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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  12  DE 

ABRIL DE 2012. ------------------

- - - No dia  doze de abril do ano dois mil e doze, nesta cidade de Valença e Sala das 

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

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

Vereadores,  Manuel  Rodrigues  Lopes,  Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo 

Domingues,  José Manuel  Temporão Monte,  José Luís  Serra  Rodrigues,  Fernando 

Pereira Rodrigues e  Maria Ângela de Lima Evangelista. Secretariou a  Chefe de 

Divisão  Administrativa,  Paula  Cristina  Pinheiro  Vasconcelos  Mateus. E,  tendo 

tomado os lugares que lhes estavam destinados, declarou aberta a reunião pelas nove 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - - O Sr. Presidente antes de dar a palavra aos membros para as sua intervenções 

deu  conhecimento  que,  como  a  próxima  reunião  desta  Câmara,  coincide  com o 

Feriado do 25 de Abril, realizar-se-á no dia 24 do corrente mês, à mesma hora. Os 

membros tomaram conhecimento da alteração da data da realização da próxima da 

reunião de Câmara,   dispensando as convocatórias individuais. 

Seguidamente, o Sr. Presidente deu a palavra aos membros da Câmara para as suas 

intervenções,  tendo-se registado as seguintes intervenções:-

-  Da  Vereadora  Ângela  Evangelista  para  perguntar  se  o  Sr.  Presidente  tem 

conhecimento, se no próximo ano, irão encerrar mais estabelecimentos de ensino, 

neste concelho. 

-  Do Vereador  José Luís Serra para questionar,  se os funcionários da Câmara de 

Valença,  correm  risco  em  terem  que  eventualmente  devolver   o  dinheiro,  à 

semelhança do que acontece na Câmara Municipal de Setúbal, em face da opção 

gestionária feita em 2010.
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Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente  começou por responder, relativamente 

ao  encerramento  de  estabelecimento  de  ensino  que,  embora  não  seja  definitivo, 

existia a probabilidade de encerrarem as EB 1 das freguesias de Gandra e Fontoura, 

dada a estimativa do nº de aluno poder ser de 21. Caso não aconteça o encerramento, 

terão apenas um professor para os quatro níveis de escola. Em relação aos Jardins de 

Infância  não  tem qualquer  indicação  de  encerramento  e  a  Câmara  Municipal  de 

Valença é totalmente  contra qualquer encerramento.

Relativamente à opção gestionária, referiu que esta Câmara Municipal, ainda não foi 

alvo de qualquer fiscalização ou pedido de documentação, por parte da DGAL sobre 

essa matéria.

Explicou que no caso de Setúbal  não foi  feita  somente a opção gestionária  mas, 

também,  o reescalonamento  e  progressão   de  carreiras,   com um enquadramento 

jurídico que a IGAL não aceita. À semelhança de Valença, temos outros casos, como 

Melgaço, Caminha, etc. A inspeção para o primeiro levantou duvidas e a Câmara 

Municipal de Melgaço não aceita e vai avançar para o Tribunal Administrativo. De 

qualquer  forma,  uma  das  imposições  para  se  adotar  a  opção  gestionária,  é  a 

implementação do SIADAP, coisa que a Câmara de Valença já tem.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  28 DE 

MARÇO DE 2012:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de 

minuta,  para  os  efeitos  do  disposto  no  n.º  4  do  citado  artigo,  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia 28 de março corrente, pelo 

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

PONTO 2 –  DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES 

AO ANO DE 2011:- Antes de se proceder a votação deste ponto  o Sr. Presidente fez 

um breve  esclarecimento  dizendo  que  o  ano  2011,  foi  uma  ano  bastante  difícil, 

devido  à  redução,  nomeadamente,  das  transferências  do  Estado  e  do  IMT. 
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Prosseguindo, referiu que a nível de incremento do controlo de custos interno, existiu 

uma  redução  significativa  nos  custos,  nomeadamente,  de  funcionamento  do 

município  (pessoal,  combustíveis,  comunicações,  etc),  assim  como,  também  da 

divida a curto prazo no valor de 2.100.000€. Em relação à divida a médio e longo 

prazo a mesma manteve o valor do ano 2010.  Conseguiu-se proceder a uma redução 

da divida a fornecedores, bem como, à regularização de processos de empreitada que 

se arrastavam de anos anteriores, alguns desde 2001.

