monte, 

José Luís Serra Rodrigues, Fernando Pereira Rodrigues e Drª. 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, 

verificou-se a falta da  Vereadora Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues 

por motivos  profissionais, tendo, de seguida, sido   declarada 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  Dr. Fernando Rodrigues 

para  desejar  ao  executivo  e  a  todos  os  presentes  um  Bom  Natal,  tendo  o  Sr. 

Presidente da Câmara  partilhado os mesmos votos. Por último, o Sr. Presidente deu 

conhecimento  de  que  a  minuta  do  contrato  da  empreitada  de  “Remodelação  do 

Pavilhão Municipal de Valença” foi aprovada e que irá ser assinada.  -------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  07 DE 

DEZEMBRO 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 07 de Dezembro corrente, 
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pelo que a mesma irá  ser assinada pelo Presidente  e pelo Secretário  da respetiva 

reunião. (o vereador Dr. Fernando Rodrigues  não tomou parte na deliberação por não 

ter estado presente na reunião a que diz respeito a ata em apreciação).  PONTO 2 - 

EMPREITADA  DE  “CENTRO  DE  INOVAÇÃO  E   LOGÍSTICA  DE 

VALENÇA” – RELATÓRIO FINAL:- Foi presente o relatório final da Empreitada 

do Centro de Inovação e Logística de Valença, elaborado e apresentado pelo Júri do 

concurso, através do qual se verifica ter  havido uma reclamação apresentada pelo 

concorrente  nº  32 – Costeira  Empreiteiros  –  Sociedade de Construções,  S.A.  que 

depois  de  analisada  pelo  respetivo  júri  decidiu  não  lhe  dar  provimento  por  não 

existirem os invocados motivos para a exclusão   das propostas dos Concorrentes nº 2 

–  Construcciones  Paraxe  SL e  nº  20  Eusébios  & Filhos,  S.A..  Assim,  a  Câmara 

Municipal com base no relatório final apresentado  deliberou, por unanimidade, que:

a) Que  sejam  excluídas  as  seguintes  propostas:  N.º  1  –  CANTINHOS  – 

SOCIEDADE  DE  CONSTRUÇÕES,  S.A.,  n.º  3  –  CONSTRUÇÕES  ARTUR 

ALVES  DE  FREITAS  II,  LDA.,  Proposta  n.º  6  –  OBRECOL  –  OBRAS  E 

CONSTRUÇÕES, S.A.,  n.º  10 – CASAIS – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 

S.A.,  n.º  27  –  SÁ  MACHADO  &  FILHOS,  S.A.  por  não  apresentarem  os 

documentos referidos no nº6.2 do Programa de Concurso, e n.º 29 – VILACELOS 

CONSTRUÇÕES S.A., por não apresentar o documento referido na alínea a) do n.º 

6.2  do  Programa  de  Concurso  –  “Declaração  do  concorrente  de  aceitação  do 

conteúdo do caderno de encargos”. 

b) Não dar provimento à reclamação apresentada do Concorrente nº 32 – Costeira 

Empreiteiros – Sociedade de Construções, S.A., por não se verificarem as invocadas 

alegações e motivos de exclusão das propostas dos concorrentes n.º2 e n.º20, com os 

fundamentos atrás referidos. 

c) Que  a  adjudicação  da  empreitada  em  causa  seja  feita  ao  Concorrente  n.º20 

“EUSÉBIOS & FILHOS, S.A.”, pelo valor global de €4.400.000,01 (Quatro milhões 

e  quatrocentos  mil  euros  e  um cêntimo),  a  que  acresce  o  imposto  sobre  o  valor 

acrescentado (IVA) à taxa legal  em vigor,  por ser a  proposta  mais  vantajosa,  em 
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conformidade com os critérios de adjudicação estabelecidos no nº13 do Programa de 

Concurso.  PONTO 3  -  FINIPROGESS –  DIVIDA:-   Acerca  deste  assunto  foi 

prestada pela Chefe de Divisão Administrativa a informação que seguidamente se 

transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------------

“Informação 

Dos fatos: 

Em 10 de Outubro de 2003 deu entrada na Secção de Obras Particulares, ficando 

registado com o nº 1330, um pedido de aprovação do Projeto de Arquitetura  para a 

construção  de  um prédio  misto  de  habitação  e  comércio,  a  construir  no  terreno 

destinado à  construção urbana,  sito  na Av.  Miguel  Dantas,  com área de 3720m2, 

inscrito na matriz predial sob o artigo 1734 e registado na Conservatória do Registo 

Predial  sob  o  nº  00319,  em  nome  de  Luís  Sanchez  Lavandeira,  Benito  Janeiro 

Rodriguez e Adriano Pereira Afonso. 

Em 20 de  Outubro de 2010,  registado sob o nº  8243 deu entrada  um pedido  de 

mudança  de  titularidade  do  processo  de  obras  para  o  nome  de  Finiprogress 

Construções, Lda., o qual foi deferido por despacho datado de 2 de Novembro de 

2010. 

Em 29 de Outubro de 2010, registado com o nº 8478 a Finiprogress Construções, 

Lda. solicitou: 

O pagamento faseado das taxas de compensação ao Município, bem como das TMU, 

num total de 341.682,31€, propondo-se liquidar uma tranche inicial de 100.000,00€, 

aquando da emissão do alvará de construção; 

Liquidar os restantes 241.682,31 €,  em quatro tranches trimestrais de 60.420,57€, 

cada. 

Por  despacho  datado  de  24  de  Novembro  de  2010  foi  deferido  o  pedido  de 

fracionamento das taxas e compensações devidas da seguinte forma: 

1ª fração: 100.000,00€ pagos no ato de emissão do alvará de obras; 

2ª,  3ª  e  4ª  frações:  60.420,57€ pagas  trimestralmente  até  ao  final  do  1º,  2º  e  3º 

trimestres após a data da emissão do alvará de obras; 
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5ª fração: 60.420,57€ paga até final do 4º trimestre após a data da emissão do alvará 

de obras; 

Que se aceite a hipoteca sobre o prédio misto inscrito na Conservatória do Registo 

Predial  de  Monção  sob  o  nº237,  como  garantia  de  230.350,00€  das  taxas  e 

compensações fracionadas; 

Por escritura celebrada no Cartório Notarial  de Vila Nova de Cerveira,  exarada a 

folhas  59  a  60v  do  Livro  de  Notas  para  Escrituras  Diversas  nº  83-E,  de  18  de 

Novembro de 2010, foi constituída, a favor da Câmara Municipal de Valença, uma 

hipoteca  sobre  o  prédio  misto,  sito  no  Lugar  de  Forte,  freguesia  e  concelho  de 

Monção,  descrito  na  Conservatória  do Registo  Predial  de Monção sob o  nº  237, 

inscrito na matriz sob o artigo 18 urbano e 515 rústico, ao qual atribuíram o valor de 

230.350,00. 

Hipoteca essa registada a favor da Câmara Municipal de Valença. 

Em 25  de  Novembro  de  2010  foi  emitido  o  Alvará  de  Obras  de  Construção  nº 

82/2010 (Processo LE-EDI nº 125/2003). 

Em 19 de Outubro de 2011 a responsável do Serviço de Obras Particulares informou 

que tinha terminado no dia 25 de Agosto o prazo para a Finiprogress Construções, 

Lda. Pagar o valor de 60.420,58€ referente à 4ª prestação de taxas e compensações 

devidas ao Município.  No dia 28 de Novembro findo informou que tinha terminado 

no dia 25 de Novembro o prazo para a Finiprogress Construções, Lda. Pagar o valor 

de 60.420,57€ referente à 5ª prestação de taxas e compensações devidas ao Município

Do direito: 

Nos termos do disposto no nº2 do art. 149º do CPA “o cumprimento das obrigações  

pecuniárias resultantes de atos administrativos pode ser exigido pela Administração 

nos termos do art. 155º”. 

A execução coativa dos atos administrativos encontra-se regulada na lei,  nos arts. 

149º e segs. do CPA. Em termos gerais, as formas de execução previstas nos arts, 

155º  a  157º  do  CPA,  podem  ser  usadas  para  a  execução  de  quaisquer  atos 

administrativos. 
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São três os pressupostos da execução pela Administração: 

a existência de um ato administrativo prévio, exequível e eficaz, que crie ou imponha 

deveres ou encargos de forma imediata para o particular (ato exequendo); 

recusa de cumprimento voluntário pelo destinatário do ato; 

não oposição da lei à execução coativa por ação da administração. 

Nos  termos  do  disposto  no  art.  155º  do  CPA  “Quando  por  força  de  um  ato  

administrativo  devam  ser  pagas  a  uma  pessoa  coletiva  pública,  prestações  

pecuniárias,  seguir-se-á,  na  falta  de  pagamento  voluntário  no  prazo  fixado,  o  

processo de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário.”

Para o efeito, o órgão administrativo competente emitirá uma certidão, com valor de  

título  executivo,  que  remeterá,  juntamente  com  o  processo  administrativo,  à  

repartição de finanças do domicilio ou sede do devedor.”

Nestes termos, uma vez constatada a falta de pagamento,  deverá ser emitida uma 

certidão da qual constem os elementos essenciais previstos nos arts. 53º e 249º do 

Código de Processo Tributário. 

Após emitida a certidão, tem que se notificar o devedor da decisão de se proceder à 

execução administrativa, nos termos do art. 152º do CPA. A notificação deve fixar as 

modalidades  e  condições  para  se  proceder  ao  pagamento  voluntário.  Após  a 

notificação e não tendo sido efetuado o pagamento, remete-se a certidão à repartição 

de finanças competente para que esta prossiga a execução. 

Nestes termos, deve proceder-se à emissão da certidão de dívida, procedendo-se à 

notificação  da  Finiprogress,  nos  termos  e  para  os  efeitos  do  art.  152º  da  CPA. 

Valença,  19 de  dezembro de  2011.  A Chefe  da Divisão  Administrativa  (a) Paula 

Mateus”.  ------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente o Vereador Dr.  José Luís Serra  para referir que concordam com o 

proposto,  mas  questionam  se  não  será  uma  razão  objetiva  para  se  proceder  ao 

embargo da obra.----------------------------------------------------------------------------------

Após  análise  do assunto acima referenciado a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, proceder à emissão da certidão de divida  e notificar a Finiprogress do 
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mesmo, conforme acima proposto.  PONTO 4 -  REGULAMENTO MUNICIPAL 

DE TAXAS  E LICENÇAS:-  No seguimento da deliberação tomada pela Câmara 

Municipal em 18 de Novembro findo, acerca do Regulamento Municipal de Taxas e 

Licenças,  e tendo sido cumprida a formalidade de discussão publica através do edital 

publicado  nesse  mesmo  dia  e  não  tendo  sido  apresentada  qualquer  sugestão,  foi 

novamente  presente,  tendo  a  Câmara  Municipal  deliberado,  por  unanimidade, 

submeter a aprovação por parte da  Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do 

nº 6 do artº 64º conjugado com a alínea a) do nº 2 do artº 53º ambos da Lei nº 169/99, 

de  18  de  Setembro,  na  redação dada  pela  Lei  nº  5-A/2002,  de  11  de  Janeiro,  o 

Regulamento Municipal de  Taxas e licenças que a seguir se transcreve:--------------

“REGULAMENTO MUNICIPAL DAS TAXAS E LICENÇAS EM VIGOR

NO MUNICÍPIO DE VALENÇA

Preâmbulo

Com o presente Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças, pretende-se simplificar 

procedimentos  por  forma  a  melhorar  o  serviço  prestado,  com  respeito  pelos 

princípios da legalidade,  igualdade e imparcialidade,  elaborado de acordo com os 

princípios  consignados,  designadamente,  na  Lei  das  Autarquias  Locais,  no  novo 

Regime das  Taxas  das  Autarquias  Locais,  na Lei  Geral  Tributária,  no Código de 

Procedimento e de Processo Tributário e no Código de Procedimento Administrativo.

Os montantes a cobrar correspondem aos custos direta e indiretamente suportados 

com a prestação de serviços e fornecimento de bens, ao benefício que o particular 

retira da utilização de um bem público, semipúblico ou do domínio municipal e à 

remoção do obstáculo jurídico ao exercício de determinadas atividades com base nos 

princípios da fundamentação económico-financeira das taxas e da sua equivalência 

jurídica.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

SECÇÃO I
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Artigo 1º

Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 238.º e 241.º 

da  Constituição  da  República  Portuguesa,  na  redação  introduzida  pela  Lei 

Constitucional 1/2005, de 12 de agosto; alínea a) e e) do n.º 2 do artigo 53º e alínea a) 

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que estabelece o Regime Jurídico do Funcionamento 

dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias; dos artigos 4º, 5º e 8º da Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais; dos artigos 15.º e 16º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, que aprova a Lei 

das  Finanças  Locais  e  do  Decreto-Lei  n.º  442/91  de  15  de  novembro  com  as 

alterações subsequentes, que aprova o Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 2º

Âmbito

O Regulamento e respetiva Tabela de Taxas e Licenças Municipais que dele faz parte 

integrante, estabelece as normas que regulam a incidência, a liquidação, e a cobrança 

de taxas, licenças e outras receitas pelo uso e aproveitamento de bens do domínio 

público  ou  privado  do  município,  pela  remoção  de  obstáculos  ao  exercício  de 

determinadas atividades e pela prestação de serviços.

SECÇÃO II

INCIDÊNCIA

Artigo 3º

Incidência objetiva

As  taxas  previstas  no  Regulamento  e  Tabela  incidem  genericamente  sobre  as 

utilidades, serviços ou bens prestados aos particulares ou geradas pela atividade do 

Município  e  ainda  sobre  a  remoção  de  obstáculos  jurídicos  ao  exercício  de 

determinadas atividades ou operações.

Artigo 4.º

Incidência subjetiva
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1 – O sujeito ativo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação de pagamento 

de  taxas  previstas  na  Tabela  de  Taxas  e  Licenças  Municipais  anexa  ao  presente 

Regulamento é o Município de Valença.

2  –  Consideram-se  sujeitos  passivos  da  prestação  tributária  prevista  no  número 

anterior,  todas  as  pessoas  singulares  ou  coletivas  e  as  entidades  legalmente 

equiparadas que, nos termos da lei e regulamentos municipais, estejam vinculados ao 

cumprimento  da obrigação  de  pagamento  das  taxas,  licenças  e  outras  receitas  ao 

Município de Valença.

3 – Caso sejam vários sujeitos passivos, todos são solidariamente responsáveis pelo 

pagamento, salvo disposição em contrário.

Artigo 5.º

Fórmula de cálculo do valor das taxas

1  –  O  valor  das  taxas  e  licenças  foi  fixado  de  acordo  com  os  princípios  da 

equivalência jurídica e da proporcionalidade, tendo em conta os custos da atividade 

dos órgãos e serviços do Município, do benefício auferido pelo particular bem como 

do incentivo ou desincentivo à prática de certos atos e operações.

2 – O cálculo das taxas referidas no número anterior é apurado com base na seguinte 

fórmula:

Valor da taxa=( custos diretos+custos indiretos) x beneficio do particular x (1 + 

desincentivo) x ( 1 - custo social).

Artigo 6º

Fundamentação económico-financeira

A fundamentação económico-financeira do valor das taxas e licenças previstas na 

tabela constam do Relatório de Suporte à Fundamentação Económico Financeira das 

Taxas.

CAPITULO II

SECÇÃO I

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Artigo 7.º
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Regras relativas à liquidação

1 – A liquidação das taxas previstas na Tabela consiste na determinação do montante 

a  pagar  e  resulta  da  aplicação  dos  indicadores  nela  definidos  e  dos  elementos 

fornecidos pelos interessados, sendo objeto de arredondamento à unidade da décima 

do euro, a fazer por excesso quando a última casa decimal apresente valor igual ou 

superior a cinco e a fazer por defeito quando apresente valor inferior a cinco.

2  –  Sem  prejuízo  do  procedimento  inerente  à  auto  liquidação  de  taxas,  deve  a 

notificação  da  liquidação  das  mesmas  conter  a  sua  fundamentação,  o  montante 

devido,  o  prazo  para  pagamento  voluntário,  meios  de  defesa  contra  o  ato  de 

liquidação, menção expressa do autor do ato e competência do mesmo, bem como a 

advertência que o não pagamento no prazo estabelecido implica a cobrança coerciva 

da dívida, quando a este haja lugar.

3 – Às taxas e licenças constantes da Tabela é acrescentado, quando devido, o IVA à 

taxa legal em vigor e o imposto de selo.

4 – A prestação de declarações inexatas e a falsidade dos elementos fornecidos pelos 

particulares  para  efeitos  de  liquidação  de  taxas  que  ocasionem  a  cobrança  de 

importâncias  inferiores  às  devidas,  constitui  contraordenação  punível  com coima 

graduada nos termos do disposto no presente regulamento.

5 – Com o deferimento do pedido de licença ou de autorização são liquidadas as 

taxas previstas no presente regulamento.

Artigo 8.º

Revisão do ato de liquidação

1 – Pode haver revisão do ato de liquidação por iniciativa do serviço do sujeito ativo, 

do sujeito  passivo  ou oficiosamente,  nos  termos e  prazos  definidos  na Lei  Geral 

Tributária e com fundamento em erro de facto ou de direito.

