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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  12  DE 

SETEMBRO DE 2012.  -----------

- - - Aos doze dias de setembro 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,  Mário  Rui 

Pinto  de  Oliveira,  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, declarou aberta a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

- - -  Iniciou-se este período com a justificação da ausência da Senhora Vereadora 

Maria Ângela de Lima Evangelista na reunião do executivo camarário, por motivos 

profissionais. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

falta. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente 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 29 DE 

AGOSTO 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 
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unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia 29 de agosto findo, pelo que a 

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

PONTO 2 – VOTOS DE LOUVOR:- Por proposta apresentada pelo Sr. Presidente 

da Câmara, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes 

votos de louvor:----------------------------------------------------------------------------------

• À Comissões de Festas do Concelho;

• À Inês Fernandes;

• À Capitão Luís Miguel de Brito  Mamede Alves.

PONTO 3 – MANUAL DA GESTÃO DA QUALIDADE:-  A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar o manual da Gestão da Qualidade apresentado. 

AUSÊNCIA DE UM VEREADOR:- Quando os trabalhos da reunião iam neste ponto 

o  Vereador  Mário  Rui  Oliveira   ausentou-se,  pelas  9h50.  PONTO  4  – 

EMPREITADA “REMODELAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL” - CESSÃO 

DA  POSIÇÃO  CONTRATUAL:-   Foi  presente  o  requerimento  da  empresa 

“Construções Paraxe, SL”,  registado sob o nº 5408/2012,   a solicitar  autorização 

para a cedência da posição contratual da Empreitada de “Remodelação do Pavilhão 

Municipal” para Luís Silva & Joaquim Melo, Lda.  A  Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, com os votos contra dos vereadores do PS, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente datado de 31 de agosto último, através do qual foi autorizada a cessão da 

posição contratual a favor da empresa "Luís Silva & Joaquim Melo, Lda",   ao abrigo 

do artigo 319.º do Código dos Contratos Públicos. 

Relativamente a este assunto o Vereador José Luís serra questionou se a cedente  já 

se  encontra  em processo  de  insolvência  e  se  sim  parece-lhe  duvidoso.  Também 

referiu que este género de contratos são privados e o Município está a concordar com 

o procedimento. Parece-lhe que o mais coerente seria rescindir este contrato e a novo 

procedimento concursal. Também quis saber se, como o Município tem prejuízos, 
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este irá avançar com processo  judicial contra a empresa. O Sr. Presidente esclareceu 

que caso o Município rescindisse-mos o contrato a empresa entrava logo em processo 

de insolvência  e lançar agora concurso iria atrasar ainda mais a execução da obra. 

Também frisou, que os direitos do Município serão acautelados.   O Vereador José 

Luís Serra questionou ainda qual a fundamentação da cessão da posição contratual da 

obra  tendo  o  Sr.  Presidente  respondido  que  a  obra  se  encontrava  parada  por 

dificuldade económica e de acesso ao crédito.  REGRESSO DE UM VEREADOR:- 

Quando os  trabalhos  da  reunião  iam neste  ponto  o Vereador  Mário  Rui  Oliveira 

regressou, pelas 10h10.  PONTO 5 - EMPREITADA “ARQUIVO MUNICIPAL 

DE VALENÇA” - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:- Acerca do 

assunto em epígrafe, e de acordo com a informação técnica do Chefe da Divisão de 

Urbanismo  e  Planeamento,  a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

conceder  a  título  gracioso a  prorrogação do prazo de execução até  ao dia  30 de 

novembro de 2012.  PONTO 6 – CONCESSÃO DE AUXILIO ECONÓMICO – 

FAMÍLIAS  CARENCIADAS:-  Acerca do  assunto  em  epígrafe,  a  Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  um apoio  de 250€ nos  termos da 

informação da técnica de ação social (registo nº 5187/2012).  PONTO 7 - PREÇO 

DE  VENDA  DAS  PUBLICAÇÕES  MUNICIPAIS:-   A  Câmara  Municipal 

deliberou, por unanimidade,  aprovar o preço de venda  ao público das publicações 

que a coberto do registo interno nº 4256/2012 foram propostas pela Responsável da 