A execução orçamental ronda os 70%, quer na despesa quer na receita. Posto isto 

considera  existir  um saldo real  de exercício positivo que nos anima no valor de 

842.000€, contrariando a tendência desde 2008. Frisou que continuarão a trabalhar 

no sentido de reduzir o volume dos custos e a maximizar receitas. Caso contrário, se 

não  implementássemos  um  rigorosos  plano  de  redução  de  despesas  e, 

simultaneamente,  de  atualização  de  tarifários(  água,  saneamento  e  lixo),  medidas 

politicamente  impopulares  mas  assumidas  com coragem,  hoje  não  teríamos  outra 

solução que não fosse o “despedimento”  de mais de 100 funcionários.

Seguidamente,  o Vereador  José Luís Serra mencionou que as fontes clássicas de 

financiamento dos Municípios  têm tendência para piorar, pelo que considera difícil 

financiar  os  orçamentos  para  2012 e  2013.  Acrescentou  que  deveria  existir  mais 

cautela nos investimentos, atendendo a que este exercício já tem uma divida nova de 

4.000.000€. Colocou a questão, ao Sr. Presidente, se os movimentos financeiros, até à 

data  da aprovação deste  relatório,  que não sendo do exercício  de 2011,  mas que 

naturalmente tem relevância nas conta de 2011, foram levados em linha de conta. 

Tendo obtido uma resposta afirmativa.

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

relativos ao exercício de 2011, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com votos 

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

Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do nº 2 do 

artº 53º da Lei nº 169/99, de 19 de Setembro, na redação dada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. Mais foi deliberado, agora por unanimidade, não transcrever na ata 
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os aludidos documentos, pelo que, rubricados pelos Membros 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. ----------------------------------------- 

O Vereador  José Luís Serra fez a seguinte declaração de voto:

 “Considerando que:

1 - O investimento caiu cerca de 12% face ao exercício anterior apesar de terem sido 

herdados um conjunto de investimentos em curso e com o financiamento aprovado;

2  -  Os  valencianos,  com  base  na  política  desta  maioria,  tiveram  que  suportar 

aumentos nos preços da água,  saneamento e lixo,  o que se traduziu num esforço 

adicional de cerca de 300.000 euros;

3 - As transferências  para as Juntas de Freguesia desceram, face ao ano 2010, cerca 

de 68%, por isso  é que basta percorrer o Concelho e verificar  que neste mandato as 

freguesias estão abandonadas;

4 - Apesar de reconhecer-mos a redução da divida a terceiros de curto prazo, o fato a 

realçar é que no segundo ano de mandato foi criada uma nova divida no valor de 

4.400.000 euros.

É caso para dizer, a este ritmo aguardamos para ver como termina o mandato. 

Por tudo isto votamos contra.”. ---------------------------------------------------------------- 

PONTO 3 -  FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – 

PROTOCOLO FINANCEIRO E DE COOPERAÇÃO:-  Antes de se proceder à 

votação deste assunto o Vereador José Luís Serra referiu que é um mecanismo que já 

tem alguns anos  e que apesar de concordar com este tipo de apoio referiu que só não 

avançou então  por existirem algumas reservas  em termos legais.

Concluindo  que  após  confirmação,  por  parte  do  Sr.  Presidente,  de  que  este 

instrumento tem base legal para se fazer, dará o seu parecer favorável.

O Sr.  Presidente  referiu  que  o instrumento  apresentado tem enquadramento  legal 

porque  prevê   apenas  apoio  às  micro  e  pequenas  empresas  do  Concelho  e  não 

financiamento, atividade da competência da banca.
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Após  a  apreciação  deste  ponto  passou-se  à  votação,  tendo  a  Câmara  Municipal 

deliberado  por  unanimidade,  submeter  o  assunto  à  apreciação  por  parte  da 

Assembleia Municipal.  PONTO 4 - RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA 

PROSSEGUIMENTO  DE  PROCEDIMENTOS  CONCURSAIS  –  ÁREAS 

FUNCIONAIS DE RECURSOS HUMANOS/CONTABILIDADE/ANIMAÇÃO 

CULTURAL:-  Foi presente a informação  da Chefe de Divisão Administrativa, no 

dia  04/04/2012  do  corrente  mês,  a  propor  a  renovação  da  autorização  para  o 

prosseguimento  dos procedimentos concursais   nas áreas funcionais de Recursos 

Humanos, Contabilidade e Animação Cultural, nos termos do disposto no artº 9º da 

lei 12-A/2010 de 30/06, alterada pela Lei 64-B/2011 de 30/12,  a partir do dia 14 de 

Março até ao termino  do procedimento concursal.

Seguidamente,  os  Vereadores  eleitos  pelo  Partido  Socialista   referiram que  iriam 

votar  contra  pelos  mesmos  motivos  apresentados  aquando da  deliberação  tomada 

para  a  renovação  da  autorização  para  o  prosseguimento  concursal  da  área  de 

sociologia.

