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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  20  DE 

JUNHO DE 2012. ------------------

- - - No dia vinte de junho 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, José Manuel Temporão Monte, José Luís Serra 

Rodrigues  e  Fernando  Pereira  Rodrigues.  Secretariou  a  Chefe  de  Divisão 

Administrativa,  Paula  Cristina  Pinheiro  Vasconcelos  Mateus.  E,  tendo  tomado  os 

lugares que lhes estavam destinados, verificaram-se as faltas, das Sras. Vereadoras 

Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo  Domingues,  por  motivos  de  férias  e  Maria 

Ângela de Lima Evangelista, por motivos profissionais  e declarou aberta a reunião 

pelas nove horas e trinta minutos.  -------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

intervenções, não se tendo registado qualquer intervenção. --------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 06 DE 

JUNHO 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 06 de junho corrente, pelo que 

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

PONTO 2 -PUAV – PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL 

DE VALENÇA – PROPOSTA:- Foi presente a proposta do Plano de Urbanização 

da  Área  Empresarial  de  Valença  (PUAEV),  através  da  informação  interna  nº 
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2356/2012,  que acerca do assunto foi prestada pelo Chefe de Divisão  de Urbanismo 

e Planeamento. Antes de se proceder à votação do presente ponto, o Sr. Presidente 

referiu que se encontra presente na reunião um representante da empresa “Lugar do 

Plano  –  Gestão  do  Território  e  Cultura”,  tendo  sido,  por  este,  feita  uma  breve 

exposição  do  ponto  de  situação  do  plano,  bem  como,  foram  prestados  os 

esclarecimentos necessários.  

Seguidamente,  o  Vereador  Dr.  José  Luís  Serra  referiu  que  não  acredita  na 

possibilidade  de  se  fazer  um investimento  desta  natureza  nas  próximas  décadas, 

embora ache muito bem que se prepare o território para essa mudanças.

Por último o Sr. Presidente corroborou as apreensões do Sr. Vereador Serra, referiu 

que  o importante  é  ter  o  projeto pronto e  as  condições  criadas   para  os  agentes 

económicos efetuarem  investimentos.  Findas as intervenções, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade,  aprovar a proposta acima referenciada e enviar a mesma 

para  as  entidades  que  a  própria  lei  obriga.  PONTO  3  -  MODIFICAÇÃO AO 

ORÇAMENTO DE 2012 - REVISÃO Nº 1:- Foi presente a informação interna nº 

DF032 de 14 de Junho corrente, prestada  pelo Chefe de Divisão Financeira, abaixo 

transcrita, com a proposta de a primeira revisão orçamental, atendendo à necessidade 

de  reajustamentos  no  Orçamento  e  Grandes  Opções  do  Plano  do  corrente 

ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------
“A presente  informação  tem como objetivo  apresentar  uma  proposta  de  revisão  do  Orçamento  e 

Grandes Opções do Plano para 2012, nos termos do  Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 

considerando a necessidade de reajustamentos nas respetivas dotações.

Decorridos  que  estão os  primeiros  cinco  meses  de  gestão do exercício  2012,  é  possível  clarificar 

algumas situações que  justificam alguns ajustamentos, uma vez que, não se encontravam previstas 

aquando da elaboração dos documentos previsionais para 2012, designadamente, ao nível da rubrica 

“0102.050803 – Subsídios – Famílias – Outros”, cuja dotação corrigida definida para o exercício 2012, 

cerca de 83 mil euros, encontra-se alocada aos projetos de “Recuperação de Habitações Degradadas” - 

25 mil euros, “Ação Social Escolar” - 33 mil euros, “Bolsas de Estudo” - 20 mil euros e “Cartão 

Sénior” - 5 mil euros. Assim, no sentido de garantir a satisfação dos encargos resultantes da iniciativa 

“Programa de Ocupação de Tempos Livres – OTL” torna-se necessário reforçar esta rubrica com o 

montante de 2.200 euros.
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De igual modo, considerando que no dia 26 de Abril de 2012 foi aprovado pela Assembleia Municipal 

o protocolo financeiro e de cooperação de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Valença Finicia, 

destinado  a  apoiar  projetos  de  investimento  desenvolvidos  por  micro  e  pequenas  empresas  do 

concelho, torna-se necessário introduzir no orçamento municipal a rubrica “0102.050103 – Subsídios - 

Sociedades e quase-sociedades não financeiras – Privadas”, com a dotação de 15 mil euros, no sentido 

de  assegurar  os  encargos  resultantes  da  execução  do  mencionado  programa  de  apoio  ao 

empreendedorismo.

Por fim, no seguimento da deliberação tomada pela Câmara Municipal em 6 de junho corrente, acerca 

do  Regulamento  Municipal  de  Medidas  de  Apoio  Social  a  Famílias  Carenciadas  do  concelho  de 

Valença, foi criado um novo projeto (2012/9) no âmbito do programa Ação Social, que conduziu ao 

reforço da rubrica “0102.050803 – Subsídios – Famílias – Outros” no montante de 10 mil euros.