2 – Quando se verifique que na liquidação das taxas se cometeram erros imputáveis 

aos  serviços  municipais  e  dos  quais  tenha  resultado  prejuízo  para  o  Município, 

promover-se-á de imediato, a liquidação adicional se, sobre o facto tributário, não 

houver decorrido 4 anos.
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3 – A notificação da liquidação adicional deverá conter as menções referidas no n.º 2 

do artigo anterior.

4 – Quando tenha sido liquidada quantia superior à devida, devem os serviços, no 

prazo de 30 dias, mediante despacho do órgão com competência para o ato, proceder 

à restituição da importância indevidamente paga.

Artigo 9.º

Auto liquidação

1  –  A auto  liquidação  das  taxas  previstas  na  Tabela  só  é  admitida  nos  casos 

especificamente previstos na lei, e consiste na determinação, pelo sujeito passivo da 

relação jurídico-tributária, do montante a pagar, aplicando-se-lhe com as necessárias 

adaptações, as disposições relativas à liquidação.

2 – Nos casos  previstos  no número anterior,  o  sujeito  passivo pode solicitar  aos 

serviços competentes informação sobre o montante previsível da taxa a pagar.

Artigo 10.º

Formas de Pagamento

1 – As taxas e licenças são pagas em moeda corrente, multibanco, cheque ou vale 

postal.

2 – Quando o pagamento for efetuado por cheque, deve o mesmo ser endossado ao 

Município de Valença.

3 – A falta de pagamento das taxas e licenças constantes da presente tabela nos prazos 

estipulados,  pode  determinar  a  imediata  instauração  de  processo  para  efeitos  de 

execução fiscal, nos casos legalmente admitidos.

4 – As taxas devidas pela realização de vistorias são pagas no momento da entrega do 

requerimento sem a qual a pretensão não terá seguimento.

Artigo 11.º

Pagamento em prestações

1 – O pagamento em prestações só pode ser autorizado para taxas cujo valor anual 

seja igual ou superior a € 500,00 no máximo de 4 prestações anuais, à exceção das 

que tenham regulamentação específica, acrescido de juros à taxa legal em vigor.
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2  –  O  pedido  de  pagamento  da  taxa  em  prestações  é  realizado  através  de 

requerimento do interessado, dentro do prazo de pagamento voluntário da taxa,  o 

qual deve conter a identificação do requerente, a natureza da dívida, o número de 

prestações pretendidas e os motivos que fundamentam o pedido.

3 – O pagamento fracionado é autorizado pelo membro do executivo com delegação 

de  competências  na  área  financeira  e  apenas  em casos  de  evidente  insuficiência 

financeira dos requerentes.

4  –  O  pedido  deve  ser  acompanhado  de  cópias  integrais  das  declarações  de 

rendimentos entregues ao Fisco.

5  –  O  não  pagamento  de  uma  prestação  na  data  devida  implica  o  vencimento 

automático das restantes prestações.

SECÇÃO II
PROCEDIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO

Artigo 12º
Liquidação

1 – As taxas anuais são cobradas antecipadamente, no correspondente à fração do 

respetivo ano civil e pagas até ao último dia útil anterior ao inicio do período da 

licença.

2 – A sua renovação é automática, sendo a cobrança efetuada pelo valor do ano em 

curso com pagamento até ao último dia útil do mês anterior à sua renovação, sem 

prejuízo do disposto nos respetivos regulamentos.

3 – A opção pelo pagamento fracionado gera a obrigação do pagamento da taxa em 

prestações trimestrais, sendo pago no mês de fevereiro os dois primeiros trimestres, 

em junho o terceiro trimestre e em setembro o quarto trimestre.

Ao valor  das prestações  é aplicada uma taxa de penalização de 3% ao trimestre, 

sendo a penalização acumulada de 12% ao ano.

4 – A falta de pagamento das taxas nos prazos previstos implica a cobrança de juros 

de mora à taxa legal em vigor.

5 – Sempre que o período de validade do licenciamento pretendido exceda um ano, a 

licença será válida até ao final do ano civil em que for emitida, renovando-se a partir 
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daí por períodos anuais sucessivos, salvo se:

a)A Câmara Municipal notificar o titular da licença em sentido contrário, por 

escrito e com a antecedência mínima de vinte dias antes do termo do prazo 

respetivo;

b)O titular comunicar à Câmara Municipal intenção contrária por escrito e com 

antecedência mínima de quinze dias antes do termo do prazo estabelecido para 

a licença.

6 – Renovada a licença nos termos do número anterior, o Município notificará, por 

correio simples, o titular licença para pagamento da correspondente taxa.

7 – O pagamento da taxa pela renovação da licença poderá, ainda, ser efectuado: 

a) Nos 30 dias seguintes com a aplicação de uma sobretaxa de 25%; 

b) Nos 60 dias seguintes com a aplicação de uma sobretaxa de 50%.

8 – Findo os prazos enunciados nos números anteriores, a licença caduca nos termos 

gerais.

CAPITULO III
ISENÇÕES E REDUÇÕES DE TAXAS

Artigo 13.º
Isenções Subjetivas

1 – Estão isentos do pagamento das taxas e licenças previstas neste Regulamento:

a)O  Estado,  as  Regiões  Autónomas  e  qualquer  dos  seus  serviços, 

estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, compreendendo os 

institutos  públicos,  que  não  tenham  caráter  empresarial,  bem  como  os 

municípios e freguesias e as suas associações, nos termos da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de janeiro;

b)As Entidades a quem a lei confira tal isenção;

c)As petições e reclamações apresentadas ao abrigo da lei nº 43/90, de 10 de 

agosto;

d)A inumação de indigentes bem como as dos nados-mortos, a requisição dos 



21 – DEZEMBRO - 2011

A T A     Nº    28/2011

serviços de saúde.

2  –  Entidades  ou  indivíduos,  em  casos  excecionais  devidamente  justificados, 

comprovados pela  Câmara Municipal,  da globalidade ou parte  dos montantes  das 

taxas  e  licenças,  quando  estejam  em  causa  situações  de  calamidade  ou  o 

desenvolvimento económico ou social do Município.

3 – A Câmara Municipal poderá equiparar à situação de calamidade,  as situações 

individuais  ou  familiares  de  extrema  insuficiência  económica,  dispensando-as  de 

taxas e despesas pelas concessões de licenças ou autorizações, seja qual for a espécie 

de serviço ou concessão.

4  –  Outros  casos  não  especialmente  previstos  mediante  deliberação  da  Câmara 

Municipal.

5  –  A isenção  deve  ser  requerida  pelo  sujeito  passivo,  através  de  requerimento 

devidamente fundamentado, do qual conste:

a)Identificação do requerente;

b)Descrição sumária dos motivos do pedido;

c)Documento comprovativo da qualidade em que requer a isenção.

Artigo 14º

Isenções de relevante interesse económico

A Assembleia Municipal pode ainda,  sob proposta da Câmara,  excecionalmente e 

através de deliberação fundamentada, de relevante interesse económico e social para 

o  município,  isentar  total  ou  parcialmente  pessoas  singulares  ou  coletivas  do 

pagamento de taxas ou tributos.

Artigo 15º

Reconhecimento da Isenção

1  –  As  isenções  previstas  no  presente  Regulamento  não  dispensam  as  referidas 

entidades  de  requererem  à  Câmara  Municipal  as  necessárias  licenças,  quando 

devidas, nos termos da lei ou dos regulamentos municipais.

2  –  As  isenções  previstas  não  abrangem  as  indemnizações  por  eventuais  danos 

causados no património municipal.
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Artigo 16º

Reduções

Aplicam-se por força do presente Regulamento as reduções de taxas previstas nos 

regulamentos em vigor no Município de Valença.

CAPITULO IV
LICENÇAS E DOCUMENTOS

SECÇÃO I
LICENÇAS
Artigo 17º

Período da Validade das licenças
1 – Nas licenças, com validade por período de tempo certo, deverá constar sempre a 

referência ao último dia desse período.

2 – As licenças concedidas pela Câmara Municipal caducarão, em qualquer caso, no 

final do ano civil  em que foram levantados pelos interessados os correspondentes 

título de licenciamento, exceto os de obras particulares ou de loteamentos urbanos e, 

de modo geral, as que não careçam de renovação.

3 – Os prazos das licenças contam-se nos termos da alínea c) do art.º 279º do Código 

Civil e a sua validade não poderá exceder o período de um ano, com exceção das 

licenças de obras e de loteamentos urbanos.

SECÇÃO II
DOCUMENTOS

Artigo 18º
Documentos Urgentes

1  –  Poderão  ser  passados  documentos  de  interesse  particular,  com  caráter  de 

urgência,  desde  que  o  interessado,  no  requerimento  ou  declaração  verbal,  o 

manifeste.

2 – Estas  petições só serão atendidas desde que não haja necessidade de organizar 

processo para o efeito.

3 – Sempre que o pedido, com invocação de urgência, seja atendido no prazo de 48 

horas, será cobrado o triplo da taxa normal, e se atendido no prazo de 5 dias, o dobro 

da mesma taxa.
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4 – Também se poderá considerar urgência,  em caso de organização de processo, 

desde  que  o  interessado  o  declare  e  os  documentos  sejam entregues  nos  prazos 

referidos no ponto anterior, os quais se contarão a partir da data de decisão final do 

processo.

Artigo 19º

Restituição de documentos

1  –  Os  documentos  destinados  a  comprovar  declarações  ou  factos,  desde  que 

dispensáveis, poderão ser devolvidos aos interessados, após anotação ou confirmação 

dos  dados  deles  constantes  no ato  de  apresentação,  ou posteriormente  através  de 

remessa postal, com encargos por conta do peticionário.

2  –  Poderão  os  serviços  aceitar  cópias  dos  documentos  autênticos  e  em  sua 

substituição,  desde que verificada a sua conformidade com o original,  o que será 

declarado pelo funcionário que procedeu à sua comparação.

3 – No caso das  cópias  serem extraídas  nos  Serviços  Municipais  são devidas  as 

respetivas taxas.

Artigo 20º

Remessa de documentos

1 – Os documentos solicitados pelos interessados poderão ser-lhes remetidos através 

de via postal simples ou registada com aviso de receção, desde que esta alternativa 

seja pedida.

2 – Os encargos de expedição, serão sempre da responsabilidade do requerente.

Artigo 21º

Buscas

1 – Sempre que o interessado numa certidão ou outro documento não indique o ano, 

ser-lhe-ão liquidadas buscas por cada ano,  excluindo o corrente de acordo com o 

estipulado nos regulamentos. 

2 – O limite máximo de liquidação de buscas é de 20 anos.

Artigo 22º

Documentos não reclamados
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1  –  Após  a  prestação  do  serviço  requerido  serão  os  interessados  notificados  da 

respetiva liquidação, com indicação de que deverão proceder ao levantamento das 

guias no prazo de 15 dias, a contar da data do serviço.

2 – Decorrido o prazo referido em 1, serão os documentos debitados ao Tesoureiro 

para efeitos de cobrança virtual, acrescida dos juros respetivos.

3 – Tais documentos aguardarão 30 dias na Tesouraria, findos os quais será extraído 

titulo executivo para cobrança coerciva.

CAPITULO V
DOS LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS

Artigo 23º
Requerimento e caução

A liquidação é feita no ato de apresentação da petição, procedendo-se, na mesma data 

à cobrança.

Artigo 24º

Honorários e despesas dos peritos

1 –  No ato de apresentação do pedido são liquidados os honorários e despesas de 

transporte a pagar aos peritos nos termos da Lei.

2 – Se o interessado, após ter sido notificado, não estiver presente no ato da vistoria, 

ser-lhe-ão liquidados novos honorários e encargos para nova deslocação.

Artigo 25º

Mudança de objeto de licenciamento

Sempre que se verifique mudança de ramo, será requerido novo alvará e liquidadas 

novas taxas, honorários e despesas dos peritos como se de estabelecimento novo se 

tratasse.

CAPITULO VI
DOS CEMITÉRIOS

Artigo 26º
Cemitério

1 –  Os números de jazigo e sepulturas serão estabelecidos pela Câmara Municipal, 

seguindo uma ordem predeterminada.

2 – Os direitos a concessionários de terrenos ou jazigos particulares não podem ser 

transmitidos por ato entre vivos sem prévia autorização municipal e sem o pagamento 
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das taxas de concessão de terrenos que estiverem em vigor relativas à área de jazigo.

3  –  Nos  funerais  ocorridos  aos  sábados,  domingos  e  feriados  dispensa-se,  no 

momento da inumação, a apresentação das guias de pagamento, devendo a liquidação 

das taxas respetivas ser efetuada, obrigatoriamente, até às 12 horas e 30 minutos do 

1º. dia útil seguinte.

4  –  O  pagamento  das  taxas  previstas  poderá  ser  efetuado  de  uma  só  vez  ou 

anualmente, durante o mês de janeiro, podendo ser pago no mês de fevereiro com 

uma sobretaxa de 50%.

5 – Verificando-se o incumprimento, as respetivas quantias serão debitadas para 

efeitos de cobrança coerciva.

Artigo 27º

Jazigo

Sempre  que  se  verifique  uma  construção  nova  ou  modificações  grandes  nos 

existentes, a liquidação far-se-á com base nas taxas aplicadas a “obras”.

CAPÍTULO VII
DA COBRANÇA

Artigo 28º
Cobrança eventual

1 – A cobrança  é  eventual  quando,  após  a  liquidação,  as  guias  são entregues  ao 

interessado o qual procederá ao pagamento na Tesouraria Municipal no próprio dia.

2 – No caso de se verificar que um conhecimento foi levantado nos serviços e não 

pago  nesse  dia,  proceder-se  –á  ao  débito  ao  Tesoureiro,  para  cobrança  virtual, 

vencendo-se desde logo, juros de mora.

Artigo 29º

Cobrança virtual

A  cobrança  é  virtual  quando  o  Tesoureiro  Municipal  tem  em  seu  poder  os 

conhecimentos, que foram previamente debitados, que entregará ao interessado no 

ato do pagamento.

Artigo 30º

Cobrança coerciva

17



 

1 –  As taxas liquidadas e não pagas serão debitadas ao Tesoureiro, no próprio dia, 

para efeito de cobrança coerciva.

2 – A falta de pagamento, no prazo estabelecido para o efeito, das taxas devidas pela 

renovação  automáticas  de  licenças  concedidas,  implica  o  débito  ao  Tesoureiro 

Municipal de tais taxas, no primeiro dia útil que se seguir ao final do indicado prazo.

3 – Na cobrança coerciva aplicam-se as normas estabelecidas no Código do Processo 

Tributário e legislação subsidiária.

Artigo 31º

Débito ao Tesoureiro

Os documentos para cobrança virtual serão debitados ao Tesoureiro, pelos respetivos 

serviços emissores, conforme disposto no regulamento interno de aplicação do nosso 

sistema contabilístico.

Artigo 32º

Receitas agrupadas

1 – Sempre que existam vários conhecimentos para cobrança da mesma espécie e do 

mesmo valor, poderão debitar-se coletivamente indicando o número, valor unitário e 

valor global.

Artigo 33º

Impostos

1 – Sobre as taxas devidas por prestação de serviços, incluídos no Código do IVA, 

incidirá  o  respetivo  imposto  à  taxa  em vigor,  o  qual  será  devido  pelo  utente  e 

liquidado em simultâneo com a respetiva receita.

2 – Sempre que a Lei o exija, será retido o imposto que incide sobre os honorários 

devidos aos peritos.

Artigo 34º

Fiscalização

A  fiscalização  do  presente  regulamento  compete  à  Fiscalização  Municipal,  s 

autoridades  policiais  e  demais  trabalhadores  ao  serviço  do  Município,  cabendo  a 

estes, participar as ilegalidades de que tenham conhecimento.
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CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 35º

Contraordenações

A violação  das  disposições  previstas  no  presente  regulamento  constitui  contra  – 

ordenação a fixar entre o valor mínimo de 250 euros e o valor máximo previsto no nº 

2 do artº 55º da lei nº 2/2007 de 15 de janeiro.

Artigo 36º
Revisão

1 –  O Regulamento de Taxas e Licenças deve ser revisto anualmente no âmbito da 

preparação para o orçamento do ano seguinte, tendo em conta a evolução do índice 

de  preços  do  consumidor  publicada  pelo  Instituto  Nacional  de  Estatística,  as 

necessárias adaptações à evolução dos custos de mercado, os encargos que incidam 

sobre  os  serviços  prestados,  as  correspondentes  despesas  administrativas  e  outros 

fatores que, eventualmente, sejam de ponderar.

2 – Os valores resultantes da atualização efetuada nos termos do número anterior são 

arredondados à unidade da décima de euro, a fazer por excesso quando a última casa 

decimal  apresente  valor  igual  ou  superior  a  cinco  e  a  fazer  por  defeito  quando 

apresente valor inferior a cinco.

Artigo 37º

Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 38º

Entrada em vigor

As  disposições  do  presente  Regulamento  entram  em  vigor  15  dias  após  a  sua 

publicação.