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra dos Vereadores eleitos 

pelo Partido Socialista, autorizar o prosseguimento dos procedimentos concursais nos 

termos da Lei.  PONTO 5 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – RENOVAÇÃO:- 

Foi presente uma informação da Chefe da Divisão Administrativa, sobre a renovação 

do contrato em regime de avença para prestação de serviços de assistência jurídica 

judicial  e extrajudicial,  a solicitar  a emissão de parecer favorável  à  renovação.  A 

Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, nos termos 

e para os efeitos do nº4, do art. 22º da Lei 55-A/2010, de 31 de Dezembro. PONTO 6 

- SENHAS DE PRESENÇAS – REDUÇÃO REMUNERATÓRIA:- Foi presente 

a informação prestada pela Chefe de Divisão Administrativa sob o nº DA006 de 05 

de Abril corrente, referente à redução remuneratória  dos eleitos locais prevista no 

orçamento de estado  de 2011. A Câmara municipal tomou conhecimento, bem como, 

irá dar conhecimento da mesma aos membros Assembleia Municipal.  PONTO 7 - 
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PROTOCOLO  DE  COOPERAÇÃO  COM  O  AGRUPAMENTO  453  – 

VALENÇA DO  CORPO  NACIONAL DE  ESCUTAS:-  A Câmara  Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo que baixo se transcreve: --------------

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

A participação dos jovens na vida do seu Município através das Associações Juvenis 

é uma das mais importantes aprendizagens e contributos para a sua formação.

O escutismo é o maior movimento associativo mundial e o que mais jovens integra 

na sua estrutura (28 milhões a nível mundial e cerca de 100.000 em Portugal) tendo 

deixado um enorme legado histórico na nossa sociedade. Ao longo da sua existência 

tem contribuído na educação de crianças e jovens.

Em  Valença  está  representado  o  Corpo  Nacional  de  Escutas  (CNE),  através  do 

Agrupamento nº 453-Valença. 

O  desenvolvimento  dos  jovens,  mediante  o  programa  educativo  do  escutismo,  é 

baseado na aprendizagem através do jogo, a mística e simbologia inerentes a cada 

uma das secções, para tal, os agrupamentos desenvolvem de atividades, privilegiando 

a vida ao ar livre e o contacto com a natureza. 

Entre

Câmara  Municipal  de  Valença,  com sede  na  Praça  da  Republica,  contribuinte  nº 

506728897, aqui representada pelo seu Presidente, Jorge Manuel Salgueiro Mendes, 

como Primeiro Outorgante;

Agrupamento  nº  453-Valença,  pessoa  coletiva  nº500972052,  abreviadamente 

designada por CNE, representado pela Chefe de Agrupamento Carla Maria Minhalma 

Pereira Novais de Araújo.

No seguimento da deliberação da reunião de câmara de vinte e seis de outubro de 

dois  mil  e  onze  é  celebrado  o  presente  Protocolo  que  se  rege  pelas  cláusulas 

seguintes:

CLÁUSULA 1ª.

No âmbito do presente protocolo, o 1º Outorgante ceder, a título gratuito e precário, a 

utilização do edifício existente no antigo Campo da Feira ao 2º outorgante, por um 
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período  inicial  de  1  (um)  ano,  suscetível  de  renovação  por  iguais  e  sucessivos 

períodos, destinando-se a funcionar como sede do Agrupamento. 

CLÁUSULA 2ª

O 2º  Outorgante,  compromete-se a  colaborar  com o 1º  outorgante  assegurando o 

funcionamento das instalações como um espaço de divulgação, informação turística e 

apoio à promoção do Caminho de Santiago, durante os meses de Junho a Setembro e 

sempre que possível e desde que não contrarie o plano de atividades do agrupamento, 

a  colaborar  com   a  Unidade  de  Promoção  Municipal  da  Câmara  Municipal  de 

Valença. 

CLÁUSULA 3ª

O 1º outorgante compromete-se a prestar apoio logístico, que se traduz em:

1) Água e eletricidade; 

2) Obras de reparação e conservação do imóvel. 

CLÁUSULA 4ª

O 2º outorgante compromete-se a: 

a)  Zelar pela manutenção, conservação e bom estado das instalações cedidas;  

b) Não efetuar quaisquer obras sem prévia autorização por escrito do 1º outorgante; 

c) Reparar quaisquer danos materiais resultantes da utilização das instalações;

d) Incluir  o  logótipo  da  Câmara  Municipal,  enquanto  entidade  apoiante,  na 

publicidade das atividades e ações a desenvolver.