No seguimento do mencionado, e, considerando ainda a existência de saldo de execução orçamental do 

ano de 2011 no valor de 21.605,14 euros, propõe-se a sua utilização na presente revisão orçamental, 

como parte da compensação do aumento das despesa supra. Por outro lado, de forma equilibrar o 

orçamento, procedeu-se ao ajustamento/anulação do projeto “2010 23/1 – Realização de atividades 

culturais  e  recreativas”,  com repercussão  ao  nível  da  rubrica  orçamental  “0102 020225 –  Outros 

serviços”, no montante de 5.594,86 euros, conforme mapas anexos. 

Mais informo que, de acordo com o artigo 53º,  número 2,  alínea b) do Lei  n.º  169/99, de 18 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal sob proposta da Câmara,  aprovar as opções do plano e a 

proposta do orçamento, bem como as respetivas revisões.

À consideração superior, CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, (a)  Sandro Louro” -------------------

A  Câmara  Municipal,  deliberou,  por  unanimidade,  submeter  a  aprovação  da 

Assembleia  Municipal  a  revisão  orçamental  nos  precisos  moldes  da  informação 

acima  transcrita.  PONTO  4  -  MEMORANDO  DE  ACORDO  ENTRE  O 

GOVERNO  E  ANMP:-  Foi  presente  o  email   da   Associação  Nacional   de 

Municípios  Portuguesa,  registado neta  Câmara Municipal  sob o nº  3850/2012,   a 

remeter   memorandos   de  acordo  entre  o  Governo  e  essa  mesma   Associação 

Nacional,  nomeadamente,  sobre  a  reforma  local,  a  lei  dos  compromisso  dos 

pagamento  em atraso,  o  IMI  e,  sobre  o  programa de  apoio  à  economia  local.  A 

Câmara Municipal  tomou conhecimento.  PONTO 5 -  REGIME JURÍDICO DE 

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO AUTÁRQUICA – 

PROPOSTA DE PARECER:-  Na sequência da aprovação do regime  jurídico da 
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reorganização administrativa territorial  autárquica,  foi  elaborado pelo Município o 

parecer que seguidamente se transcreve:------------------------------------------------------
“Parecer da c.m de valença no âmbito da Lei 22/2012 de 30 de Maio

A  Lei  n.º  22/2012,  de  30  de  Maio,  que  aprovou  o  regime  jurídico  da  reorganização 

administrativa  territorial  autárquica,  vem,  nos  termos  do  artigo  1º  estabelecer  os  objetivos,  os 

princípios e os parâmetros da reorganização administrativa territorial autárquica e definir e enquadrar 

os termos da participação  das autarquias locais na concretização desse processo.

Com a reorganização administrativa territorial autárquica pretende-se prosseguir, entre outros, 

os seguintes objetivos: 

a)Promoção da coesão territorial e do desenvolvimento local; 

b)Alargamento das atribuições e competências das freguesias e correspondentes recursos; 

c)Aprofundamento da capacidade de intervenção da junta de freguesia; 

d)Melhoria  e  desenvolvimento  dos  serviços  públicos  de  proximidade  prestados  pelas 

freguesias às populações; 

e)Promoção de ganhos em escala, de eficiência e da massa crítica nas autarquias locais.

A Assembleia Municipal dispõe de um prazo máximo de 90 dias, após a entrada em vigor da 

Lei, para remeter à Assembleia da República propostas da reorganização administrativa do respetivo 

território.

O presente parecer pretende assim, despoletar a análise deste diploma e a apresentação de 

possíveis cenários que refletem a leitura dos objetivos, critérios e definições constantes no mesmo, 

possibilitando  e  auxiliando  tecnicamente,  a  Assembleia  Municipal,  na  apreciação  e  realização de 

propostas. 

1 - ENQUADRAMENTO GERAL 

1 - O município de Valença é composto por 16 freguesias.

2 - Está classificado, de acordo com o Anexo I, constante da Lei 22/2012, como município de 

Nível  3  (Municípios  com  densidade  populacional  entre  100  e  1000  habitantes  por  km2  e  com 

população inferior a 25 000 habitantes – artigo 4º).

3 – Não possui nenhuma freguesia com menos de 150 habitantes (Tabela n.º1).

4 – Por lugar urbano entende-se o lugar com população igual ou superior a 2000 habitantes.

           5 – É identificado um lugar urbano em Valença que abrange 5 freguesias (mapa 1 e anexo II da 

Lei n.º22/2012), a saber:  Arão, Cristelo Côvo, Gandra, Ganfei e Valença.

6 – Em cada município de nível 3, deve-se obter uma redução global do respetivo número de 

freguesias correspondente a, no mínimo, 50 % do número de freguesias cujo território se situe, total 
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ou parcialmente no mesmo lugar urbano ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos e 25 % do 

número das outras freguesias.

7 - No exercício da respetiva pronúncia prevista no artigo 11.º da presente lei, a Assembleia 

Municipal  goza  de  uma  margem  de  flexibilidade  que  lhe  permite,  em  casos  devidamente 

fundamentados,  propor  uma redução do número de freguesias  do respetivo  município até 20  % 

inferior ao número global de freguesias a reduzir resultante da aplicação das percentagens previstas 

no n.º 1 do artigo 6.º.