ANEXO

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
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 QUADRO I – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

 
 

Serviços Administrativos Valor da Taxa

1  Averbamentos não referidos expressamente na presente tabela 12,02€

2  Certidões

 a) Não excedendo uma lauda ou face 4,71€

 b) Por cada além da primeira 1,98€

3 Fotocópia autenticada

 a) Não excedendo uma lauda ou face 3,00€

 b) Por cada além da primeira 1,75€

4   Fotocópias simples, página ou parte 0,98€

5 Digitalizações

a) Por página 1,79€

b) Com fornecimento de CD 0,55€

c) Com fornecimento de DVD 0,75€

d) Caso seja remetido o correio acresce as respetivas despesas 

6
Afixação de editais  relativos a pretensões que não sejam de 
interesse publico -  Por cada 13,82€

7
Fornecimento, a pedido dos interessados, de documentos 
necessários à substituição dos que tenham sido extraviados ou maus 
estado - cada 12,02€

8 Fotocópia de regulamentos -  por folha A4 e a preto e branco 4,92€

9 Registo de Cidadão Comunitário 

9.1 Emissão de registo

9.2 Emissão de 2ª Via

Legislação 
especifica

10
Outros serviços ou atos de natureza administrativa não 
expressamente previstos nesta tabela ou em legislação especial 17,99€

QUADRO II – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

Ocupação do espaço aéreo da via pública Valor da Taxa

1  Antenas

 1.1 De operadores de telecomunicações



 a) Instaladas no domínio público – por cada e por ano 271,74€

b)
Instaladas em propriedade particular com projeção para o domínio 
publico – por cada e por ano 407,61€

2 Guindastes ou semelhantes – por períodos de sete dias  ou frações 10,19€

3 Alpendres ou toldos – por metro de frente ou fração e por ano 

 a) Até um metro de avanço 6,86€

 b) Mais de um metro de avanço 12,30€

4 
Passarelas ou outras construções ou ocupações do espaço aéreo – 
por m² ou fração de projeções sobre via pública e por ano 45,72€

5 Outros não especialmente previstos

 5.1 Por metro quadrado ou fração e por prazo até 30 dias 3,81€

 5.2 Por metro quadrado ou fração e por ano 45,72€

Construções ou instalações especiais no solo ou subsolo Valor da Taxa

6  Cabine ou posto telefónico – por ano 45,72€

7  
Posto de transformação, cabines eletrónicas e semelhantes – por m2 
ou fração e por ano

a) Até 3 m² 59,44€

b) Por cada m² a mais ou fração 
10% de 

agravamento

8
Guarda – ventos anexos aos locais  ocupados na via pública – por 
metro, fração  e por ano 20,68€

9 Esplanadas – por m², fração e por mês

a) Aberta e sem estrutura 3,31€

b) Fixa ou fechada 4,64€

c) 
No Centro  Histórico  e  Zona Envolvente  aplica-se   o  Regulamento 
Municipal Especifico 

10
Arcas  de  gelados  ,  brinquedos  mecânicos  e  equipamentos 
semelhantes – por unidade, fração e por mês 4,08€

11

Ocupação  da  via  pública  para  realização   de  eventos  sem  fins 
lucrativos  com carácter  cultural,  social,  desportivo  ou  Recreativo, 
desde que integradas no âmbito   das finalidades estatutárias das 
entidades – por m², linear por mês ou fração 1,34€

12
Outras ocupações ou intervenções no domínio público – m², linear 
por mês ou fração 20,15€

13
Averbamento  de  substituição  do  titular  de  licenciamento  das 
ocupações de domínio publico previstas - cada 40,92€

14
Tubos, condutas, cabo condutores e afins – por metro linear ou 
fração e por ano 0,91 €



OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA Valor da Taxa

Utilização do domínio público e privado municipal

15
Construções ou instalações provisórias por motivo de festejos, para 
exercício de comercio, por metro quadrado ou fração e por dia 1,83€

16
Veículos automóveis estacionados para o exercício de comércio por 
motivos de festejos – por cada e por dia 2,05€

17
Pavilhões, quiosques ou outras construções – por m² ou fração e por 
mês 4,57€

18 Outros não especialmente previstos, por m², fração e por ano 33,06€

QUADRO III - PUBLICIDADE

PUBLICIDADE FIXA Valor da Taxa

1  
Painéis  luminosos  ou  diretamente  iluminados,  eletrónicos  e 
semelhantes – por m² ou fração e por ano  

 a) Ocupando a via pública 9,14€

 b) Não ocupando a via pública 7,32€

2 Painéis não luminosos – por m² e por ano

 a) Ocupando a via pública 8,78€

 b) Não ocupando a via pública 6,95€

 3   Mupis e semelhantes, por m² ou fração e por ano

a) Ocupando a via pública 91,45€

b) Não ocupando a via pública 86,88€

4
Publicidade em edifícios e outras construções, com ou sem 
iluminação, por m², fração e por ano 9,14€

5
Lonas publicitárias instaladas em empenas ou fachadas – por m² por 
mês 8,78€

6 Cartazes e semelhantes

a) Por metro quadrado ou fração, por ano, cada cartaz 18,29€

b) Por metro quadrado ou fração, por mês, cada cartaz 7,62€

c) Por metro quadrado ou fração, por semana, cada cartaz 2,74€

7
Vitrines, mostradores ou semelhantes destinados à exposição dos 
artigos, m² ou fração e por ano 12,28€

PUBLICIDADE 

Publicidade móvel Valor da Taxa

8
Publicidade em veículos  automóveis,  transportes  públicos,  táxis  e 
outros de locomoção terrestre:  

a) Por mês ou fração 10,23€



b) Por ano 102,30€

9 Publicidade transitória em qualquer meio de locomoção - cada

a) Por dia 20,46€

b) Por semana 102,30€

10
Veículos  utilizados  exclusivamente  para  o  exercício  da  atividade 
publicitária

a) Por ano ou fração 40,92€

11 Publicidade sonora

11.1
Quaisquer  aparelhos  fazendo  emissões  diretas,  com  fins 
publicitários, na ou para a via pública

a) Por dia ou fração 2,05€

 b) Por semana 10,23€

 c) Por mês 40,92€

 d) Por ano 163,68€

12 Campanhas publicitárias de rua

a) Distribuição de panfletos – por dia 20,46€

b) Distribuição de produtos – por dia 17,90€

c) Provas de degustação, por cada local e dia 15,34€

13 Placas de proibição de afixação de publicidade, por cada  e por ano 20,46€

14 Publicidade diversa

14.1 Guarda – sóis e em guarda  ventos – por unidade

a) Por mês 1,64€

b) Por ano 20,46€

14.2
Exposição de artigos no exterior dos estabelecimentos ou prédios, 
por m² e por ano 30,69€

14.3 Veículos – por m² e por ano 40,92

15 Outros artigos não previstos nas alíneas anteriores

a) Por dia 1,02€

b) Por mês 4,09€

c) Por ano 20,46€

16 Alteração da mensagem publicitária – por ano 20,46€

17 Averbamento de substituição do titular do licenciamento 20,46€



18 Outros averbamentos não especialmente previstos 20,46€

QUADRO IV – FEIRAS E MERCADOS

FEIRAS E MERCADOS 

Feiras e mercados Valor da Taxa

1  Ocupação do terrado, por m² ou fração e por feira

 a) Alfaias agrícolas 0,86€

 b) Vidros, louças e plásticos 0,86€

c) Fazendas, chapelaria 0,86€

 d) Guarda – chuvas, malas, sapataria 0,86€

 e) Quinquilharia e miudezas 0,86€

 f) Ourivesaria 3,58€

 g) Aves de capoeira e coelhos 0,86€

 h) Carnes frescas e salgadas 0,86€

 i) Legumes, cereais, ovos, fruta 0,36€

 j) Plantas e flores em vaso, arbustos de adorno 0,86€

 k) Cestos, cordas 0,86€

 l) Doces, pão, bolos 0,36€

 m) Géneros de mercearia 0,36€

 n) Gado cavalar, bovino, suíno e caprino 0,86€

o) Artigos ou mercadorias não especificados 0,86€

p) Espaços ocupados por veículos de produtos alimentares e bebidas 0,97€

2   Ocupação do terrado por veículos , por m² ou fração e por feira 0,97€

3 Emissão de licença  de ocupação de terrado 39,73€

4 Transmissão do direito ao terrado 20,46€

5 Manutenção de infra-estruturas, por m² ou fração e por mês 0,27€

6 Mercado

6.1 Taxa de ocupação mensal

a) Lojas para o exterior, por m² e mensal 5,72€

b) Lojas para o interior, por m² e mensal 2,04€

c)
Lojas ocupadas por titulares de espaços por transferência do antigo 
mercado, m2 e mensal 2,86€



7 Venda de gelo por kilo 0,24€

8 Ocupação de câmaras de frio-por prateleira e por dia 0,77€

9 Ocupação de armazém – por prateleira e por dia 0,69€

10 Outros não especialmente previstos 0,69€

QUADRO V – VENDA AMBULANTE

VENDA AMBULANTE 
 
 

Venda ambulante Valor da Taxa

1 Taxa anual de venda

a) Peixe 81,84€

b) Pastelaria, pão e produtos afins 81,84€

c) Frutas, legumes e produtos horticultas 81,84€

d) Artesanato 40,92€

e) Vestuário /calçado 81,84€

 f) Produtos lácteos e seus derivados/gelados 81,84€

 g) Outros 81,84€

2 Concessão de cartão 12,17€

3 Renovação da concessão 9,77€

 

QUADRO VI - CEMITÉRIO

CEMITÉRIO Valor da Taxa

CEMITÉRIO

1 Inumação em covais

a)
Sepulturas perpetuas (não inclui remoção de pedras tumulares, 
grilhagem ou outros) 35,39€

b) Sepulturas temporárias 25,22€

c)
Nas inumações feitas a maior profundidade em sepulturas com duas 
alturas sobrepostas, as taxas são agravadas em 50%

2   Inumações em jazigos 45,31€

3 Ocupação de ossários municipais

a) Por ano ou fração – cada ossada 28,67€

b)
Ocupação de mais do que uma ossada no mesmo ossário – cada 
ossada além da 1ª 26,90€



c) Com  carácter perpétuo 344,06€

Nota 

As  taxas  anuais  de  ocupação  dos  ossários  devem  ser  pagas  nos 
meses de Janeiro e Fevereiro de cada ano. O não pagamento nos 
referidos meses implica a aplicação de juros de mora à taxa legal em 
vigor  

4  Remoção/Exumação de: 

 a) Urnas dos jazigos - por cada  45,31€

 b) Ossadas - por cada  63,05€

5 Transladação  

 a) De urnas metálicas  45,31€

b) De ossadas 63,05€

6 Concessão de terrenos  

a) Para sepultura perpétua 1.615,03€

b) Para jazigo  

b1) Pelos primeiros 5m² ou fração  2.623,96€

b2) Cada m² ou fração a mais 524,71€

7
Depósito de urnas na capela ou casa de depósito - por períodos de 
24 horas ou fração, excetuando a primeira hora  10,23€

8 Averbamento  

8.1
Classes sucessíveis nos termos das alíneas a) e e) do art.º 2133 do C. 
Civil  

a) Para jazigo  57,60€

b) Para sepultura perpétua 57,60€

8.2 Para pessoas diferentes  

a) Para jazigo  726,38€

b) Para sepultura perpétua 594,31€

c) Nas transmissões por permuta as taxas são reduzidas a metade  

9 Tratamento de sepulturas e sinais funerários  

 a) Construção de bordadura  20,46€

b) Colocação de grades ou semelhantes 40,92€

c)
Revestimento em cantaria ou mármore, incluindo lápides, floreiras, 
etc.  20,46€

d) Alteração de materiais 20,46€



e) Revestimento de sepulturas temporárias  20,46€

f) Remoção de cobertura de covais 20,46€

10
Ocupação de sepultura reservada para além do período de inumação, 
a  requerimento  do  interessado  e  só  quando  a  disponibilidade  de 
terreno o permitir, por ano

a) Sepultura de um metro - até ao prazo máximo de cinco anos  175,23€

b) Sepultura de dois metros - até ao prazo máximo de cinco anos   379,50€

11 Segunda via de alvará de cemitério 20,46€

12 Abertura do cemitério fora das horas regulamentares  26,61€

13 Serviço em dia não útil acrescer às taxas previstas nos números 
anteriores  10,87€

14 Manutenção do espaço por m², fração e ano 28,99€

QUADRO VII - HORÁRIO DOS ESTABELECIMENTOS 

 HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS Valor da Taxa

Horários de estabelecimentos  

1
Pedido  de  alargamento  do  horário  de  funcionamento, 
independentemente  do  tipo  de  estabelecimento  licenciado,  para 
além do limite regulamentar  

 a) Por mais uma hora  41,35 € 

 b) Por mais duas horas   82,70 € 

c) Por mais de três horas 103,38 €

 2 Outros pedidos de alteração de horários  20,68 € 

QUADRO VIII - RECINTOS DE ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS  

RECINTOS DE ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTO  Valor da Taxa

Recintos de espetáculos e divertimentos públicos   

1  
Vistoria  referida  no  art.  10º  do  Regulamento  Municipal  para  a 
instalação  e  funcionamento  de  recintos  de  espetáculos  e 
divertimentos públicos 

a) Por unidade até 50m² 48,36 €

b) Por cada 50m² ou fração a mais  22,32 €

c) Emissão do certificado de vistoria  15,96 €

2

Concessão de licença para abertura e funcionamento de recintos de 
espetáculos e divertimentos públicos de natureza artística ou não, 
que não envolvam a realização de obras de construção civil,  nem 
impliquem alteração da topografia local   

a) Recintos itinerantes - por cada período de 8 dias ou fração   72,53 € 



b) Recintos improvisados - por dia   7,25 € 

3
As taxas previstas nos números anteriores acresce 25% sempre que 
a  licença  do  recinto  itinerante  ou  improvisado  seja  requerida  no 
prazo inferior a 15 dias úteis relativamente à data do evento  

QUADRO IX - CONTROLO METROLÓGICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

CONTROLO METROLÓGICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO Valor da Taxa

Controlo Metrológicos de Instrumentos de Medição  

a) Aprovação de modelo  

b) Primeira verificação  

c) Verificação periódica  

d) Verificação extraordinária  

Legislação 
especifica

QUADRO X - TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 

 TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS Valor da Taxa

Transporte Público de Aluguer de Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros  

1 Emissão/renovação de licença de táxi 

 a) Na sede do Município, em regime de praça livre condicionada  30,69€

 b)
Nas  restantes  freguesias,  em  regime  de  estacionamento  fixo  na 
freguesia  20,46€

2 Vistoria ao veículo  37,12€

3 Emissão de 2ª via de licença de táxi  14,34€

4 Averbamentos 14,34€

5 Transferência de titularidade da licença  14,34€

QUADRO XI - HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR  Valor da Taxa

Inspeção sanitária 

a) 
Vistoria a viaturas e atrelados de confeção, transporte e venda de 
produtos alimentares - por cada   28,82 € 

b) 
Vistoria  a  unidades  móveis  de  venda,  quiosques  e  roulotes  de 
confeção e venda de produtos alimentares   28,82 € 

QUADRO XII - OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A LICENCIAMENTO 

 OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A LICENCIAMENTO Valor da Taxa

Outras atividades sujeitas a licenciamento  

1 Emissão de licença de 

1.1 Guarda-nocturno - por ano             20,46 € 



1.2 Arrumador de automóveis - por ano             61,38 € 

1.3 Venda ambulante de lotarias - por ano             10,23 € 

1.4 Realização de acampamentos ocasionais             61,38 € 

1.5
Realização de espetáculos nas vias, jardins e demais lugares ao ar 
livre - por dia  

a) Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos                4,09 € 

b) Provas  e manifestações desportivas               4,09 € 

1.6
Exploração  de  máquinas  automáticas,  mecânicas,  elétricas  e 
eletrónicas de diversão 

a) Registo         306,89 € 

b) Segunda via do titulo de registo ou licença, por cada máquina          61,38 € 

c) Averbamento por local de exploração, por cada máquina             20,46 € 

d) Licença de exploração, por cada máquina  

d1) Anual         306,89 € 

d2) Semestral         225,05 € 

d3) Para máquinas em pavilhões ambulantes integrados em festejos 
populares - por evento e por máquina          102,30 € 

1.7 Realização de leilões em lugares públicos - por dia 

a) Sem fins lucrativos             10,23 € 

b) Com fins lucrativos             40,92 € 

1.8
Máquinas de venda automática instaladas em instalações 
municipais, destinadas à venda ao público , por cada e por ano             61,38 € 

2 Reprodução de documentos de Arquivo Histórico e Intermédio  

2.1 Fotocópias a preto e branco de documentos originais  

a) Em tamanho A4 - cada              1,15 € 

b) Em tamanho A3 - cada                1,15 € 

2.2
Fotocópia a cores (não autorizada para documentos originais de 
Arquivo Histórico)  

a) Em tamanho A4 - cada                2,31 € 

b) Em tamanho A3 - cada                2,32 € 

2.3 Digitalização de originais                2,24 € 

2.4 Suportes  

a) CD-R ou equivalente                0,55 € 



b) DVD-R ou equivalente                0,75 € 

 2.5 Fotocópia ou impressão a preto e branco a partir de suporte digital  

a) Em tamanho A4, por cada folha de uma face               1,63 € 

b) Em tamanho A4, por cada folha de duas faces               1,69 € 

c) Em tamanho A3, por cada folha de uma face               1,65 € 

d) Em tamanho A3, por cada folha de duas faces               1,71 € 

2.6 Fotocópia ou impressão a cores, a partir de suporte digital  

a) Em tamanho A4, por cada folha de uma face               1,63 € 

b) Em tamanho A4, por cada folha de duas faces               1,69 € 

c) Em tamanho A3, por cada folha de uma face               1,65 € 

d) Em tamanho A3, por cada folha de duas faces               1,71 € 

2.7 Certidões 

a) Não excedendo uma lauda ou face               4,71 € 

b) Por cada além da primeira               1,98 € 

2.8 Fotocopias autenticadas 

a) Não excedendo uma lauda ou face               3,00 € 

b) Por cada além da primeira               1,75 € 

2.9 Reprodução de documentos bibliográficos da sala de leitura  

a) Fotocópia a preto e branco de documentos originais  

a1) Em tamanho A4 - cada               1,63 € 

a2) Em tamanho A3 - cada                1,65 € 

a3) Em tamanho A4, por cada folha de duas faces               1,69 € 

b) Fotocópia a cores 

b1) Em tamanho A4 - cada                1,63 € 

b2) Em tamanho A3 - cada                1,65 € 

c) Digitalização de originais                1,57 € 

2.10
No  caso  de  envio/entrega  à  cobrança  (território  nacional  ou 
estrangeiro)  de trabalhos ou produtos de reprodução,  aos preços 
indicados acrescem os custos com portes de correio 

2.11
À digitalização acresce, aos valores indicados, o preço do suporte de 
armazenamento 

2.12 Outros  serviços  não  previstos  nos  números  anteriores  serão 



cobradas de acordo  o serviço prestado e previsto na presente tabela 
de taxas. 