CLÁUSULA 5ª

O presente protocolo deixará de produzir os seus efeitos: 

a)Em  caso  de  incumprimento  por  parte  do  2º  outorgante  das  obrigações  ora 

assumidas; 

b)No caso  de  o  1º  outorgante  vir  a  dar  outra  utilização  às  instalações  objeto  do 

presente protocolo ou no caso de vir a necessitar das mesmas por razões de interesse 

público.  

c)Quando manifestamente assim o expressar o 2º outorgante. 

CLÁUSULA 6ª
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Quando a  resolução do presente  protocolo for da iniciativa do 1º  outorgante  este 

informará por escrito o 2º outorgante da sua intenção com a antecedência mínima de 

60 (sessenta dias).

CLÁUSULA 7ª

Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Valença, decidir nos casos omissos e 

dúvidas de interpretação da presente norma de protocolo.

CLÁUSULA 8ª

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura. 

Valença,       abril  de  2012.  Pela  Câmara Municipal  de Valença,  O Presidente  e 

Pelo Agrupamento nº 453 – Valença,  A Chefe do Agrupamento.  ------------------------

PONTO  8  -  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  AVENÇA E  TAREFA COM 

PESSOAS  SINGULARES:-   A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

autorizar a  aquisição de serviços de avença e tarefa  de um Técnico Superior -  área 

funcional  de ação social,  pelo período de 6 meses e pelo valor mensal de 800€, 

isento de IVA,  de acordo com a informação DA005/12  que acerca do assunto foi 

prestada pelo Chefe de Divisão Administrativa.  PONTO 9 - ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS DO VALE DO MINHO – COMPARTICIPAÇÃO:- Foi presente, 

acerca do assunto indicado em epígrafe,  o oficio da  Associação de Municípios do 

Vale  do  Minho,  registada  sob  o  nº2297/2012,   a  solicitar  o  pagamento  da 

comparticipação  que  cabe  a  esta  Câmara  Municipal,   no  âmbito  do  projeto 

COOPMINHO.  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  o 

pagamento  da  comparticipação  de  €  9.000,00  (nove  mil  euros)  à  UNIMINHO. 

PONTO  10  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA:-  Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 11 de abril 

corrente,  que apresenta o total  de disponibilidades de  € 562.556,27(quinhentos e 

sessenta  e  dois mil  quinhentos  e  cinquenta e  seis  euros e  vinte  e  sete  cêntimos). 

“Ciente”.  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E  PELOS 

VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE 

PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL:-  Foi presente a relação dos despachos 
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proferidos pela Presidência da Câmara Municipal por delegação desta, no período de 

27  de  março  findo  a  12  de  abril  corrente.  “Ciente”.   SUBSÍDIOS  E 

TRANSFERÊNCIAS:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os 

seguintes subsídios: ------------------------------------------------------------------------------

- 2.152,50€ (dois mil cento e cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos) com IVA 

incluído,  à  Associação  de  Pais  e  Encarregados  de  Educação do  Agrupamento  de 

Escolas  do  Concelho  de  Valença,  para  a  remodelação  do  pavimento  da  “sala 

Snoozelen”; ---------------------------------------------------------------------------------------

- 250,00€ ( duzentos e cinquenta euros) à Associação Distrital de Atletismo de Viana 

do Castelo, para as comemorações do 25º Aniversário da AAVC; ------------------------

- 250,00€  (duzentos e cinquenta euros)  à Associação Portuguesa dos Limitados da 

Voz. -------------------------------------------------------------------------------------------------

CEDÊNCIAS  DE  TRANSPORTE:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  ratificar  e  autorizar  a  cedência  de  transporte  que  a  coberto  do  nº 

2076/2012  deram  entrada  nesta  Câmara  Municipal.    CEDÊNCIA  DE 

EQUIPAMENTO  E  INSTALAÇÕES:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, ratificar a cedência de equipamento  e instalações que a coberto dos nºs 

1918; 1946/2012 deram entrada nesta Câmara Municipal. (A Vereador Drª. Ângela 

Evangelista não tomou parte nas deliberações respeitante ao Agrupamento Vertical de 

Escolas “ Muralhas do Minho”, por fazer parte dos corpos diretivos). 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  da Presidente da Junta de Freguesia de Arão para manifestar 

a sua satisfação pela obra de saneamento que está a ser executada na sua freguesia. 

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 
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Câmara, pelas onze horas, declarou encerrada a  reunião, da qual,  para constar, se 

lavrou a presente ata.
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