8 – Nos termos do artigo 11º a Assembleia Municipal delibera (pronúncia da assembleia muni-

cipal) sobre a reorganização, respeitando os parâmetros de agregação. Por seu lado as Assembleias de 

Freguesia apresentam pareceres sobre a reorganização administrativa territorial autárquica, os quais, 

quando conformes com os princípios e os parâmetros definidos na presente lei, devem ser pondera-

dos pela assembleia municipal. A pronúncia da Assembleia Municipal deve conter os seguintes ele-

mentos: 

a) Identificação das freguesias consideradas como situadas em lugar urbano, nos termos e 

para os efeitos da Lei nº 22/2012;

b) Número de freguesias; 

c) Denominação das freguesias;

d) Definição e delimitação dos limites territoriais de todas as freguesias; 

e) Determinação da localização das sedes das freguesias; 

f) Nota justificativa.

2 – ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE CENÁRIOS ALTERNATIVOS

Cenário A – Critérios Propostos sem adaptação territorial do conceito de lugar urbano

Baseada numa leitura  direta  da Lei  nº  22/2012,  de  30 de Maio  e,  ainda nos documentos 

fornecidos pelo Governo (site do INE, Mapa I e Dados Censos 2011), Valença é classificado como 

município de nível 3 e é abrangida por uma delimitação proposta de Lugar Urbano que abrange 5 

freguesias.

Integrando os objetivos, critérios e as definições constantes da Lei, a proposta baseada numa 

análise “direta”  preconiza que em Valença, nas freguesias em lugar urbano haja uma redução de 

50%, ou seja, uma redução de 3 das 5 freguesias (critérios de arredondamento).

 Das restantes 11 freguesias devemos aplicar uma redução de 25%,  ou seja, nova redução de 3 

freguesias. 

No cômputo geral, a priori, ficaríamos assim geograficamente reduzidos (agregados) na sede 

de município e freguesias envolventes abrangidas pelo denominado  lugar urbano, a 2 freguesias e 
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restante território a 8 freguesias num total final de 10 freguesias das atuais 16.

Este cenário implica assim a redução global de 6 freguesias. No entanto, prevendo que exista 

uma  proposta  prévia  em  conformidade  com  os  critérios  expressos  na  Lei,  podemos  recorrer  à 

manutenção de 20% do total do número de freguesias a reduzir.

Assim,  conforme o  disposto  no artigo  n.º  7,  poderemos aplicar  uma  redução de 20% ao 

número de freguesias a agregar/reduzir em lugar urbano, que nos permite manter então mais uma 

freguesia no  lugar urbano, agregação de apenas 2 das 3 iniciais  e vice-versa no caso do restante 

território.

A fusão inicial de 6 freguesias passaria para apenas 4, resultando das 16 freguesias iniciais, 

mediante proposta da Assembleia, uma reorganização em 12 freguesias. 

Cenário B  – Critérios Propostos com adaptação territorial do conceito de lugar urbano.

Através de uma breve análise territorial  do concelho de Valença, recorrendo aos principais 

indicadores  e  análise  geográfica  (indicadores  sociais,  demográficos,  habitacionais,  etc),  podemos 

estabelecer uma realidade diferente do denominado  Lugar Urbano, daquela que está proposto no 

mapa n.º1, cingindo-o apenas à freguesia de Valença. 

Os factos que servem de justificação desta realidade baseiam-se na distribuição de funções 

territoriais  tais  como:  concentração  dos  equipamentos  na  sede  de  município,  à  densidade 

populacional, à densidade habitacional e à rede de transportes, entre outras.

 A ligação ou extensão do Lugar Urbano apresentado no mapa n.º 1, para fora dos limites da 

freguesia  de  Valença,  presumimos  que  se  baseie,  essencialmente,  pela  relação  espacial  de 

prolongamento, mais ou menos contínuo, da função residencial (habitacional de baixa densidade).

Neste sentido, e conforme o n.º3 do artigo 5º  “ Em casos devidamente fundamentados,  a  

assembleia municipal pode, no âmbito da respetiva pronúncia prevista no artigo 11.º da presente lei,  

considerar  como não situadas  nos  lugares  urbanos  do  município  freguesias  que  como tal  sejam  

consideradas nos termos dos números anteriores.” , podendo apresentar uma proposta de redefinição 

de lugar urbano mais identificada com a realidade Valenciana.

Assim,  conjugando  a  nova  proposta  de  Lugar  Urbano apenas  à  freguesia  de  Valença  e 

conforme o o disposto n.º 2, do artigo 5.º podemos não considerar a redução de 50%  mas sim a 

aplicação de 25% a todo o território municipal, tal como o permite a al. c) do nº1 do artigo 6º .