3 Reprodução de documentos na Biblioteca Municipal 

3.1 Serviço (auto-serviço) 

a) Fotocópia em tamanho A4                0,06 € 

b) Fotocópia em tamanho A3               0,08 € 

c) Impressões a preto e branco                0,06 € 

d) Impressões a cores                0,06 € 

3.2 Serviço (requisição de um funcionário) 

a) Fotocópia em tamanho A4               0,17 € 

b) Fotocópia em tamanho A3               0,17 € 

c) Impressão a preto e branco                0,28 € 

d) Impressão a cores                0,28 € 

3.3 Digitalizações                0,22 € 

3.4 Cartão de utilizador  

a) Emissão - gratuito  --€

b) 2ª via do cartão                5,04 € 

QUADRO XIII - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

 LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  Valor da Taxa

Licença especial de ruído 

1 Trabalhos e obras de construção civil, por mês ou fração 

a) Entre as 18h00 e as 24h00         204,59 € 

b) Entre as 24h00 e as 07h00         531,95 € 

2 Trabalhos e obras públicas, por mês ou fração 

a) Entre as 18h00 e as 24h00         102,30 € 

  b) Entre as 24h00 e as 07h00         265,97 € 

3 Outras atividades ruidosas, de carácter temporário, não 
compreendidas nos números anteriores 

3.1 Atividades ruidosas sem fins lucrativos  

3.1.1 Dias úteis e por hora  

a) Das 18h00 às 22h00            10,23 € 

b) Das 22h00 às 24h00            12,28 € 



c) Das 24h00 às 08h00            20,46 € 

3.1.2 Sábados, domingos e feriados - por hora             16,37 € 

3.2 Atividades ruidosas com fins lucrativos  

3.2.1 Dias úteis e por hora  

a) Das 18h00 às 22h00            20,46 € 

b) Das 22h00 às 24h00            26,60 € 

c) Das 24h00 às 08h00            40,92 € 

3.2.2 Sábados, domingos e feriados - por hora             34,78 € 

4 As atividades ruidosas que se enquadrem em festividades licenciadas 
-  por dia: 10,00 €

As taxas indicadas são agravadas em 30% caso não seja cumprido os prazos definidos no artigo 15 do DL 
9/2007, de 17 de Janeiro 

QUADRO XIV - QUEIMADAS 

QUEIMADAS  Valor da Taxa

Queimadas  

Taxa de licenciamento, dia                41,44 € 

QUADRO XV - FOGO DE ARTIFÍCIO E OUTROS ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS 

FOGO DE ARTIFÍCIO E OUTROS ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS  Valor da Taxa

Fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos 

Licença de autorização             27,45 € 

QUADRO XVI - CEDÊNCIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS Valor da Taxa

1 Equipamentos culturais  

a) Núcleo Museológico - por dia             80,07 € 

b) Loja de Turismo - por dia             14,48 € 

c) Centro de Interpretação da Fortaleza - por dia             49,29 € 

d) Auditório dos Paços do Concelho - por hora               19,49 € 

e) Auditório da Biblioteca Municipal - por hora                9,44 € 

2 Outras situações não previstas nos números anteriores             13,68 € 

QUADRO  XVII - OFERTA DE ATIVIDADES 

OFERTA DE ATIVIDADES Valor da Taxa

Oferta de atividades  

1 Visitas guiadas - por pessoa  



a) Dias úteis das 10h00 às 20h00               1,55 € 

b) Dias úteis das 20h00 às 00h00               3,11 € 

c)
Fins-de-semana e feriados das 10h00 às 20h00 

              3,73 € 

d) Fins-de-semana e feriados das 20h00 às 00h00               4,66 € 

2 Workshops - por pessoa               8,36 € 

3 Serviços educativos (intra e extra-núcleo museológico)  - por pessoa               4,18 € 

4 Ateliers temáticos - por pessoa               8,36 € 

QUADRO XVIII - ALUGUER/CEDÊNCIA DE VIATURAS 

ALUGUER/CEDÊNCIA DE VIATURAS Valor da Taxa 

Aluguer/Cedência de viaturas  

1 Aluguer/cedência de viatura com motorista - km/hora  

1.1 Valor hora por motorista             11,06 € 

1.2 Custo do quilómetro por tipo de viatura  

a) Viatura ligeira de passageiros (8 lugares)                0,36 € 

b) Viatura pesada de passageiros (19 lugares)                0,49 € 

c) Viatura pesada de passageiros (27 lugares)                0,61 € 

d) Viatura pesada de passageiros (32 lugares)               0,74 € 

e) Viatura pesada de passageiros (50 lugares)                0,83 € 

f) Outros                0,61 € 

Estes valores não incluem o custo com as portagens 

QUADRO XIX - OCUPAÇÃO DE TERRENOS DO DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL 

OCUPAÇÃO DE TERRENOS DO DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL Valor da Taxa 

Ocupação de terrenos do domínio privado municipal  

1 Ocupações de área até 50m² - por m²            18,04 € 

2 Ocupação de área de 51m² a 100m² - por m²            28,86 € 

3 Ocupação de área de 101m² a 200m² - por m²            36,08 € 

4 Ocupação de área com mais de 200m² - por m²            43,29 € 

QUADRO XX - HIGIENE E SALUBRIDADE 

HIGIENE E SALUBRIDADE Valor da Taxa 

Prestação de serviços  

Limpeza de fossas particulares, por cisterna            51,91 € 

Estes preços serão agravados em 50% quando prestados em dias não úteis  

PONTO 5 -  SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 

DE  DRENAGEM  DE  ÁGUAS  PLUVIAIS  DE  VALENÇA  –  ALTERAÇÃO  AO 

TARIFÁRIO:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  maioria,  com  votos  contra  dos 



Vereadores eleitos pelo Partido Socialista  e com o voto de qualidade do Sr. Presidente da 

Câmara, aprovar a alteração ao tarifário para os Sistemas Públicos  e Prediais de Distribuição 

de  Água  e  de  Drenagem  de  Águas  Residuais  de  Valença,  conforme  abaixo  se  passa  a 

discriminar:

“ALTERAÇÃO DO TARIFÁRIO 

PARA OS  

SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VALENÇA 

No seguimento da aprovação  pelos órgãos competentes  do novo plano tarifário  para os 

sistemas públicos  e prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais 

de Valença, em 21 de Julho do ano transato, torna-se, agora, necessário proceder a 

alguns reajustamentos  por uma questão de equilíbrio e equidade do sistema, pelo que 

proponho:

1º Sejam aprovadas as alterações ao Anexo 1 (tarifas);

2º As alterações às tarifas entrem em vigor com as leituras do mês de Janeiro e que 

sejam liquidadas em Fevereiro  de 2012;

3º As tarifas constantes do Anexo 1 serão atualizadas  em 01/01/2012 em função da 

taxa de inflação média anual (sem habitação), de 2011, à exceção das tarifas alteradas 

pela presente proposta.
ANEXO I 

TARIFAS ÁGUA
Quadro I

Tarifas devidas pelo consumo efetivo de água 
(por m3 de consumo de água)

1. Consumidores domésticos:
   1.1 …........ …....
   1.2 …........ …....
   1.3 …........ …....
   1.4 Escalão 4: + 25 m3 1,50 €
2. Comércio, indústria e serviços:
   2.1 ….......... ….....
   2.2 ….......... ….....
   2.3 ….......... ….....
3. Outros consumidores:
   3.1 …......... …....
   3.2 Administração central   2,00 €
   3.3 …......... …....



   3.4 Obras e outros utilizadores de carácter eventual   1,50€

ÁGUAS RESIDUAIS
Quadro I

Tarifas devidas pelo serviço de drenagem e tratamento de águas residuais 
(por m3 de consumo de água)

1. Consumidores domésticos:
    1.1 …............. ….......
    1.2 …............. ….......
2. Comércio, indústria e serviços:
    2.1 …............. ….......
    2.2 Escalão 2: (+ 50) m3                        0,70€
3. Outros consumidores:
   3.1 …............ …......
   3.2 …............ …......
   3.3 …............ …......
   3.4 Obras e outros utilizadores de carácter eventual     1,00 €

PONTO 6 -  REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, HIGIENE E 

LIMPEZA PÚBLICA DE  VALENÇA –  ALTERAÇÃO  À  TABELA DE  TAXAS  E 

TARIFAS:-  O Sr. Presidente  fez uma breve exposição sobre as pequenas alterações  à 

tabela de taxas e tarifas dos Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza Pública de Valença e os 

motivos que o levam a proceder à mesma. -------------------------------------------------------------

Antes de se passar à votação deste ponto, o Vereador Dr. José Luís Serra  pediu a palavra para 

referir que os membros eleitos pelo Partido Socialista  não concordam com o aumento, pelo 

que  deveria  repensar-se  este  aumento  e  do  seu  ponto  de  vista  era  preferível  diminuir  o 

número  de  recolhas  semanais,  embora  perceba  a  razão  do  aumento,  pois  é  necessário 

equilibrar o orçamento. -----------------------------------------------------------------------------------

De seguida e embora o Sr. Presidente tenha concordado com as razões expostas pelo Sr. 

Vereador, referiu que este aumento é uma medida necessária. --------------------------------------

O Vereador Dr.  José Luís Serra voltou intervir para defender que é necessário que as pessoas 

percebam  que  o  Estado  hoje  não  tem  capacidade  para  prestar  todos  os  serviços, 

acrescentando que o caminho  de aumentar a taxa não lhe parece o mais correto.---------------

Por fim, o assunto foi colocado à votação, tendo a Câmara Municipal deliberado, por maioria, 

com votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista,  e com o voto de qualidade do 

Sr.  Presidente,  submeter a aprovação por parte da  Assembleia Municipal,  nos termos da 

alínea a) do nº 6 do artº 64º conjugado com a alínea a) do nº 2 do artº 53º ambos da Lei nº 

169/99,  de 18 de  Setembro,  na redação dada pela  Lei  nº  5-A/2002,  de 11 de Janeiro,  a 



alteração à tabela de taxas que se encontra anexa ao Regulamento Municipal de Resíduos 

Sólidos, Higiene e Limpeza Pública de Valença conforme abaixo se passa a discriminar. ------

“REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, HIGIENE E LIMPEZA 

PÚBLICA DE VALENÇA 

Alteração da Tabela de Taxas

Em 29 de Dezembro de 2010, foi apresentada  e aprovada pela Assembleia Municipal, a nova 

tabela de taxas, com o seguinte enquadramento:

“Os resíduos representam um problema ambiental da maior importância em quase todos os 

países da União Europeia (UE), uma vez que as quantidades produzidas estão, de uma forma 

geral,  a  aumentar.  Desta  forma,  a gestão  de  resíduos  é  um problema  inadiável para  as 

sociedades modernas mas, dada a sua complexidade e magnitude, este desafio não pode ser 

apenas dos Municípios. 

O Decreto-Lei nº 293/97,  de 9 de Setembro – Lei dos Resíduos,  reafirma o princípio da 

responsabilidade do produtor pelos resíduos que produz, ao referir no seu artigo 6º, que a 

responsabilidade  atribuída  aos  municípios  pelo  destino  final  dos  RSU´S,  não  isenta  os 

munícipes do pagamento das correspondentes taxas ou tarifas pelo serviço prestado, já que a 

responsabilidade pelo destino final dos resíduos é de quem os produz.  

Os resíduos sólidos urbanos recolhidos no Município de Valença são encaminhados para o 

Aterro Sanitário de São Pedro da Torre, procedimento que acarreta custos elevados para o 

Município, que poderão ser minorados, por um lado com a redução da produção de resíduos 

por parte dos seus munícipes e por outro com a assunção, por estes, da sua quota-parte no 

pagamento dos referidos custos de recolha e tratamento. 

A produção média de RSU´S no Município de Valença, nos últimos 4 anos foi de 6.838,45 

toneladas, embora em 2010 nos aproximemos das 8.000 toneladas. Os custos associados à 

recolha dos resíduos rondam os 426.000 € (35.500 €/mês) e o depósito no aterro de 207.600 € 

(17.300  e/mês),  ou  seja,  no  total  o  município  suporta  633.600€/ano  com  os  resíduos 

(52.800€/mês),  valores  difíceis  de  comportar,  em  especial  num contexto  de  redução  de 

transferências da administração central.

A Lei  das  Finanças  Locais  refere,  no  nº1  do  seu  artigo  16º,  que  “os  preços  e  demais 

instrumentos de remuneração a fixar pelos municípios relativos aos serviços prestados e aos 

bens  fornecidos  em  gestão  direta  pelas  unidades  orgânicas  municipais  ou  serviços 

municipalizados não devem ser inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a 



prestação desses serviços e com o fornecimento desses bens”. Deste modo e nos termos da 

Lei  das  Finanças  Locais,  o  Município  de  Valença,  ao  ser  o  responsável  pela  gestão  dos 

RSU’S, tem custos associados que têm de ser imputados aos munícipes. 

A proposta de aplicar em 2011 uma “Taxa de Recolha, Transporte e Tratamento e RSU’s”, 

prevista no atual Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza Pública de 

Valença, em vigor desde Fevereiro de 2004 (Artº51 - Tarifário), está associada aos custos dos 

serviços  efetuados  no  âmbito  da  gestão  de  resíduos,  nomeadamente  com  a  recolha  e 

transporte  dos  mesmos  para  o  aterro  sanitário  (SUMA)  e  o  respetivo  tratamento 

(Valorminho).

Assim, o valor que os munícipes valencianos devem pagar pelo serviço de gestão de resíduos 

municipais  deveria,  em  abstrato,  cobrir  o  custo  da  recolha,  transporte  e  tratamento  dos 

resíduos,  que em média  seria  de  45€ por  habitante/ano,  ou cerca  de  130€ por  agregado 

familiar/ano (agregado médio de 3 pessoas).

Contudo, apesar da necessidade imperiosa do município reduzir os seus encargos em geral e 

com os resíduos em especial,  não se nos afigura socialmente aceitável que os munícipes 

passem a suportar a totalidade destes custos e logo no inicio da implementação do pagamento 

deste serviço.

Afigura-se-nos, no entanto, que pelo menos o custo do depósito no aterro deverá ser custeado 

pelos  munícipes,  de  forma  a  financiarem  os  cerca  de  17.300  €/mês  desta  atividade, 

representando 33% dos custos totais, assegurando o Município de Valença os restantes 67% 

dos custos de gestão de resíduos.

As  taxas  propostas  regem-se  por  princípios  de  equitatividade  e  justiça  social,  com uma 

componente fixa (Taxa de Disponibilidade do Serviço) e uma componente variável (indexada 

ao consumo de água), que rondarão, para um agregado que consuma 10m3 de água cerca de 

1€/mês e para consumos de 15 m3 cerca de 1,5 €/mês. 

A taxação de resíduos indexada ao volume de água consumido é prática corrente no território 

português e até internacional, deixando assim ao utilizador a possibilidade de poupar o bem 

vital água e, como contrapartida, o valor a pagar na taxa de resíduos será menor. O valor 

variável é indexado ao consumo de água porque existem estudos oficiais que comprovam que 

um maior consumo de água está normalmente associado a uma maior produção de resíduos. 

Aos habitantes da Freguesia de São Pedro da Torre, localização do atual Aterro Sanitário do 

Vale  do  Minho,  por  um princípio  de  justiça  social,  derivado  do  facto  de  à  largos  anos 



suportarem os impactos da antiga lixeira e do atual aterro, embora mínimos, serão alvo de um 

discriminação  positiva,  ficando  isentos  do  pagamento  integral  da  referida  taxa  os 

consumidores domésticos.

Igualmente ficam isentos, na componente  variável da taxa de resíduos, a administração local 

e instituições de interesse público municipais.”

Passado uma ano desde a entrada em vigor das taxas supra verifica-se que o Município de 

Valença  obteve,  como resultado  da  aplicação  da  tabela  de  taxas  e  tarifas  Municipais  de 

Resíduos Sólidos em 2011, um encaixe de cerca de 85.000 € (c/ IVA) e  representando apenas 

12%  do total  de encargos suportados (700,000 €), valor muito aquém dos custos de deposito 

dos  resíduos  no  aterro  (cerca  de  200.000 €/ano),  objetivo  que,  forçosamente,  deverá  ser 

alcançado a médio prazo.

Em face do exposto urge minorar o défice tarifário do sector, pelo que se propõe um ligeiro 

ajustamento aos valores em vigor, do qual não influirá, para os agregados domésticos, um 

aumento superior a 1 euro/mês. 

Os restantes valores serão atualizados  pela taxa de inflação média anual (sem habitação).

O novo tarifário entra em vigor a 1 de Janeiro de 2012.

   TABELA DE TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, HIGIENE E 
LIMPEZA PÚBLICA

QUADRO I
Tarifas devidas pela disponibilidade do serviço

Descrição Valor

Utentes Domésticos (*) 1,0 €/mês

Utentes Não Domésticos 1,0 €/mês

Nota (*) - Exceto para os habitantes da freguesia em São Pedro da Torre, que  estão isentos do 
pagamento integral desta taxa.

QUADRO II
  Tarifas devidas pela recolha, tratamento e depósito de resíduos sólidos urbanos e equivalentes

Descrição Valor

1. Recolha, tratamento e depósito de resíduos sólidos urbanos

1.1  Utentes domésticos (por m3 de água facturada)(*): 0,10 €

1.2. Utentes não domésticos (por m3 de água facturada):

a)......... .......…...........

b)........ …...................



c) …...... …...................

d)......... …..................

e)Administração Central 0,50 €

f)......... …................

g)........ …...............

Nota (*) - Exceto para os habitantes da freguesia em São Pedro da Torre, que  estão isentos do pagamento 

integral desta taxa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------”

PONTO  7  -  ORÇAMENTO  E  GRANDES  OPÇÕES  DO  PLANO  PARA  2012:-

Relativamente a este ponto o Sr. Presidente fez uma breve exposição  do orçamento  e das 

normas de execução do mesmo. Acrescentou que é um orçamento  de rigor e transparência, 

estruturado com um plano de investimentos ambicioso. ---------------------------------------------

Seguidamente, o Vereador Dr. José Luís Serra referiu que a discussão de um orçamento nas 

atuais  circunstâncias é um risco.  Tecendo mais  algumas considerações acerca do mesmo. 

Antes  de se  proceder  à  votação do presente  ponto o Vereador  Dr.  José Luís Serra  fez a 

seguinte  declaração  de  voto:-  “Votam contra  este  documento  de gestão  previsional  pelas 

seguintes razões: 

1) Porque vai em contra ciclo as propostas da maioria dos Municípios portugueses e da 

Administração  Central,  não  se  adequando  à  realidade  das  enormes  dificuldades 

financeiras do País dado que prevê um crescimento de 4,4%;

2) Mais  um vez  a  atividade  da  Câmara  será,  em  parte,  financiada  com  recurso  ao 

aumento de impostos, taxas e tarifas que os valencianos terão que suportar.

3) Na previsão de receitas de capital não vislumbramos algumas evidências necessárias 

para suportar os valores com origem em fundos estruturais, embora concordando com 

a maioria das propostas de investimento.

4) Apesar da diminuição das transferências do Orçamento de Estado para a autarquia 

( 296.000€) importa sublinhar com a poupança, também prevista no orçamento de 

estado  para  2012,  resultante  do  não  pagamento  dos  subsídios  de  férias  e  natal 

(462.500€) a Câmara Municipal de Valença no próximo ano, através desta análise 

comparativa, acabará por registar um saldo positivo no valor de 200.000€.

5) Podemos afirmar que em 2012 a Câmara Municipal de Valença não terá capacidade 

financeira para financiar um orçamento deste valor. 

Em conclusão e apesar do nosso voto contra,  queremos aproveitar  a oportunidade 



para dar os parabéns ao Dr. Sandro Louro pelo excelente documento que elaborou.” -

Por último,  a Câmara Municipal, depois de apreciar os referidos documentos, deliberou, por 

maioria,  com  votos  contra  dos  membros  eleitos  pelo  Partido  Socialista,  com  voto  de 

qualidade  do  Sr.  Presidente  da  Câmara,  mandar  submetê-los  à  apreciação  e  votação  da 

Assembleia Municipal. Mais foi deliberado, também por unanimidade, não transcrever na ata 

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

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

Decreto-Lei  número 45.362 de 21 Novembro de 1963, na redação que lhe foi  dada pelo 

Decreto–Lei número 334/82 de 19 de Agosto. PONTO 8 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE  ÁGUAS  RESIDUAIS  DE  FONTOURA  –  ETAR  -  EXPROPRIAÇÃO  DA 

PARCELA DE TERRENO:- Sendo necessário proceder à expropriação de uma parcela de 

terreno para a execução da  Estação de Tratamento de Águas Residuais de Fontoura – ETAR, 

efetuou-se a respetiva avaliação à parcela a expropriar. A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, requerer,  nos termos do artº 10º e segs. do referido Código das Expropriações, 

à Assembleia Municipal a declaração de utilidade pública do indicado prédio rústico com a 

área de 700 m2, sito no lugar de Boriz, da Freguesia de Fontoura, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 743 e omisso  na Conservatória do Registo Predial de Valença,  para a 

instalação nele das indicadas infra-estruturas, ao qual foi atribuído o valor de €3.562,50 três 

mil  quinhentos  e  sessenta  e  dois euros  e  cinquenta cêntimos).   PONTO 9 -  IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS  - ISENÇÕES:-  Foi presente o 

requerimento de Sandra Catarina Gomes da Silva, contribuinte nº 234914246, residente no 

Lugar  da  Pereira,  freguesia  de  Merufe,  concelho  de  Monção,  registado  nesta  Câmara 

Municipal  sob  o  número  8191/2011,  a  solicitar  a  isenção  do  Imposto  Municipal  sobre 

Transmissões (IMT), nos termos da alínea b), do nº3 do artigo 43º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais,  para  a  aquisição  da  fração  autónoma  “O”,   destinada  à  instalação  de  um 

estabelecimento de Snack Bar, situada na Avenida Dr. Tito Fontes, Edifício “Bruxelas”. ------

De  seguida,  foi  presente  o  requerimento  de  “Enredo  &  Aventura,  Unipessoal,  Lda.”, 

contribuinte  nº  509986960,  com sede  na  Avenida  Miguel  Dantas,  Edifício  Status,  L 32, 

freguesia e concelho de Valença, registado nesta Câmara Municipal sob o número 7376/2011 

a solicitar a isenção do Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT), nos termos da alínea 

b),  do nº3 do artigo 43º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para a aquisição das frações 

autónomas “AP”, “AX”, “CM” e “CN” bem como as frações “EK” e “EL” destinadas a 



espaços de garagem, situadas na Avenida Miguel Dantas, Edifício “Portas Y Acuña”.  ---------

A Câmara Municipal, atenta à informação prestada, em cada um dos registos, pelo Chefe de 

Divisão Administrativa e sob proposta da mesma, deliberou, por maioria, com as abstenções 

dos Vereadores Srs. Manuel Rodrigues Lopes e José Manuel Temporão Monte enviar para a 

Assembleia Municipal se pronunciar sobre as pretendidas isenções de IMT.  PONTO 10 - 

REGULAMENTO  DE  INVENTÁRIO  E  CADASTRO  DO  PATRIMÓNIO 

MUNICIPAL:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o regulamento de 

inventário e cadastro do património municipal abaixo transcrito: ----------------------------------

"REGULAMENTO DE INVENTÁRIO E CADASTRO DO PATRIMÓNIO 

MUNICIPAL

INTRODUÇÃO

Para cumprimento do disposto na alínea c) do nº.1 e nas alíneas f), e i) do nº.2, todos do 

artigo 68º da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, e tendo em conta a entrada em vigor do novo 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais ( POCAL ), aprovado pelo Decreto-Lei 

nº. 54-A/99 de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº. 

162/99 de 14 de Fevereiro, foi elaborado o presente Regulamento de Inventário e Cadastro do 

Património Municipal. 

Este documento é fundamental no sentido de regulamentar a existência de um inventário do 

património municipal, sendo um instrumento económico-financeiro de extrema importância 

no âmbito da gestão e controlo da atividade patrimonial do Município.

O  controlo  do  património  municipal  também  encontra  suporte  na  elaboração  de  um 

inventário que deverá permanecer constantemente atualizado de modo a permitir conhecer 

em qualquer momento o estado, o valor, a afetação e a localização dos bens.

Em  virtude  da  não  existência  de  legislação  específica  que  regulamente  o  património 

municipal,  foi  elaborado  o  presente  projeto  de  regulamento  a  partir,  de  entre  outros,  de 

diversos normativos legais aplicáveis ao Património do Estado, tendo sido introduzidas as 

alterações consideradas necessárias, para uma melhor adequação à realidade patrimonial do 

município de Valença.

Os bens imóveis e móveis existentes e a adquirir pelas autarquias locais são instrumentos 

básicos  de  trabalho  fundamentais  a  um bom desempenho  das  atribuições  que  lhe  estão 

cometidas  e,  representam,  é  preciso  não  esquecer,  um importante  esforço  financeiro  de 

investimento  efetuado  em  períodos  precedentes  com  recursos,  quer  dos  Orçamentos 



Municipais, quer do Orçamento do Estado e, não raras vezes, dos Orçamentos Comunitários. 

Por esta razão, os citados bens, que têm subjacente um potencial técnico-económico devem 

ser  mantidos  e  conservados  em  boa  ordem  e  estado  de  uso,  e  objeto  de  verificações 

periódicas, em cumprimento, aliás, dos procedimentos de controlo interno obrigatórios a que 

alude o POCAL.

CAPÍTULO I

Princípios Gerais

Artigo 1º

Âmbito de Aplicação

1- O inventário e cadastro do património municipal compreende todos os bens, direitos e 

obrigações constitutivos do mesmo.

2- Os bens sujeitos ao inventário e cadastro compreendem, para além dos bens do domínio 

privado  de  que  o  Município  é  titular,  todos  os  bens  do  domínio  público  de  que  seja 

responsável  pela  sua  administração  ou  controlo,  estejam  ou  não  afetos  à  sua  atividade 

operacional.

Artigo 2º

Objetivos

1-  O  presente  regulamento  estabelece  os  princípios  gerais  de  inventariação,  aquisição, 

registo,  afetação,  seguros,  abate,  valorimetria  e  gestão  dos  bens  móveis  e  imóveis  do 

Município, inventariação de direitos e obrigações, assim como as competências dos diversos 

serviços municipais envolvidos na prossecução daqueles objetivos. 

2– No âmbito da gestão do património integra-se a observância de uma correta afetação dos 

bens  pelos  diversos  departamentos  e  divisões  municipais,  tendo  em  conta  não  só  as 

necessidades dos mesmos, mas também a sua mais adequada utilização face às atividades 

desenvolvidas e o incremento da eficiência das operações. 

CAPÍTULO II

Do Inventário e Cadastro

Artigo 3º

Inventariação

1 - A inventariação compreende as seguintes operações:

a) Arrolamento – Elaboração de uma listagem discriminada dos bens a inventariar;

b) Classificação – Agrupamento dos bens nas diversas classes, tendo por base, para os 



bens, o seu código de classificação;

c) Descrição – Evidenciar as características, qualidade e quantidade de cada bem, de 

modo a possibilitar a sua identificação;

d) Avaliação – Atribuição de um valor a cada bem de acordo com os critérios de 

valorimetria aplicáveis;

e)  Colocação de  marcas  –  Colocação de etiquetas  nos  bens  inventariados,  com o 

código que os identifique.

2- Os elementos a utilizar na gestão e controlo dos bens patrimoniais são:

a) Fichas de Inventário;

b) Código de Classificação;

c) Mapas de Inventário;

d) Conta Patrimonial;

3–  Os  documentos  referidos  no  número  anterior  são  elaborados  e  mantidos  atualizados 

mediante suporte informático (Aplicação SIC – Sistema de Inventário e Cadastro).

4  –  Nas  alterações  ao  inventário,  para  além  dos  documentos  específicos  utilizados  e 

mencionados  anteriormente  (Fichas  de  inventário  e  mapas  de  inventário)  deverão  ser 

considerados outros tais como:

a) Auto de Abate ( Anexo I )

b) Auto de Transferência ( Anexo II ) 

c) Auto de Ocorrência ( Anexo III )

d) Auto de Venda de Bens do ativo Imobilizado ( Anexo IV)

e) Auto de Avaliação ( Anexo V )

f) Auto de Cessão/Doação/ Outra Alienação ( Anexo VI ) 

Artigo 4º

Fichas de Inventário

1-  Para  todos  os  bens  existe  uma ficha  numerada  sequencialmente,  de  modo a que  seja 

possível identificar com facilidade, o bem e o local em que se encontre.

2– Cada bem arrolado tem uma ficha  individual,  ficha  cadastral  em que é  realizado um 

registo permanente de todas as ocorrências que sobre este existam desde a sua aquisição ou 

produção ao seu abate.

Artigo 5º

Código de Classificação dos Bens



1- O código de classificação do bem representa a respetiva identificação e é constituído por 

dois  campos,  correspondentes,  o  primeiro,  ao  número  de  inventário  e  o  segundo,  à 

classificação do POCAL.

2- Os bens são identificados através de:

a) Classificador geral;

b) Código de atividade;

c) Número de inventário;

3– O bem contém um número (etiqueta) que permite a sua identificação, através de código de 

barra, integrado no sistema (SIC).

4–  O  Classificador  geral  –  Consiste  num código  que  identifique  a  classe,  tipo  de  bem, 

conforme a tabela de acordo com a Portaria nº. 671/2000 (2ª série), de 17 de Abril de 2000, 

com as necessárias adaptações.

5– O Código de atividade – Identifica o departamento, a divisão e a secção ou gabinete aos 

quais  os  bens  estão  afetos,  de  acordo  com a  tabela  elaborada  em conformidade  com o 

organograma em vigor na autarquia.

6– O número de inventário – É um número sequencial que é atribuído ao bem aquando da sua 

aquisição.

7 – Os móveis identificam-se a partir da designação, marca, modelo e atribuição do respetivo 

código correspondente do classificador geral, número de inventário, ano e custo de aquisição, 

custo de produção ou valor de avaliação.

8–  Os  imóveis  identificam-se  com  a  atribuição  do  número  de  inventário,  indicação 

geográfica, concelho e freguesia e dentro desta a morada, confrontações, denominação do 

imóvel, Domínio ( Público ou Privado ), espécie do imóvel ( urbano, rústico ou outros ), 

natureza dos direitos de utilização,  classificação,  caracterização física (  área,  números de 

pisos, estado de conservação ), ano da construção das edificações, inscrição matricial, registo 

na conservatória e custo de aquisição ou valor de avaliação.

9–  Os  veículos  ou  máquinas  municipais  são  visivelmente  identificados  exteriormente, 

através do logótipo e brasão municipal. 

Artigo 6º

Mapas de Inventário

1– Os mapas de inventário são mapas de apoio elaborados por código de contas do POCAL e 

de acordo com a classificação geral.



2–  Todos  os  bens  constitutivos  do  património  municipal  são  agrupados  em  mapas  de 

inventário, que constituem um instrumento de apoio com a informação agregada por tipo de 

bens e por código de atividade, bem como por qualquer outra forma que venha a ser julgada 

como  conveniente  para  a  salvaguarda  do  património  e  o  incremento  da  eficiência  das 

operações.

Artigo 7º

Conta Patrimonial

1– A conta patrimonial constitui o elemento síntese da variação dos elementos constitutivos 

do património municipal, a elaborar no final de cada exercício económico, de acordo com o 

modelo estabelecido no CIBE ( Cadastro e Inventário dos Bens do Estado ).

2– Na conta patrimonial  são evidenciadas as aquisições, reavaliações,  alterações e abates 

verificados no património durante o exercício económico findo.

Artigo 8º

Regras gerais de inventariação

1– As regras gerais de inventariação a prosseguir são as seguintes:

a) Os bens devem manter-se em inventário desde o momento da sua aquisição, até ao 

seu abate;

b) Os bens que evidenciem ainda vida física (boas condições de funcionamento) e que 

se encontrem totalmente amortizados deverão ser, sempre que se justifique, objeto de 

avaliação, por parte de uma comissão a ser nomeado pelo Órgão Executivo, sendo-

lhes fixado um novo período de vida útil;

c) A identificação de cada bem faz-se nos termos do disposto no artigo 5º. do presente 

Regulamento;

d) Nos casos em que não foi possível apurar o ano de aquisição, adotou-se o ano de 

inventário inicial, para se estimar o período de vida útil dos bens que corresponde, ao 

período de utilização durante o qual se amortiza totalmente o seu valor;

e)  A  identificação  de  cada  bem  faz-se  mediante  a  atribuição  de  um  código 

correspondente  do classificador  geral,  um código  e  um número de inventário  que 

serão afixados nos próprios bens;

f) As alterações e abates verificados no património serão objeto de registo na respetiva 

ficha de cadastro, com as devidas especificações;

g) Todo o processo de inventário e respetivo controlo é efetuado através de meios 



informáticos adequado. 