 Em suma dever-se-á aplicar o critério de redução em 25% a todo o território, isto é, das 16 

freguesias terá que se reduzir 4 freguesias. Porém, através de proposta, devidamente fundamentada, 

apresentada pela Assembleia Municipal, será possível propor uma redução de 20%  à redução de 25% 

imposta, ou seja, das 4 freguesias a reduzir passaríamos apenas a ter que reduzir 3 freguesias.
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A perspetiva de apenas um lugar urbano restrito à freguesia de Valença, além de ser o mais 

correto em termos de Ordenamento do Território, cumpre com os critérios mínimos do que deve ser 

um Lugar Urbano conforme artigo 8, alínea c)  iii)   “Nos municípios de nível 3, 2500 habitantes por  

freguesia no lugar urbano e de 500 habitantes nas outras freguesias”.

Desta  forma das 16  freguesias  iniciais,  mediante proposta,  fundamentada da Assembleia 

Municipal, seria possível reorganizar administrativamente o território municipal em 13 freguesias. 

Cenário C – Ausência de pronúncia.

Caso  a  Assembleia  Municipal  não  pretenda  apresentar  proposta  de  reorganização 

administrativa ou, a proposta apresentada esteja em desconformidade com os critérios expressos na 

Lei, a Unidade Técnica propõe, à Assembleia Municipal, um projeto de reorganização administrativa.

A Assembleia Municipal  após a receção do projeto pode, no prazo máximo de 20 dias, apre-

sentar um projeto alternativo à Assembleia da República, o qual é apreciado pela Unidade Técnica nos 

termos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 14º.

Porém, deve ter-se em consideração que as propostas que sejam realizadas pela Unidade Téc-

nica não conferem bónus das verbas FFF às freguesias agregadas durante o seguinte mandato da 

agregação.

CONCLUSÕES 

O presente parecer é apresentado ao abrigo do nº2 do artigo 11º da Lei 22/2012 e baseia-se 

na  leitura  e  interpretação da Lei  expressa  diretamente através  dos  documentos fornecidos,  bem 

como, nas informações apresentadas durante a discussão pública/apresentação da proposta de Lei. 

Pretende  ser,  somente,  a  base  inicial  para  a  deliberação  e  pronúncia  por  parte  da  Assembleia 

Municipal do processo de reorganização administrativa do município.

Cabe  à  Assembleia  Municipal  deliberar  a  reorganização  administrativa  do  território  das 

freguesias  -  «pronúncia  da assembleia  municipal»  -  respeitando os  parâmetros  de agregação,  os 

princípios e as orientações estratégicas  bem como os pareceres apresentados pelas Assembleias de 

Freguesia.

A Agregação de freguesias deve, é nosso entendimento,  também levar em linha de conta os 

seguintes critérios:

a) Assentar em fatores de proximidade geográfica;

b) A dimensão demográfica das freguesias a agrupar;

c) As distâncias médias dos aglomerados do “novo território” à sede da nova Junta (a designar 

nome e local);

d)Prever medidas de minimização dos impactos (como exº a rotavidade das reuniões de Junta 

7



e Assembleia de Freguesias pelas sedes antigas, ...). Fernando Barros”. ---------------------------------

Após  analisada  o  parecer  acima  transcrito,  a  Câmara  Municipal,  deliberou,  por 

unanimidade, submetê-lo à Assembleia Municipal como suporte para a reorganização 

administrativa  do  território  das  freguesias  deste  Concelho.  PONTO  6  - 

AUTORIZAÇÃO  PREVIA  GENÉRICA  NO  ÂMBITO  DA  LEI  DOS 

COMPROMISSOS E PAGAMENTO EM ATRASO:- Foi presente a informação 

interna nº DF033, datada de 15 do corrente mês, referente ao pedido de Autorização 

prévia genérica, no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. A 

Câmara Municipal  atendendo à necessidade de assumir compromissos plurianuais 

que  dependem,  nos  termos  da  respetiva  lei,  da  autorização  prévia  da  Assembleia 

Municipal, deliberou, por unanimidade, solicitar que este órgão delibere o seguinte:

1- Para os efeitos previstos na alínea c) do número 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro,  emitir  autorização prévia genérica favorável  à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes:

a)  Resultem de projetos,  ações ou de outra natureza constantes das Grandes 

Opções do Plano;

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos.

2 -  A assunção de  compromissos  plurianuais  a  coberto  da autorização  prévia,  só 

poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, 

sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de 

fevereiro,  e  uma  vez  cumpridos  os  demais  requisitos  legais  de  execução  de 

despesas.

3  -  A Câmara  Municipal  poderá  delegar  no  Presidente  da  Câmara  Municipal  a 

assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de 

caráter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa 

8



20 – JUNHO - 2012

A T A     Nº    13/2012

prevista no Orçamento, nos termos do número 1, até ao montante permitido por 

lei, no âmbito do regime de contratação pública.

4 - O regime de autorização deverá aplicar-se à Câmara Municipal relativamente a 

todas  as  assunções  de  compromissos,  desde  que  respeitadas  as  condições 

constantes dos números 1 e 2, já assumidas, a assumir ou que tenham produzido 

efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2012.