2– No âmbito da gestão dinâmica do património e posteriormente à elaboração do inventário 

inicial e respetiva avaliação, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) As fichas do inventários são mantidas permanentemente atualizadas;

b) A realização de reconciliações entre os registos das fichas do imobilizado e os 

registos  contabilísticos  quanto  aos  montantes  de  aquisições  e  das  amortizações 

acumuladas;

c)  Se  efetue  a  verificação  física  periódica  dos  bens  do  ativo  imobilizado  e  de 

existências, podendo utilizar-se, para estas ultimas, testes de amostragem, e se confira 

com  os  registos,  procedendo-se  prontamente  à  regularização  a  que  houver  e  ao 

apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

CAPÍTULO III

Das Competências

Artigo 9º

Setor de Património, Inventário e Cadastro 

Compete ao Setor de Património, Inventário e Cadastro: 

a)  Promover  e  coordenar  o  levantamento  e  a  sistematização  da  informação  que 

assegure o conhecimento de todos os bens do município e respetiva localização;

b) Assegurar a gestão e controlo do património;

c)  Desenvolver  e  acompanhar  todos  os  processos  de  inventariação,  aquisição, 

transferência,  abate,  permuta e venda de bens móveis e imóveis, atentas as regras 

estabelecidas no POCAL, e demais legislação aplicável;

d) Coordenar e controlar a atribuição dos números de inventário, o qual não deve ser 

dado a outro bem, mesmo depois de abatido ao efetivo;

e) Manter atualizado os registos e inscrições matriciais dos prédios urbanos e rústicos, 

bem como de todos os demais bens que, por lei, estão sujeitos a registo;

f) Proceder ao inventário anual;

g)Realizar verificações físicas periódicas e parciais, de acordo com as necessidades do 

serviço;

h)  Colaborar  e  cooperar  com todos  os  serviços  municipais,  recolher  e  analisar  os 

contributos que visem um melhor desempenho do serviço.

Artigo 10º



Outros serviços municipais

1– Compete, em geral, aos demais serviços municipais, entre outras, as seguintes atribuições: 

a) Disponibilizar todos os elementos ou informações que lhe sejam solicitados pelo 

Setor de Património, Inventário e Cadastro; 

b) Zelar pelo bom estado de conservação e manutenção dos bens afetos; 

c)  Manter  afixada  em local  bem visível  e  atualizada,  mediante  conferência  física 

permanente, o duplicado da folha de carga, dos bens pelos quais são responsáveis, 

cujo original fica arquivado no Setor de Património, Inventário e Cadastro; 

d)  Informar ao  Setor  de Património,  Inventário  e  Cadastro aquando da  aquisição, 

transferência, abate, troca, cessão e eliminação de bens. 

2– Entende-se por folha de carga o documento onde são inscritos todos os bens existentes 

numa subunidade, serviço, sala, etc..

3– Compete ainda aos responsáveis dos seguintes serviços municipais: 

a) Notariado – Fornecer ao Setor de Património, Inventário e Cadastro cópia de todas 

as escrituras celebradas (compra e venda, permuta, cessão, doação, etc.).

b)  Urbanismo  e  Planeamento  –  Fornecer  cópia  dos  alvarás  de  loteamento 

acompanhados de planta síntese, donde conste as áreas de cedência para os domínios 

privado e público da Autarquia;

c) Compras e Aprovisionamento / Contabilidade – Fornecer ao Setor de Património, 

Inventário  e  Cadastro  cópia  de  todas  as  requisições  de  imobilizado  (não 

consumíveis),  bem como,  os  contratos  de  empreitadas  e  fornecimento  de  bens  e 

serviços;

d)  Compras  e  Aprovisionamento  /  Urbanismo  e  Planeamento  /  Infraestruturas  – 

Fornecer a conta final das empreitadas ao Setor de Património, Inventário e Cadastro;

e) Bibliotecas / Museus e Arquivos Municipais – Efetuar o inventário direto dos bens 

à  sua guarda e  fornecer  o  respetivo resumo ao  Setor  de Património,  Inventário  e 

Cadastro. 

4–  As  áreas  e  prédios  objeto  de  cedência  devem  evidenciar  as  respetivas  medidas  e 

confrontações, assim com devem ser delimitados com marcos, nos termos da lei em vigor. 

Para tal, o Setor de Património, Inventário e Cadastro terá de ser dotada de pessoal técnico 

especializado nesta área, para prossecução do disposto no artigo 12.º do ponto 4. do POCAL.

5- Incluem-se no imobilizado, todos os bens detidos com continuidade ou permanência e que 



não  se  destinem a  ser  vendidos  ou  transformados  no  decurso  normal  das  operações  da 

entidade, quer sejam de sua propriedade, incluindo os bens de domínio público, quer estejam 

em regime de locação financeira, conforme e de acordo com o expresso na “Nota Explicativa 

da Classe 4” do POCAL. 

Artigo 11º

Comissão de avaliação

Compete à comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro, entre outras, as 

seguintes atribuições:

a) Valorização, de acordo com os critérios de valorimetria fixados no POCAL, os bens 

do imobilizado de domínio público e privado, bem como as existências, as dívidas de 

e a terceiros e as disponibilidades;

b) Supervisionar, de forma permanente e sistemática o inventário geral anual, bem 

como os inventários e verificações periódicas e parciais; 

c)  A  comissão  de  Avaliação  Pluridisciplinar  será  presidida  pelo  Vereador  com 

competências delegadas e deve integrar, se possível, vários especialistas, englobando, 

pelo menos, as áreas da engenharia, da gestão, da economia e do direito;

Artigo12º

Da guarda e conservação de bens

1– O responsável de cada bem deve zelar pela guarda e conservação do mesmo, devendo 

participar  superiormente  qualquer  desaparecimento  de  bens,  bem  como  qualquer  facto 

relacionado  com o  seu  estado  operacional  ou  de  conservação,  sem prejuízo  de  eventual 

apuramento de responsabilidades.

2– A necessidade de reparação ou conservação deve ser comunicada à Divisão Financeira que 

promoverá as diligências necessárias. 

3–  Deverá  ser  participado  superiormente  a  sua  incorreta  utilização  ou  descaminho, 

independentemente do responsável ter sido o seu utilizador regular ou não, e do apuramento 

posterior de responsabilidades.

CAPÍTULO IV 

Da aquisição e registo de propriedade 

Artigo 13º

Aquisição

1– O processo de aquisição dos bens móveis e imóveis do município obedecerá ao regime 



jurídico e aos princípios gerais da realização da despesa em vigor, bem como aos métodos e 

procedimentos de controlo interno estabelecido no POCAL e ao sistema de controlo interno 

aprovado pelo município.

2– O tipo de aquisição dos bens será registado na ficha de inventário, de acordo com os 

códigos do CIBE:

01 – Aquisição a título oneroso em estado novo;

02 – Aquisição por cessão a título definitivo;

03 – Aquisição por transferência, troca ou permuta;

04 – Aquisição por expropriação;

05 – Aquisição por doação, herança, legado ou perdido a favor da Câmara;

06 – Aquisição por doação em cumprimento;

07 – Locação;

08 – Aquisição por reversão;

09 – Outros;

3–  Caso  a  aquisição  tenha  sido  celebrada  por  escritura  de  compra  e  venda,  será  este  o 

documento  que  dá  origem  à  elaboração  da  correspondente  ficha  de  inventário,  com  as 

condicionantes em matéria de contabilização expressas no nº. 2 do artigo 14º. do presente 

regulamento.

Artigo 14º

Registo de propriedade

1– Após aquisição de qualquer prédio a favor da autarquia, fará a inscrição matricial e o 

averbamento do registo, na competente repartição de finanças e na conservatória do registo 

predial, respetivamente.

2  –  O  registo  define  a  propriedade  do  bem,  implicando  a  inexistência  do  mesmo,  a 

impossibilidade  da  sua  alienação  ou  da  sua  efetiva  consideração  com  integrante  do 

património municipal, só se procedendo à respetiva contabilização após o cumprimento dos 

requisitos  necessários  à  regularização  da  sua  titularidade,  sendo,  até  lá,  devidamente 

explicada a situação em anexo às demonstrações financeiras.

3– Os bens sujeitos são, além de todos os bens imóveis, os veículo automóveis e reboques, 

sendo  os  respetivos  registos  da  responsabilidade  do  Setor  de  Património,  Inventário  e 

Cadastro.

4– Os prédios adquiridos, a qualquer título, há longos anos, mas ainda não inscritos a favor 



do município, deverão ser objeto da devida inscrição na matriz predial e do devido registo na 

respetiva conservatória. 

5– Cada prédio,  rústico  ou urbano,  deve  dar  origem a um processo o qual  deve incluir, 

escritura, auto de expropriação, certidão do registo predial, caderneta matricial, planta, etc.

6–  Os  terrenos  subjacentes  a  edifícios  e  outras  construções,  mesmo  que  tenham  sido 

adquiridos em conjunto e sem indicação separada de valores, deverão ser objeto da devida 

autonomização  em  termos  de  fichas  de  inventário,  tendo  em  vista  a  subsequente 

contabilização nas adequadas contas patrimoniais.

CAPÍTULO V 

Da Alienação, Abate, Cessão e Transferência

Artigo 15.º 

Formas de Alienação 

1– A alienação dos bens pertencentes ao imobilizado será efetuado em Hasta Pública ou por 

Concurso. 

2– A alienação de bens móveis poderá ser realizada por negociação direta, quando a Lei o 

permitir, assim como, obedecer ao previsto no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 397/94, 

de 21 de Dezembro. 

3– Será elaborado um auto de venda, caso não seja celebrada escritura de compra e venda, 

onde serão descritos quais os bens alienados e respetivos valores de alienação. 

Artigo 16.º 

Autorização de alienação

1– Compete ao Setor de Património, Inventário e Cadastro coordenar o processo de alienação 

dos bens que sejam classificados de dispensáveis. 

2– Só poderão ser alienados bens mediante deliberação expressa pelo Órgão Executivo ou 

Órgão Deliberativo,  consoante  o  valor  em causa  e  tendo em conta  as  disposições  legais 

aplicáveis através da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeadamente o estabelecido na 

alínea i) do n.º 2 do artigo 53.º deste diploma. 

3– A alienação de prédios deverá ser comunicada às respetivas Repartição de Finanças e 

Conservatória do Registo Predial. 

4– A demolição de prédios deve ser comunicada às entidades mencionadas no ponto anterior, 

assim como, quaisquer outros factos e situações a tal sujeitos. 

CAPÍTULO VI



Dos Furtos, Roubos, Incêndios e Extravios

Artigo 17º

Regra geral

No caso de se verificar furtos, roubos, extravios ou incêndios dever-se-à proceder do seguinte 

modo:

a) Participar ao Presidente da Câmara e às autoridades policiais;

b) Lavrar auto de ocorrência ( no qual se descreverão os objetos desaparecidos ou 

destruídos, indicando os respetivos números de inventário e os valores constantes da 

ficha de inventário, devidamente atualizados;

c) Participar à companhia de seguros, se for caso disso.

CAPÍTULO VII

Da Valorização do Imobilizado

Artigo 18º

Regras gerais

Os  critérios  de  valorimetria  do  imobilizado  estão  consignados  no  nº.  4.1  do  POCAL, 

aprovado pelo decreto-Lei nº. 54-A/99, de acordo com as seguintes regras:

a)  O ativo imobilizado,  incluindo os  investimentos  adicionais  ou complementares, 

deve ser valorizado ao custo de aquisição ou ao custo de produção;

b) Considera-se como custo de aquisição de um ativo a soma do respetivo preço de 

compra com os gastos suportados direta e indiretamente para o colocar no seu estado 

atual;

c) Considera-se como custo de produção de um bem a soma dos custos das matérias-

primas  e  outros  materiais  diretos  consumidos,  de  mão-de-obra  direta  e  de  outros 

gastos gerais de fabrico necessariamente suportados para o produzir;

d)  Os  custos  de  distribuição,  de  administração  geral  e  financeiros  não  são 

incorporáveis no custo de produção;

e) Quando se trate de ativo imobilizado obtidos a título gratuito deverá considerar-se o 

valor  resultante  da avaliação ou o valor  definidos  nos  termos legais  ou,  caso não 

exista disposição aplicável, o valor resultante da avaliação segundo critérios técnicos 

que  se  adequem  à  natureza  desses  bens,  devendo  ser  explicitado  nos  anexos  às 

demonstrações financeiras;

f) Caso este critério não seja exequível, o imobilizado assume o valor zero até ser 



objeto de uma grande reparação, assumindo então o montante desta;

g) Na impossibilidade de valorização dos bens ou quando estes assumam o valor zero, 

devem ser identificados no anexo às demonstrações financeiras e justificada aquela 

impossibilidade;

Artigo 19º

Alteração do valor e vida útil dos Bens ou a sua vida útil

1– Todos os bens suscetíveis de alteração do valor, sujeitos ou não às regras de amortização, 

devem constar do inventário pelo seu valor atualizado;

2–  No  caso  de  existência  de  grandes  reparações,  beneficiações,  valorizações  ou 

desvalorizações excecionais, por razões inerentes ao próprio bem ou por variação do seu 

preço de mercado, estes deverão ser evidenciados no mapa e na ficha de inventário através da 

designação:

GR – Grandes reparações ou beneficiações;

VE ou DE – Valorizações ou desvalorizações excecionais, respetivamente;

VM – Variações no valor do mercado;

NV – Avaliação;

AV – Acréscimo de vida útil;

CAPÍTULO VIII

Das Amortizações e Reintegrações

Artigo 20º

Método

1– A amortização de bens do imobilizado obedecerá ao disposto no Decreto-Lei nº. 2/90, de 

12 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo  Decreto Regulamentar nº. 24/92, de 09 de 

Outubro, e nº. 16/94, de 12 de Julho, e artigo 7º., artigo 13º., artigo nº. 21, artigo nº. 32º e 

artigo nº. 33 da Portaria nº. 671/2000, de 17 de Abril.

2–  O  valor  a  amortizar  terá  como  referência  o  valor  de  aquisição,  de  produção  ou  de 

avaliação do bem.

3–  As  amortizações  dos  elementos  do  ativo  imobilizado  sujeitos  a  depreciação  ou  a 

deperecimento são consideradas como custo.

4– O método para o cálculo das amortizações do exercício é o das quotas constantes, devendo 

as alterações a esta regra ser explicitadas nas notas ao balanço e à demonstração de resultados 

dos anexos ás demonstrações financeiras.



5– Para efeitos de aplicação do método das quotas constantes, a quota anual de amortização 

aceite como o custo do exercício determina-se aplicando aos montantes dos elementos do 

ativo imobilizado em funcionamento as taxas de amortização definidas pela Lei.

6– O valor  unitário  e as condições em que os elementos  do ativo imobilizado sujeitos a 

deperecimento possam ser amortizados num só exercício, são os definidos por lei.

7–  A fixação  de  quotas  diferentes  das  estabelecidas  na  Lei,  para  os  elementos  do  ativo 

imobilizado corpóreo adquirido em segunda mão, é determinada pelo órgão deliberativo da 

autarquia local sob proposta do órgão executivo, acompanhada de justificação adequada.

8–  No  caso  de  bens  adquiridos  em  estado  de  uso  ou  sujeitos  a  grandes  reparações  e 

beneficiações,  que  aumentem o  seu  valor,  serão  amortizados  de  acordo  com a  seguinte 

fórmula:

A= V/N

Em que:

A = Valor da amortização a aplicar

V = Valor contabilístico atualizado ou resultado de avaliação

N = Número de anos de vida útil estimada

Capítulo IX

Bens adquiridos em Regime de Locação

Artigo 21º

Contrato de locação com opção de compra

Os bens adquiridos através do regime de contratos de locação com opção de compra em que 

os  serviços  usufruem  das  vantagens  inerentes  à  utilização  dos  bens  locados  devem  ser 

contabilizados no inventário como se segue: 

a) Após celebração do contrato deverão ser registadas no inventário pelo valor global 

da sua transação de mercado.

b) As amortizações anuais relacionadas com a vida útil técnico-económica dos bens 

seguem as regras das quotas constantes.

c) No final do contrato se o locatário não exercer a opção de compra, devolvem-se os 

bens e procede-se ao seu abate no inventário.

d) No final do contrato se o locatário exercer a opção de compra e os bens tiverem 

vida útil permanecerão no inventário e seguem as regras destas instruções.

Capítulo X



Das disposições finais

Artigo 22º

Disposições finais

1 - Compete ao Órgão Executivo a resolução de qualquer situação omissa neste documento, 

ouvido o Setor de Património, Inventário e Cadastro.

2 – São revogadas todas as disposições regulamentares contrárias ao presente Regulamento.  

Artigo 23º

Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor após aprovação pela Câmara Municipal e publicitação 

nos termos legais.  

ANEXO I

Auto de Abate nº.____/20____

Aos___dias do mês de __________do ano de 20____, procedeu-se ao abate, autorizado por 

deliberação  de  Câmara/Despacho  do  Presidente  de  ___/___/___,  dos  bens  imobilizado  a 

seguir elencados: 

E por ser verdade se lavrou o presente Auto de Abate que vai ser assinado pelos 
presentes:

O Serviço Responsável pelos Bens

_______________________

O Setor de Património

___________________

O Presidente da Câmara Municipal

___________________

Nº. de Inventário Designação Tipo de Abate Observações
Valor 

Contabilístico



ANEXO II

Auto de Transferência nº.____/20____

Origem:

Compartimento(código)_________________(Designação)_____________________

Responsável(código)___________________(Designação)_____________________

_

Destino:

Compartimento(código)_________________(Designação)_____________________

Responsável(código)___________________(Designação)_____________________

_

Aos  ____dias  do  mês  de  _____________do  ano  de  20__,  procedeu-se  à 

transferência  dos  bens  do  imobilizado com a  origem e destino  acima indicados, 

autorizado por deliberação de Câmara/Despacho do Presidente de __/__/____ e que 

a seguir se descrevem:

Por verdade se lavrou o presente Auto de Transferência que vai ser assinado pelos 

intervenientes:

O Responsável pelo Serviço de 

Origem

_________________________

O Responsável pelo Serviço de 

Destino

_________________________

Setor de Património

________________________
Tomei conhecimento,

Valença, 20__/__/__
O Presidente da Câmara Municipal,

Número de Inventário Designação Estado do bem Justificações



ANEXO III
Auto de Ocorrência de Imobilizado 

Identificação do Bem:

Número de Inventário:

Data da Ocorrência: ___/___/20___

Nesta data foi verificada, no bem já identificado, a seguinte ocorrência:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dados do bem:

Valor de aquisição inicial _______________€ Data  de  Aquisição 

___/___/20___

Unidade____________________________________________________________

Edifício______________________Piso___________________Sala_____________

Irá ser encetado o seguinte procedimento:
Abate (1)___

Reparação (2)____

Valor da Reparação ________________€

Fornecedor _______________________

Fatura Nº. _______________________

Unidade Orgânica/Serviço:___________________________________________

Nome do Responsável: _______________________________Data: __/__/20___

Assinatura:__________________________Nº. Mecanográfico (3): _____________

Tomada de conhecimento pelo Serviço de Património:

Assinatura:__________________Data: __/__/20__

Preencher Ficha de Abate do Imobilizado a enviar ao Serviço de Património;

Anexar esta ficha ao processo de Autorização de Despesa, completamente preenchida,para posterior envio ao 

Setor de Património;

O nome e nº. mecanográfico do funcionário deve ficar legível;



ANEXO IV
Auto de Venda de Bens do ativo Imobilizado nº.____/20____

Aos ____dias do mês de _____________do ano de 20__, procedeu-se à alienação 

de  bens  do  imobilizado  autorizado  por  deliberação  de  Câmara/Despacho  do 

Presidente  da  Câmara  de  __/__/20__,  procedendo-se,  para  efeito  a  (1) 

____________________dos bens a seguir:

Da Alienação efetuada resultou o valor  total  de :_________________€ com IVA 

incluído à taxa em vigor e que deverá ser pago pelo adquirente à data da entrega 

dos bens.

E por ser verdade se lavrou o presente Auto que vai ser assinado pelos presentes:

O Setor de Património

_________________________

O Serviço responsável pelos 

Bens

_________________________

O Presidente da Câmara 

Municipal

________________________
1) – Procedimento legal adotado na alienação ( Hasta pública, concurso, negociação, ect. ).

ANEXO V

Auto de Avaliação de Bens do ativo Imobilizado

Número de Inventário:___________ Processo Nº.:__________

Classificação Contabilística

Patrimonial:

Económica:

Funcional:

Aos ____dias do mês de ______________do ano de 20___, nas instalações dos 

Descrição NIF
Número  de 
Inventário

Estado do 
Bem

Preço de 
Venda

Entidade 
Adquirente



Paços do Concelho deste Município,  reuniu a Comissão de Avaliação de Imóveis, 

constituída por deliberação de Câmara/Despacho do Presidente de __/__/20__, a 

fim  de  ser  avaliado  o  seguinte  bem: 

( designação ):_________________________________para efeitos de inventário.

Para  efeito,  a  comissão  de  avaliação  analisou  os  dados  disponíveis  conforme 

relatório seguinte:

Documentos que integram o processo de Avaliação:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Relatórios de Avaliação ( Justificação dos critérios utilizados ):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Valor total da Avaliação:_________________€      
Período de vida estimada:______anos

E por ser verdade se lavrou o presente Auto que vai ser assinado pelos presentes:

A Comissão de Avaliação

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Identificação: Descrição:

Terreno: Edifício/Construção:
Localização/Freguesia Características da Construção:

Confrontações: Estado de conservação
Norte:

Área de construção
Sul:

Idade real ( ou aprox. ):
Nascente:

Tipologia:
Poente:

Árvores, Culturas/Equip. Exist.:

Equipamento: Tipo de Delimitação
Utilidade: Descrição das divisões:

Estado: Área de construção:



ANEXO VI

Auto de Cessão/Doação/Outra Alienação não onerosa nº.____/20____

Aos ____dias  do mês  de  _____________do  ano  de  20__,  compareceu (  ram ) 

perante  mim  ____________________________,  o  (s)  Senhor  (  es  ) 

___________________________________a  fim  de  que  fosse  formalizada  a 

Cessão/Doação  ______________________do  (  s  )  bem  (ns  )  pertencentes  ao 

imobilizado do Município, a seguir mencionado ( s ):  

A Cessão/Doação ______________________________do ( s ) bem ( ns ) descrito ( 

s  )  foi  autorizado  por  deliberação  da  Câmara  Municipal  tomada  em reunião  de 

20__/__/__, não podendo o (s ) bem ( ns ) em causa ter uma utilização diferente da 

que consta deste documento, sob pena de regresso imediato à entidade de origem.

Preencher em caso de Cessão:

A  Cessão  é  efetuada  pelo  prazo  de  _________mês  (es)/ano  (s),  sendo/não 

automaticamente renovada por igual (is) período (s).

O (s) bem (ns) deverão regressar à posse da entidade cedente após conclusão do 

objetivo a que se destina (m).

E por ser verdade e aceite pelas partes, se lavrou o presente Auto, que vai ser 

assinado pelos presentes:

O Setor de Património

________________________

_

O Serviço responsável pelos 

Bens 

_________________________

O Presidente da Câmara 

Municipal

_________________________

PONTO  11  -  CEDÊNCIA  DE  ESPAÇO  PARA  ANGARIAÇÃO  DE  FUNDO  – 

ASSOCIAÇÃO  HUMANITÁRIA  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTÁRIOS  DE 

VALENÇA/ SPORT CLUBE VALENCIANO:-  Por proposta feita pelo Sr. Presidente da 

Câmara e tendo em conta que quer a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Nº. Inventário Designação Entidade Sede NIF Finalidade



Valença quer o Sport Clube Valenciano necessitam de um espaço, para efeitos de parque de 

estacionamento,  tendo  em  vista  a  angariação  de  fundos,  colocou  à  votação  da  Câmara 

Municipal a cedência do Parque que se encontra ao lado direito quem sobe a Avenida de 

Cristelo a ambas as Associações. A Câmara Municipal, nos termos do previsto nas alíneas a) 

e b) do nº 4 do artº 64º  conjugado a alínea b) do nº 7 do mesmo artigo, da Lei nº 169/99, 

deliberou,  por unanimidade,  autorizar a cedência do espaço do parque de estacionamento 

situado  ao  cimo  da  Avª  de  Cristelo  do  lado  direito  para  usufruto   quer   da  Associação 

Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Valença  quer  do  Sport  Clube  Valenciano 

alternado até a entrada em funcionamento do novo parque. Mais foi deliberado, também por 

unanimidade, que o pagamento do espaço pelos utilizadores  será voluntário. O Vereador Dr. 

José  Luís  Serra  referiu  que  os  membros  eleitos  pelo  Partido  Socialista  votavam 

favoravelmente com a condição de estarem asseguradas as condições legais de licenciamento 

e de segurança. Referiu, ainda, que estas instituições têm que procurar alternativas para se 

financiarem. PONTO 12 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AVENÇA E TAREFA COM 

PESSOAS SINGULARES:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 

realização da despesa no valor de €360,00 (trezentos e sessenta euros)  isento de IVA, para 

aquisição de serviços de dois worhshop nas instalações da Biblioteca Municipal,  com os 

temas de “Lenda das portas do Sol” e S. Teotónio”, a Rita Nicolau de Almeida Cameira nos 

termos da informação nº DF041, prestada pelo  Chefe de Divisão Financeira, (a) Dr. Sandro 

Louro, no dia 16 de Dezembro corrente, bem como, autorizar também, por unanimidade, a 

realização da despesa no valor de €900,00 (novecentos euros)  ao qual acresce o IVA à taxa 

Legal  em  vigor,  para  aquisição  de  serviços  de  escultura  de  chocolate  no  âmbito  do 

encerramento do Projeto Ultreia, a Paulo Manuel de Sousa Santos, nos termos da informação 

nº DF040, prestada pelo  Chefe de Divisão Financeira, (a) Dr. Sandro Louro, no dia 16 de 

Dezembro  corrente.  PONTO  13  -  ESTABELECIMENTO  -  ALARGAMENTO  DE 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar  o  alargamento de horário  de funcionamento dos estabelecimentos   “Tiagi  Bar”, 

“Copacabana”,   “Bar  Quê?”  e  “New Look”,  até  às  4h00 do  dia  01  de  Janeiro  próximo 

( passagem de ano). Mais foi deliberado também, por unanimidade, que aos restantes bares 

deste  concelho  fosse  autorizado  o  mesmo  alargamento.  PONTO  14  -  AUXÍLIOS 

ECONÓMICOS –  PRÉ-ESCOLAR E 1º  CICLO – ANO LETIVO 2011/2012:-   Foi 



presente a informação interna registada sob o nº 7837/2011  prestada pela Técnica Superior 

de  serviço  social  que  a  seguir  se  passa  a 

transcrever:-----------------------------------------------------------------------------------------

“ Assunto – Auxílios Económicos – 1º ciclo e Pré-escolar- Ano Letivo 2011-2012
O regime jurídico relativo à atribuição e ao funcionamento dos apoios, no âmbito da ação 

social escolar, encontra-se definido no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de Março.

São abrangidos pelo referido regime os alunos que frequentam a educação pré-escolar e os 

ensinos  básico  e  secundário  em  estabelecimentos  de  ensinos  públicos,  ou  particulares 

incluindo os cooperativo em regime de contrato de associação.

Um dos princípios estabelecidos no diploma é o da partilha da responsabilidade do Estado 

pela prestação dos apoios no âmbito da ação social escolar, entre a Administração Central e 

os Municípios.

No âmbito do principio estabelecido,  o Gabinete do Secretario de Estado do ensino e da 

Administração Escolar,  determinou que para o ano escolar de 2011/2012  mantêm-se em 

vigor  as  condições  de  aplicação  das  medidas  de ação  social  definidas  pelo  Despacho nº 

18987/2009, publicado no Diário da Republica, 2ª série, nº 158, de 17 Agosto de 2009, com 

as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010  de 14 de Setembro, fixando os 

montantes de subsídios a conceder aos alunos do Ensino Básico, nomeadamente no que se 

refere a livros, material escolar e refeições( anexo III).

Assim de acordo com o nº 1 do artigo 8º do diploma supramencionado, o escalão de apoio em 

que cada agregado familiar se integra é determinado pelo seu posicionamento nos escalões de 

rendimento para atribuição de abono de família.

O nº 2 do mesmo artigo refere que têm direito a beneficiar de apoio os alunos pertencentes 

aos agregados familiares integrados nos 1ª e 2º escalões de rendimentos determinados para 

efeitos de atribuição de abono de família.

Nesse  âmbito,  o  enquadramento  e  a  atribuição  dos  apoios  deve  proceder-se  do  seguinte 

modo:

1- Os alunos que beneficiam do Escalão 1, do abono de família, são inseridos no escalão A. 

Estes alunos têm direito a refeição gratuita, se estiverem matriculados nos 1º e 2º anos a 

26,60€ para livros e a 13€ para material escolar.

Os alunos dos 3º e 4º ano têm direito a 32,80€ para livros e 13€ para material escolar.

Os alunos que beneficiam do Escalão 2, do abono de família, são inseridos no Escalão B.



Estes alunos pagam 0,73€ pela refeição, ou seja 50% do seu preço ( que para o presente ano 

letivo mantêm -se os 1,46).

Os alunos matriculados nos 1º e 2º anos têm direito a 13,30€ para livros e a 6,50€ para 

material escolar. Os alunos dos 3º e 4º anos têm direito a 16,40€ para livros e a 6,50€ para 

material escolar.

Relativamente aos valores a atribuir para livros uma vez que esta Câmara, em sua reunião de 

3  de  Agosto  de 2011,  deliberou  a  comparticipação  em 100% dos manuais  escolares  dos 

alunos do 1º ciclo pertencentes a agregados familiares integrados nos escalões A e B, os 

valores acima referidos não serão tidos em consideração.

Concluída a análise dos processos dos alunos que solicitaram apoio, proponho a aprovação 

dos quadros que se anexam, nos quais estão discriminados os escalões a atribuir a cada aluno, 

bem como, os respetivos montantes a atribuir a cada estabelecimento para material escolar.

À consideração superior. A Técnica Sup. De Serviço Social (a) Manuela Andrade.”

A  Câmara  Municipal  tendo  em  conta  a  informação  acima  prestada  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar os Auxílios Económicos para o 1º ciclo e Pré-escolar referente ao Ano 

Letivo 2011/2012, conforme os quadros que se seguem: --------------------------------------------