5 -  Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma 

informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo 

desta autorização prévia genérica. ----------------------------------------------------------

PONTO 7 - CONFRARIA DA LAMPREIA DO RIO MINHO – PROPOSTA DE 
ADESÃO :-  Foi presente o oficio da Adriminho registado nesta Câmara Municipal 

sob o nº 3467/2012, a remeter um proposta de adesão deste Município à CLRM - 

Confraria da Lampreia do Rio Minho, bem como os respetivos estatutos. A Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  nos  termos  nos  termos  das  disposições 

conjugadas da alínea a) do nº 6 do artº 64º com a alínea m) do nº 2 do artº 53º, ambos 

da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, solicitar autorização à Assembleia Municipal 

para a adesão acima referida.  PONTO 8 -  SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DE VALENÇA – PROPOSTA DE CORREÇÃO AO TARIFÁRIO:- Foi presente 

a  informação  interna  nº  3313/2012  da  Divisão  de  Infraestruturas  desta  Câmara 

Municipal, referente ao escalonamento das tarifas devidas pelo serviço de drenagem e 

tratamento de águas residuais que seguidamente se transcreve:----------------------------
“INFORMAÇÃO

SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VALENÇA – TARIFÁRIO

No tarifário acima referido verifica-se a existência de um erro, que deverá ser 
corrigido,  no  escalonamento  das  tarifas  devidas  pelo  serviço  de  drenagem  e 
tratamento de águas residuais.

Conforme  se  pode  verificar  existe  um vazio  entre  os  valores  dos  1º  e  2º 
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escalões do ponto 2 , referente a  comércio, indústria e serviços. (Quadro I de Águas 
Residuais).

Em coerência  com outras  tarifas  aplicadas  ao mesmo tipo  de utilizador,  o 
escalão 1 deverá  aplicado aos consumidores com consumos englobados no intervalo 
0-50m3, sendo assim corrigido o valor  atualmente aprovado.  Em face deste  novo 
valor o vazio deixará de existir.

Assim o quadro terá a seguinte leitura:
Quadro I

Tarifas devidas pelo serviço de drenagem e tratamento de águas residuais

(por m3 de consumo de água)

1. Consumidores domésticos:

1.1 Escalão 1: (0-15) m3 0,50 €

1.2 Escalão 2: (+15) m3  0,50 €

2. Comércio, indústria e serviços:

2.1 Escalão 1: (0-50) m3  0,50 €

2.2 Escalão 2: (+ 50) m3 0,70 €

3. Outros consumidores:

3.1 Administração local 0,50 €

3.2 Administração central 0,70 €

3.3 Instituições de interesse público 0,50 €

3.4 Obras e outros utilizadores de carácter eventual 1,00 €

À consideração  superior.  Valença,  15 de  Junho de  2012.  O Chefe  da  Divisão  de 

Infraestruturas Jorge Manuel Rio Tinto de Azevedo”.  A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar a correção ao Quadro I  do tarifário das Águas Residuais 

referente aos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais de Valença, conforme a informação prestada pelo Chefe de Divisão.

PONTO  9  -  IFDR  -  CONTRATOS  DE  FINANCIAMENTO  - 
REQUALIFICAÇÃO  DO  PAVILHÃO  MUNICIPAL  DE  VALENÇA, 
SISTEMAS AUTÓNOMOS DE VALENÇA – FREGUESIA DE FONTOURA E 
ARQUIVO  MUNICIPAL DE  VALENÇA:-  Foi  presente  o  oficio  do  IFDR  – 

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional,  IP,  registado nesta Câmara 
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Municipal sob o nº 3692/2012, a remeter as minutas de contratos de empréstimo do 

BEI para financiamento, quer da Requalificação do Pavilhão Municipal de Valença 

quer dos Sistemas Autónomos de Valença – Freguesia de Fontoura,  bem como, a 

informação  interna  nº  3269/2012,  da  Divisão  Financeira,  a  remeter  a  minuta  do 

contrato  de financiamento reembolsável emitida, também, pelo IFDR para o Arquivo 

Municipal de Valença. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho  através  do  qual  foram  aprovadas  as  minutas  de  contrato  acima 

referenciadas.  PONTO 10 -  “PACTO DE AUTARCAS” – PLANO DE AÇÃO 
PARA  A  SUSTENTABILIDADE  ENERGÉTICA  DE  VALENÇA:-  No 

seguimento  da  autorização  de  adesão  deste  Município  ao  Pacto  de  Autarcas,  foi 

presente um plano de ação para a sustentabilidade energética do concelho de Valença, 

que para além  de integrar uma breve caraterização  quer do território valenciano, 

quer  dos  respetivos  consumos  e  produção  energéticos,  agrega  um  conjunto  de 

ações /medidas cuja implementação acarretará a progressiva redução das emissões 

CO2 e,  subsequentemente,  a  melhoria  do  desempenho  energético  –  ambiental  do 

concelho de Valença (inf. int.  Nº 3086/2012).  A Câmara Municipal deliberou,  por 

unanimidade, aprovar o Plano de Ação  para a Sustentabilidade Energética para o 

Concelho de Valença. PONTO 11 - ARTº 48º DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS 
(LEI  Nº  2/2007  DE  15  DE  JANEIRO)  –  AUDITOR  EXTERNO:-A Lei  das 

Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro) estabelece a obrigatoriedade de as 

contas anuais dos Municípios que detenham capital em fundações ou em entidades do 

sector  empresarial  local  serem  verificadas  por  auditor  externo,  a  nomear  por 

deliberação  da  assembleia  municipal,  sob  proposta  da  câmara,  de  entre  revisores 

oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas (artº 48º, nºs. 1 e 2, da 

LFL). Dado que este Município detém capital social na empresa INTERMINHO – 

Sociedade Gestora de Parques Empresariais, E.M., a Câmara Municipal, tomando em 

consideração que a sociedade “Armando Meireles e Lopes Vinga, SROC” já exerceu 

tais  funções  no  ano  transato,  deliberou,  por  unanimidade,  propor  à  Assembleia 

Municipal,  nos  termos  das  mencionadas  disposições  legais,  que  nomeie  Auditor 

Externo a referida sociedade. Mais foi deliberado, também por unanimidade e caso 
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venha a ser efetuada a aludida nomeação, fazer a respetiva adjudicação à aludido 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, nos termos da informação DF-ABS-016 

do  dia  08  do  corrente  mês  prestada  pela   Divisão  Financeira,  que  se 

segue:--------------------------------------------------------

ASSUNTO: Autorização para iniciar o procedimento para aquisição de serviços de auditoria externa 

das contas do Município de Valença para o exercício 2012

Objecto do Fornecimento: Considerando que o número 1º do artigo 48º da Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro,  estabelece que as  contas anuais  dos  municípios que detenham 

capital em entidades do sector empresarial local devem ser verificadas por 

auditor externo.  Considerando de igual  modo,  o  número 2º do mesmo 

artigo, que refere que o auditor externo é nomeado por deliberação da 

assembleia municipal, sob proposta da câmara.

Propõe-se iniciar o procedimento para a aquisição de serviços de auditoria 

externa para o exercício 2012.

Valor do Encargo Estima-se que o valor base do contrato seja, de 10.225,00 euros (valor do 

contrato do exercício anterior atualizado à taxa de inflação), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, totalizando 12.576,75 euros.

Considerando  que  o  contrato  a  celebrar  compreende  o 

mesmo  objeto  do  contrato  vigente  em  2011,  aplica-se  o 

disposto no artigo 26º do diploma supracitado,  que implica 

uma redução de 10% do valor total do contrato de aquisição 

de  serviços,  passando  o  mesmo  para  9.202,50  euros, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, totalizando 11.319,08 

euros.

Procedimento  a  Adotar  e 
Justificação:

Em referência ao fornecimento e pedido de compra supra mencionados, 

propõe-se a abertura do  Procedimento por Ajuste Direto,  ao abrigo do 

art.º 20º, n.º 1, alínea a), aplicável por força do art.º 38º, ambos do DL 

18/2008, de 29 de Janeiro.
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Entidades a Convidar: No seguimento do art.113 e do art.º 114 ambos do DL 18/2008, de 29 de 

Janeiro, e uma vez que:

• Este serviço tem sido desenvolvidos, com profissionalismo e 

competência, pela sociedade de Revisores Armando Meireles 

e Lopes Vinga

• Existe um conjunto de procedimento já estabelecidos entre 

os Serviços Municipais e a referida sociedade

• O preço praticado pela referida sociedade enquadra-se nos 

preços  de  mercado  praticados  pelas  demais  sociedade  de 

revisores

Propõe-se  que  a  sociedade  Armando  Meireles  e  Lopes  Vinga  seja 

convidada a apresentar proposta.

Anexo à Informação:
-  Caderno  de  Encargos 
Programa de Procedimento
-  Indicação  do  Júri  de 
Concurso

Júri  de Concurso:  Não aplicável  por  força  do n.º  1  do Art.º  67º do DL 

18/2008, de 29 de Janeiro.

Caderno de Encargos: Anexo à presente Informação

Assim,

• Considerando  o  disposto  no  numero  8,  do  artigo  26º,  da  Lei  n.º  64-B/2011,  de  30  de  

Dezembro,  e  número  1  do  artigo  6.º  ,  do  Decreto-Lei  n.º  209/2009,  de  3  de  Setembro,  

alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, que determina a obrigatoriedade de parecer  

prévio favorável do órgão executivo relativamente à celebração de contratos de aquisição de  

serviços cujo objeto seja consultoria técnica;

• Considerando ainda, que o número 8 do artigo 26.º do diploma supracitado determina que  

os termos e a tramitação daquele parecer são regulados pela Portaria n.º 4- A/2011, de 3 de  

Janeiro, a qual consagra que o pedido de parecer é instruído, para além dos apresentados  

anteriormente, os seguintes elementos:

◦ Descrição  do  objeto  do  contrato,  demonstrando  não  se  tratar  de 

trabalho subordinado:  face  à natureza  do  serviço a  prestar  depreende-se  que  as  

funções  a  desempenhar  pelo  prestador  de  serviços  serão  desenvolvidas  com  a  

máxima  autonomia,  sem  subordinação  hierárquica  e  sem  horários  pré-definidos,  

revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de  
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emprego público

◦ Redução  remuneratório:  Uma  vez  que  o  contrato  a  celebrar  

compreende o mesmo objeto do contrato vigente em 2011, aplica-se o disposto no  

artigo 26º do diploma supracitado, que implica uma redução de 10% do valor total do  

contrato de aquisição de serviços.