Escola 1º Ciclo de Arão
Aluno Escalão Material Refeição

1 Augusto Soares Vieira A 13,00 € 0,00 €

2 Débora Cunha Ferreira A 13,00 € 0,00 €

3 Mara Daniela Paço Barros A 13,00 € 0,00 €

4 Mariana Patrícia Oliveira Simões A 13,00 € 0,00 €

5 Rafael Alves Malheiro A 13,00 € 0,00 €

6 Rui Miguel Paço Madureira A 13,00 € 0,00 €

7 Tomas José Gomes Soares A 13,00 € 0,00 €

8 Jorge Manuel Machado Luz A 13,00 € 0,00 €

9 Sofia Teresa Sklyar Lourenço A 13,00 € 0,00 €

10 André Filipe Alves Rodrigues B 6,50 € 0,73 €

11 Carlos Manuel Proença Salvador Esteves B 6,50 € 0,73 €

12 Davide Peixoto Sousa B 6,50 € 0,73 €

13 Dora Martins Fernandes B 6,50 € 0,73 €

14 José Luís Esteves Martins B 6,50 € 0,73 €

15 Maria Clara Oliveira Conde B 6,50 € 0,73 €

16 Maria Miguel Oliveira Conde B 6,50 € 0,73 €



17 Pedro Rafael Dantas Pereira B 6,50 € 0,73 €

18 Raquel Peixoto Sousa B 6,50 € 0,73 €

19 Rúben Ribeiro Alves B 6,50 € 0,73 €

20 Tomas Paço Lopes B 6,50 € 0,73 €

Escola 1º Ciclo de  Cerdal
Aluno Escalão Material Refeição

1 Carlos Alberto Fernandes Castro A 13,00 € 0,00 €

2 Cátia Sofia Domingues Pedreira Cambão A 13,00 € 0,00 €

3 Cintia Silva Ramos A 13,00 € 0,00 €

4 David Ricardo Fernandes Lopes A 13,00 € 0,00 €

5 Diogo Manuel Sousa Costa A 13,00 € 0,00 €

6 Erika Gonçalves Barreiro A 13,00 € 0,00 €

7 Hugo Miguel Andrez Gomes A 13,00 € 0,00 €

8 João António lameira dias A 13,00 € 0,00 €

9 Jorge Filipe Santos Cunha A 13,00 € 0,00 €

10 Jorge Gabriel Alves Rocha A 13,00 € 0,00 €

11 Jorge Oliveira Amorim A 13,00 € 0,00 €

12 Liliana Leonor Araújo Silva Alves A 13,00 € 0,00 €

13 Marco Paulo Araújo Esteves A 13,00 € 0,00 €

14 Nicole Cristo Rodrigues A 13,00 € 0,00 €

15 Peter Brian Costa Teixeira A 13,00 € 0,00 €

16 Sandrina Cunha Ribeiro A 13,00 € 0,00 €

17 Sofia Manuela Rodrigues Marinho A 13,00 € 0,00 €

18 Vítor Hugo Vilar Dias A 13,00 € 0,00 €

19 Verónica Isabel Amorim Costa A 13,00 € 0,00 €

20 Beatriz Sousa Gonçalves A 13,00 € 0,00 €

21 João Carlos Pereira Pires A 13,00€ 0,00€

22 Adriana Ribeiro Cunha B 6,50 € 0,73 €

23 Ana Filipa Costa Santos Luciano B 6,50 € 0,73 €

24 Bruno Pereira Alves B 6,50 € 0,73 €

25 Carina Leonor Barbosa Silva Alves B 6,50 € 0,73 €

26 Cristiano Rodrigues Freitas B 6,50 € 0,73 €

27 Daniela Saraiva Rodrigues B 6,50 € 0,73 €

28 Duarte Gomes Souto B 6,50 € 0,73 €

29 Francisco Rafael Garcia Varela B 6,50 € 0,73 €

30 Hugo Rodrigo Gonçalves Mota B 6,50 € 0,73 €

31 Júlio António Rodrigues Gonçalves B 6,50 € 0,73 €

32 Mariana Azevedo Gonçalves B 6,50 € 0,73 €



33 Marisa Saraiva Rodrigues B 6,50 € 0,73 €

34 Miguel Ângelo Rodrigues Gonçalves B 6,50 € 0,73 €

35 Rafael Barbosa Caldas B 6,50 € 0,73 €

36 Rodrigo Joaquim Sousa Pereira B 6,50 € 0,73 €

37 Susana Cristina Alves Teixeira B 6,50 € 0,73 €

38 Tiago Dantas Lima B 6,50 € 0,73 €

39 José Carlos Soares Barbosa B 6,50 € 0,73 €

40 Ana Filipa Costa Santos Luciano B 6,50 € 0,73 €

Escola 1º Ciclo de  Fontoura
Aluno Escalão Material Refeição

1 Cátia Fernandes Lourenço A 13,00 € 0,00 €

2 Inês Covas Costa A 13,00 € 0,00 €

3 Ana Raquel Alpoim Saraiva A 13,00 € 0,00 €

4 Marco José Silva Oliveira A 13,00 € 0,00 €

5 Carolina Almeida Barbosa B 6,50 € 0,73 €

6 Filipa Lourenço Fernandes B 6,50 € 0,73 €

7 Carlos Manuel Mota Costa B 6,50 € 0,73 €

8 Bruno Miguel Fernandes Barbosa B 6,50 € 0,73 €

9 Miguel Malheiro Rodrigues B 6,50 € 0,73 €

10 Margarida Leça Moura B 6,50 € 0.73 €

11 Luís Filipe Barreiro Silva B 6,50 € 0,73 €

12 Miguel Amorim Gonçalves B 6,50 € 0,73 €

Escola 1º Ciclo de Friestas
Aluno Escalão Material Refeição

1 Avelino Edgar Martins Ferreira A 13,00 € 0,00 €

2 Catarina Ferreira Sousa A 13,00 € 0,00 €

3 Diana Matilde Lima Correia A 13,00 € 0,00 €

4 Joana Maria Gonçalves A 13,00 € 0,00 €

5 João Gomes Gonçalves A 13,00 € 0,00 €

6 Laury Marylene Lima Correia A 13,00 € 0,00 €

7 Lúcia Margarida Carvalho Castanheira A 13,00 € 0,00 €

8 Nuno Gomes Fernandes A 13,00 € 0,00 €

9 Rúben Alexandre Costa Sousa A 13,00 € 0,00 €

10 Rúben Alexandre Gonçalves Silva A 13,00 € 0,00 €

11 Kevin Fernandez Pinheiro A 13,00 € 0,00 €

12 Tiago Monteiro Paço A 13,00 € 0,00 €

13 Armindo Araújo Monte A 13,00 € 0,00 €



14 Alexandre Costa Gomes B 6,50 € 0,73 €

15 Andreia Sofia Alves Rodrigues B 6,50 € 0,73 €

16 Armando Guedes Freitas B 6,50 € 0,73 €

17 Gonçalo Ferreira Pereira B 6,50 € 0,73 €

18 Marisa Guedes Brito B 6,50 € 0,73 €

19 Mateus Octávio Sousa Alves B 6,50 € 0,73 €

20 Rafael Tito Moreira Castro B 6,50 € 0,73 €

21 Rodrigo Pereira Alves B 6,50 € 0,73 €

22 Sofia Guedes Gonçalves B 6,50 € 0,73 €

23 Verónica Pinto Gonçalves B 6,50 € 0,73 €

24 Laura Cerqueira Pedreira B 6,50 € 0,73 €

Escola 1º Ciclo de Gandra
Aluno Escalão Material Refeição

1 Cláudia Sofia Marinho Martins A 13,00 € 0,00 €

2 José Luís Lima Cunha A 13,00 € 0,00 €

3 Neomy Emily Roberts A 13,00 € 0,00 €

4 Ricardo Alves Marques A 13,00 € 0,00 €

5 Sofia Alexandra Francisco Alves A 13,00 € 0,00 €

6 Soraia Estevam Araújo A 13,00 € 0,00 €

7 Ruben Carmo  Macedo A 13,00 € 0,00 €

8 Alexandre Afonso Alves Oliveira A  13,00 € 0,00 €

9 Leandro José Amorim Dias Silva A 13,00 € 0,00 €

10 Carina Sousa Teixeira B 6,50 € 0,73 €

11 Diana Mendes Fernandes B 6,50 € 0,73 €

12 Gabriela Pereira B 6,50 € 0,73 €

13 Lara Filipa Macedo Sousa B 6,50 € 0,73 €

14 Lúcia Isabel Sousa Ponte B 6,50 € 0,73 €

15 Miguel Pereira Pimenta B 6,50 € 0,73 €

16 Carina Sousa Teixeira B 6,50 € 0,73 €

17 Gabriel Amorim Rocha B 6,50 € 0,73 €

Escola 1º Ciclo de Ganfei

Aluno Escalão Material Refeição

1 Ariana Aires Auto Oliveira A 13,00 € 0,00 €

2 Carolina Barandas Sá A 13,00 € 0,00 €

3 Tatiana Alexandra Mendes Mendes A 13,00 € 0,00 €

4 Sérgio Filipe Barbosa de Sousa A 13,00 € 0,00 €



5 Bruna Filipa Rodrigues Araújo A 13,00 € 0,00 €

6 João Pedro Gonçalves Domingues A 13,00 € 0,00 €

7 Carolina Gonçalves Santos B 6,50 € 0,73 €

8 Catarina Martins Romeu B 6,50 € 0,73 €

9 Eduardo Esteves Ponte B 6,50 € 0,73 €

10 João Alberto Costa Mendes B 6,50 € 0,73 €

11 Raquel Rodrigues Araújo B 6,50 € 0,73 €

12 Rodrigo Amorim Nunes B 6,50 € 0,73 €

13 Sara Rodrigues Martins B 6,50 € 0,73 €
Escola 1º Ciclo de S. PEDRO DA TORRE

Aluno Escalão Material Refeição

1 Adriana Juliana Guerra Castro A 13,00 € 0,00 €

2 Carlos Júnior Pereira Mendes A 13,00 € 0,00 €

3 Catarina Soares Cardoso A 13,00 € 0,00 €

4 Dayara Martinez Araújo A 13,00 € 0,00 €

5 Inês Aparício Bouços Torres A 13,00 € 0,00 €

6 Liliana Lopes Pereira A 13,00 € 0,00 €

7 Mariana Pereira lagoa A 13,00 € 0,00 €

8 Rui Tiago Araújo Esteves A 13,00 € 0,00 €

9 Sara Gomes Barros A 13,00 € 0,00 €

10 Tiago Filipe Lourenço Pereira A 13,00 € 0,00 €

11 Vítor Alexandre Augusto Lesiv A 13,00 € 0,00 €

12 Francisco José Gonçalves Ferreira A 13,00 € 0,00 €

13 Luís Miguel Gonçalves Ferreira A 13,00 € 0,00 €

14 Leonardo Alexandre Sousa Cunha A 13,00 € 0,00 €

15 Fátima Lopes Teixeira Costa Rodrigues A 13,00 € 0,00 €

16 Victor Rafael Barbosa Correia A 13,00€ 0,00€

17 Diana Filipa Correia Mota A  13,00€ 0,00€

18 Luis Filipe Correia Mota A  13,00€ 0,00€

19 Carina Araújo Castro B 6,50 € 0,73 €

20 Ana Beatriz Cunha Sousa B 6,50 € 0,73 €

21 Beatriz Conceição Mendes Mota B 6,50 € 0,73 €

22 Beatriz Costa castro B 6,50 € 0,73 €

23 Beatriz Silva Sousa B 6,50 € 0,73 €

24 Carina Araújo Fernandes B 6,50 € 0,73 €

25 Daniela Sofia Rodrigues Pinto B 6,50 € 0,73 €

26 Érica Afonso Chedas B 6,50 € 0,73 €

27 Jorge Carlos Mendes Sousa B 6,50 € 0,73 €



28 João Pedro Afonso Barbosa B 6,50 € 0,73 €

29 Magali Pereira Loureiro B 6,50 € 0,73 €

30 Maria Correia Afonso B 6,50 € 0,73 €

31 Mariana Sofia Sousa B 6,50 € 0,73 €

32 Rodrigo Cunha Alves B 6,50 € 0,73 €

33 Rúben Augusto Alves Silva B 6,50 € 0,73 €

34 Rui Pedro Soares Silva B 6,50 € 0,73 €

35 Telma Castro Maciel B 6,50 € 0,73 €

36 Tomas Silva Marques B 6,50 € 0,73 €

37 Vítor Hugo Rodrigues Correia B 6,50 € 0,73 €

38 Luís César Pereira Moreira B 6,50 € 0,73 €

39 Luís Filipe Correia Mota B 6,50 € 0,73 €

40 Diana Filipa Correia Mota B 6,50 € 0,73 €

Escola 1º Ciclo de Valença
Aluno Escalão Material Refeição

1 Alexandre Veiga Subtil A 13,00 € 0,00 €

2 Ana Cheila Rocha Neves A 13,00 € 0,00 €

3 Anastácia Dmytivna Mandryka A 13,00 € 0,00 €

4 Anna Clara Pereira Alencar A 13,00 € 0,00 €

5 Anna Maria Braga Rodriguez A 13,00 € 0,00 €

6 Armanda Monteiro Rossio A 13,00 € 0,00 €

7 Beatriz Costa Santos A 13,00 € 0,00 €

8 Beatriz Martins Maia A 13,00 € 0,00 €

9 Bruna Monteiro Rossio A 13,00 € 0,00 €

10 Bruno Alexandre Dias Barros A 13,00 € 0,00 €

11 Carla Santos Ferreira A 13,00 € 0,00 €

12 Cecília Raquel Lima Rodrigues A 13,00 € 0,00 €

13 Clara Silva Rossio A 13,00 € 0,00 €

14 Daniel Nazarov Rodrigues A 13,00 € 0,00 €

15 Domingos Monteiro Rossio A 13,00 € 0,00 €

16 Eva Maria Freitas Duarte A 13,00 € 0,00 €

17 Fábio Dias Gonçalves A 13,00 € 0,00 €

18 Gabriel Silva Rossio A 13,00 € 0,00 €

19 Gabriela Monteiro Rossio A 13,00 € 0,00 €

20 Geovanna Pereira Alencar A 13,00 € 0,00 €

21 Gonçalo Joaquim Brito Jacob A 13,00 € 0,00 €

22 Gonçalo Sousa Martins A 13,00 € 0,00 €

23 Gustavo Lourenço Pereira Lopes A 13,00 € 0,00 €



24 Henrique el Karfa Oliveira A 13,00 € 0,00 €

25 Íris Gomes Amorim A 13,00 € 0,00 €

26 Ivan António Biller Ferreira A 13,00 € 0,00 €

27 Jhenifer Dias Silva A 13,00 € 0,00 €

28 João Artur Mendes Ferreira A 13,00 € 0,00 €

29 João Carlos Dias Barros A 13,00 € 0,00 €

30 João Marcelo Miguel Gomes A 13,00 € 0,00 €

31 José Rodrigo Vieira Santos A 13,00 € 0,00 €

32 Kaua Dias Silva A 13,00 € 0,00 €

33 Lara Alexandra Soares Cruz A 13,00 € 0,00 €

34 Leandro Filipe Vilas Rios A 13,00 € 0,00 €

35 Luciano Monteiro Rossio A 13,00 € 0,00 €

36 Manuela Filomena Cardoso Rossio A 13,00 € 0,00 €

37 Maria Georgina Monteiro Rossio A 13,00 € 0,00 €

38 Mariana Raquel Tristão Azevedo A 13,00 € 0,00 €

39 Miguel Coimbra Duque A 13,00 € 0,00 €

40 Paulo Jorge Barros Carvalho A 13,00 € 0,00 €

41 Paulo Miguel Pereira Costa Ferreira A 13,00 € 0,00 €

42 Pedro Miguel Costa Santos A 13,00 € 0,00 €

43 Raquel Freitas Lourenço Dias A 13,00 € 0,00 €

44 Sara Rodrigues Fardilhas A 13,00 € 0,00 €

45 Sara Silva Lima A 13,00 € 0,00 €

46 Samuel Ferreira Martins A 13,00 € 0,00 €

47 Tiago Jesus Perez Pereira A 13,00 € 0,00 €

48 Tiago Rafael Pereira Costa Ferreira A 13,00 € 0,00 €

49 Tomas Eusébio Vieira Gomes A 13,00 € 0,00 €

50 Vânia Alexandra Pires A 13,00 € 0,00 €

51 Vera Sofia Teixeira Martins A 13,00 € 0,00 €

52 Vítor Luís Serejo Nascimento Gomes A 13,00 € 0,00 €

53 José Rodrigues Andrade A 13,00 € 0,00 €

54 João Carlos Rodrigues Andrade A 13,00 € 0,00 €

55 Gedeon Batista Andrade Júnior A 13,00 € 0,00 €

56 Verónica Correia Pacheco A 13,00 € 0,00 €

57 Beatriz Pinto Jácome A 13,00 € 0,00 €

58 Maria de Jesus Vieira Gomes A 13,00 € 0,00 €

59 Laura Fabiana Amaral A 13,00 € 0,00 €

60 Fábio Amaral Caetano A 13,00 € 0,00 €

61 Laila Andressa França Almeida A  13,00 € 0,00 €



62 Jesus Vieira A  13,00 € 0,00 €

63 Carmen Vieira Afonso A  13,00 € 0,00 €

64 Inês Lourenço Amorim A  13,00 € 0,00 €

65 Samuel Lourenço Amorim A   13,00 € 0,00 €

66 Adriana Sofia Cunha Amorim B 6,50 € 0,73 €

67 Beatriz Dias Rodrigues B 6,50 € 0,73 €

68 Beatriz Oliveira Rodrigues B 6,50 € 0,73 €

69 Bruna Alexandra Pereira Santos B 6,50 € 0,73 €

70 Bruno Leonardo Silva B 6,50 € 0,73 €

71 Bruno Sousa Alves B 6,50 € 0,73 €

72 Carina Costa Vieira B 6,50 € 0,73 €

73 Cristiana Malheiro Pereira B 6,50 € 0,73 €

74 Diana Lameira Fernandes B 6,50 € 0,73 €

75 Érica Inocência Guimarães Barbosa B 6,50 € 0,73 €

76 Filipa Miguel Rodrigues B 6,50 € 0,73 €

77 Flávia vieira Lameira B 6,50 € 0,73 €

78 Inês Beatriz Rodrigues Fernandes B 6,50 € 0,73 €

79 João Carlos Garcia Pereira B 6,50 € 0,73 €

80 João Carlos Labrujo Gonçalves B 6,50 € 0,73 €

81 José Manuel Cunha Lima B 6,50 € 0,73 €

82 Mariana Pelekh Yaskov B 6,50 € 0,73 €

83 Marta Vassalo Pereira Sousa B 6,50 € 0,73 €

84 Miguel André Rodrigues Alves B 6,50 € 0,73 €

85 Miguel Pereira Fernandes B 6,50 € 0,73 €

86 Rafaela Filipa Cruz Azevedo B 6,50 € 0,73 €

87 Rúben Filipe Gomes Gonçalves B 6,50 € 0,73 €

88 Teresa Salgado Maciel B 6,50 € 0,73 €

89 Vasco Barreiros Novo B 6,50 € 0,73 €

90 Rafael Costa Ribeiro B 6,50 € 0,73 €

91 Roberto Carlos Jesus Silva B 6,50 € 0,73 €

Estabelecimentos de Ensino do 1º Ciclo  
para Material Escolar

Valores a Atribuir

Estabelecimento de Ensino Valor a Atribuir 
Centro Escolar de Valença 1.014,00€
Centro Escolar de Friestas 240,50€



E.B1 de Ganfei 123,50€
E.B.1 de Arão 188,50€
E.B.1 de S.Pedro da Torre 377,00€
E.B.1 de Fontoura 104,00 €
E.B.1 de Passos 396,50€
E.B.1 de Gandra 169,00€
Total 2.613,00€

2) PONTO 15 -  PISCINA MUNICIPAL – ISENÇÃO E REDUÇÃO:-  A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade,  autorizar  a redução em 50% da mensalidade  devida 

pela utilização da Piscina Municipal, a Mariana Gonçalves Eiras,  nos restantes meses da 

época desportiva 2011/2012, pelos motivos expostos no requerimento registado nesta Câmara 

Municipal sob o nº 6608/2011. --------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 16 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: 

Foi  presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  vinte  de  Dezembro  corrente,  que 

apresenta  o  total  de  disponibilidades  de  562.331,76€(quinhentos  e  sessenta  e  dois  mil 

trezentos  e  trinta  e  um  euros  e  setenta  e  seis  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 07 a 21 de Dezembro corrente. “Ciente”.  CEDÊNCIA DE 

TRANSPORTES:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar  e autorizar a 

concessão de transporte que a coberto dos nºs 8468 e 8387/2011 deram entrada nesta Câmara 

Municipal. CEDÊNCIAS  DE  INSTALAÇÕES:-   A Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  ratificar  a  cedência  de instalações  que a  coberto  dos  nºs  8173,  8378,8396, 

8518,/2011 deram 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, tendo-se registado a intervenção do Presidente 

da  Junta  de Freguesia  de Gandra para desejar  Bom Natal  e  para  solicitar  diligências  no 

sentido de solicitar à SUMA que não fossem levantados os contentores do lixo na época da 

Poda  para  poder  averiguar  quem  coloca  esse  tipo  de  resíduos  nos  contentores. 

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 onze horas e trinta 

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