Nestes termos, propõe-se que o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal determine a remessa da 

presente informação, caderno de encargos e respetivo processo, à Câmara Municipal,  a fim deste 

órgão, na qualidade de entidade competente para a decisão de contratar, proferir decisão no sentido 

de:

• Emitir parecer favorável para a realização da despesa

• Autorizar a escolha do procedimento por ajuste direto 

• Aprovar as condições propostas

• Aprovar o caderno de encargos;

• Determinar que os serviços efetuem lançamento do presente procedimento na plataforma 

eletrónica de contratação pública contratada pela Câmara Municipal de Valença, vortalGOV, 

com a ref.ª AD-ABS-16/2012.

À Consideração Superior. O CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA (a)  Sandro Louro (Técnico Superior a 

assegurar as funções)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por último, foi deliberado por, unanimidade, ratificar o despacho  através do qual foi 

proferida a decisão de  autorizar a despesa, escolher o procedimento por ajuste direto, 

aprovar as condições propostas e o caderno de encargos, bem como, autorizar o inicio 

do  procedimento.  PONTO  12  -  EMPREITADA  DE  “TRABALHOS 
COMPLEMENTARES  DE  DRENAGEM   PLUVIAL  DA  AVª.  MIGUEL 
DANTAS”:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

proferido   no  uso  de  delegação de  competências  através  do  qual  foi  aprovado o 

projeto  de  execução,  programa  de  concurso,  caderno  de  encargos,  contratar  e 

autorizar a despesa, mandar abrir procedimento por ajuste direto para a empreitada de 

trabalhos complementares de drenagem pluvial da Avª. Miguel Dantas. PONTO 13 - 
AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  AVENÇA  E  TAREFA  COM  PESSOAS 
SINGULARES:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o 

despacho através do qual foi autorizada a aquisição de serviço de avença e tarefa com 
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Rafaela Santos de Sousa,  no âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Criança, 

pelo valor de 1.700€ (mil  e setecentos euros),  isento de IVA, (Inf.  nº DF031 de 

29/05/2012). PONTO 14 -  BOLSAS DE ESTUDO – ATRIBUIÇÃO:-  A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir num total de 27 Bolsas de Estudo para 

o ano letivo 2011/2012, conforme descrito na ata abaixo transcrita elaborada pelos 

Serviços  de  Ação  Social  desta  Câmara  Municipal,  através  do  registo  interno 

nº3295/2012:---------------------------------------------------------------------------------------
“Ata

Aos 15 dias do mês de Junho de 2012, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu nos 

Serviços de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Valença, o júri eleito para 

atribuição das Bolsas de Estudo do Ensino Médio e Superior referente ao Ano Letivo 

2011/2012, constituído pelo Dr. Sandro Louro, em substituição da Presidente do Júri, 

Dra. Elisabete Domingues, por esta se encontrar impedida, Engenheiro Victor Araújo 

e o Vereador José Monte.

Após  análise  e  avaliação  de  todos  os  processos  de  candidatura,  o  júri  propõe  à 

Câmara a atribuição de Bolsa de Estudos aos seguintes candidatos.

Bolsas de Estudo Atribuídas – Ano Letivo 2011 / 2012

N.
º

Nome Valor Mensal da 
Bolsa de Estudos 

Atribuída

Valor Total da Bolsa 
de Estudos Atribuída

(10 meses)
1 Vânia Patrícia Gonçalves Dantas 100,00 € 1.000,00 €
2 Maria de Jesus Nogueira Costa 80,00 € 800,00 €
3 Sara Alexandrina Amorim Castro Gomes 80,00 € 800,00 €
4 Jessica Almeida Gonçalves 90,00 € 900,00 €
5 Gabriel Shumacher Mesquita Afonso 95,00 € 950,00 €
6 Mário José de Jesus Vidal 50,00 € 500,00 €
7 Sónia Patrícia Martins Henriques 70,00 € 700,00 €
8 Miguel António Teixeira Azevedo 75,00 € 750,00 €
9 Gustavo Miguel Costa Gomes 70,00 € 700,00 €

10 Maria Manuel Almeida Gonçalves 75,00 € 750,00 €
11 Ana Raquel do Souto Pereira 75,00 € 750,00 €
12 Mariana Rodrigues Pauleta de Matos 70,00 € 700,00 €
13 Andreia Ribeiro Carvalho 70,00 € 700,00 €
14 Ana Margarida Melim Ribeiro 75,00 € 750,00 €
15 Ana Cláudia Amorim de Sousa 70,00 € 700,00 €
16 Joana Marisa Seixas Pereira 70,00 € 700,00 €
17 Bruno Miguel dos Prazeres Rodrigues 75,00 € 750,00 €
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18 Mónica Andreia Teixeira Rodrigues 75,00 € 750,00 €
19 Mónica Sofia Pires Cerqueira 70,00 € 700,00 €
20 Adelaide João Barros de Sousa 60,00 € 600,00 €
21 Tânia Marlene dos Prazeres Rodrigues 70,00 € 700,00 €
22 Cláudia Abreu Dias 60,00 € 600,00 €
23 Mónica Loureiro Rocha 60,00 € 600,00 €
24 Barbara da Silva Domingues 65,00 € 650,00 €
25 Joel Dinis Pereira Alves 55,00 € 550,00 €
26 Cátia Sofia de Sousa Ribeiro 55,00 € 550,00 €
27 Cristiana Bueno Secco Gonçalves 55,00 € 550,00 €

TOTAL 1.915,00 € 19.150,00 €
Valença, 15 de Junho de 2012” ----------------------------------------------------------------

PONTO  15  -  SUBSÍDIOS  ÀS  COLETIVIDADES  –  CONT.:-  Foi  presente  a 

informação interna  prestada pelo Responsável  do Desporto e Juventude, a propor a 

atribuição de subsídios anuais  a mais algumas  coletividades. A Câmara Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  os  seguintes 

subsídios:-------------------------------------------------------------------------------------------
PONTO  16  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA:-  Foi  presente  o  Resumo Diário  de  Tesouraria  do dia  de 19 de 

Junho corrente, que apresenta o total de disponibilidades de €855.748,73 (oitocentos 

e cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e oito euros e setenta e três 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 

de 08 a 20 de junho corrente. “Ciente”.  SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS:-  A 

Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  um subsidio  no  valor  de 

€250,00 (duzentos e cinquenta euros) à União Humanitária dos Doentes com Cancro, 

como forma de apoio ao funcionamento do Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico.

(registo  nº  3253/2012).   Mais  foi  deliberado,  por  unanimidade,  retirar  o  pedido 

efetuado  pela  Comissão  de  Festas   de  Santo  António,  registado  nesta  Câmara 

Municipal sob o nº 3829/2012, para a  efetuarem novo pedido em nome da Fábrica da 

Igreja Paroquial de Santa Maria da Silva, atendendo a que o subsidio não pode ser 

pago  à  Comissão  de  Festas.  CEDÊNCIA  DE  TRANSPORTE:-  A  Câmara 
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Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e autorizar a cedência de transporte 

que a coberto dos nºs 3505; 3627/2012 deram entrada nesta Câmara Municipal. Mais 

foi deliberado agora, por maioria, com votos contra dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista,  ratificar  a  cedência  de  transporte  que  a  coberto  do  nº  3668/2012  deu 

entrada nesta Câmara Municipal.   CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES:-  A Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  e  autorizar  as  cedências  de 

instalações que a coberto dos nºs 3114; 3646; 3704; 3892; 3913/2012 deram entrada 

nesta  Câmara  Municipal.  PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  ABERTO  AO 

PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara fixou um 

período  de  intervenção  aberto  ao  público,  tendo-se  registado  as  seguintes 

intervenções: --------------------------------------------------------------------------------------

- Do Presidente da Junta de Freguesia de S. Julião para agradecer ao Município o 
17

Planeamento Financeiro de Subsídios às Associações Valencianas 2012

Associações
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

TOTAL
Prestação Prestação Prestação Prestação Prestação Transporte *

A. Cultural Verdoejo 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 0,00 € 3.500,00 €

Rancho Folclorico C. de S. Julião 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.500,00 € 7.000,00 €

G.C.R “Os Camponeses Minhotos” 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 1.500,00 € 6.000,00 €

ASS. Musical de S. Pedro 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 1.500,00 €

Coral Polifónico de S. Teotonio 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 1.000,00 €

Grupo Folclorico de Ganfei 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €

Ass. C.R. Gondomil 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 1.000,00 €

Rancho Infantil de Friestas 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 6.500,00 €

Ass. RCDSS de Gandra 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €

Adeptas da Liberdade 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

Ponte nas Ondas 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

Comédias do Minho 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 0,00 € 16.000,00 €

Banda Sucesso – Fontoura 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 750,00 €

Luar do Minho 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 2.500,00 €

Grupo de Jovens Fonte D´ouro 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 750,00 €

Núcleo Sportinguista de Valença 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

Corpo Nacional de Escutas 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 3.000,00 €

LACV – Liga Amigos de Valença 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 € 1.500,00 €
Ass. Estudantes EB 2,3/S – AEEBSV 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 750,00 €

TOTAL 11.700,00 € 10.200,00 € 11.700,00 € 10.200,00 € 10.950,00 € 6.500,00 € 61.250,00 €



apoio  prestado no evento “Sabores Serranos”. ----------------------------------------------

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

artigo 92º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a 

mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e 

pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

Câmara, pelas dez horas e cinquenta e três minutos, declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente ata.
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