Divisão  da  Cultura,  Turismo  e  Património.  PONTO  8  -  INFORMAÇÃO 

ECONÓMICO  FINANCEIRA  DO  MUNICÍPIO  DE  VALENÇA  –  1º 

SEMESTRE DE 2012:- Foi presente a informação interna  nº DF 048 do dia 24 de 

agosto findo,  prestada pelo Técnico Superior, Dr. Sandro Louro, a exercer funções 

de  Chefe  de  Divisão  Financeira,  referente  à  situação  económico  financeira  do 
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Município de Valença no 1º semestre de 2012, bem como, o parecer emitido pelos 

Revisores oficiais de Contas acerca dessa mesma informação.

Posto à votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar remeter à 

Assembleia Municipal a informação a que se refere este ponto. Mais foi deliberado, 

também por unanimidade, não transcrever na ata 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. PONTO 9 – FIXAÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA O ANO 

2013:-  Acerca do assunto indicado em epigrafe, foi presente a informação nº DF 049 

da Divisão Financeira com a proposta  para a fixação das taxas municipais para o ano 

2013, que seguidamente se transcreve:--------------------------------------------------------

“O Decreto-lei  nº  287/2003,  de  12  de  Novembro,  com as  alterações  que  foram 

introduzidas, aprovou o código do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), dispondo 

no artigo 1º que o Imposto Municipal sobre Imóveis incide sobre o valor patrimonial 

tributário  dos  prédios  rústicos  e  urbanos  situados  em  território  português, 

constituindo receita dos municípios onde os mesmo se localizam.

Os  Municípios,  mediante  deliberação  da  Assembleia  Municipal,  fixam  a  taxa  a 

aplicar em cada ano, sendo que o número 8 do artigo 112º daquele diploma refere 

que as deliberações devem ser comunicadas até 30 de Novembro à Direção Geral dos 

Impostos. 

O imposto é liquidado anualmente, em relação a cada Município pela Direção Geral 

dos Impostos, com base nos valores patrimoniais tributários dos Prédios e em relação 

aos sujeitos passivos que constem das matrizes em 31 de Dezembro do ano a que o 

mesmo respeita, de acordo com o número 1 do artigo 113º do mesmo diploma. 
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De igual modo, o número 1 do artigo 14º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das 

Finanças Locais), prevê que os Municípios possam lançar anualmente uma Derrama, 

até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 

sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção do 

rendimento  gerado  na  sua  área  geográfica  por  sujeitos  passivos  residentes  em 

território  português  que  exerçam,  a  título  principal,  uma  atividade  de  natureza 

comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 

território. 

De acordo com o número 4 do mesmo artigo, a Assembleia Municipal pode, por 

proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para 

os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 

€150.000. 

Por fim, o número 1 do artigo 20º Lei das Finanças Locais, refere que os Municípios 

têm direito, em cada ano, a uma comparticipação variável até 5% no IRS dos sujeitos 

passivos  com  domicílio  fiscal  na  respetiva  circunscrição  territorial,  relativa  a 

rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida 

das deduções previstas no nº1 do artigo 78º do Código do IRS.  

Note-se que, de acordo com o número 2, do mesmo artigo, esta participação, à qual 

os  Municípios  têm direito,  depende de  deliberação,  sobre  a  percentagem de  IRS 

pretendida pelo Município, a qual deve ser comunicada até 31 de Dezembro do ano 

anterior àquele a que respeitam os rendimentos. 

Assim,  considerando  que  o agravamento  dos  condicionalismos  económico 

financeiros,  tem  influenciado  em  grande  escala  o  atual  enquadramento 

macroeconómico  nacional  e  regional,  o  que  tornam ainda  mais  determinantes  o 

reforço  das  medidas  autárquicas  de  alcance  social  e  de  dinamização  económica, 

propõe-se   
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1  -  Imposto  Municipal  sobre  Imóveis  –  IMI  aplicar  as  seguintes  taxas  para  o 

exercício de 2013:

Prédios Urbanos: 0,3%

Prédios Urbanos ainda não avaliados nos termos CIMI: 0,7% 

2 - Taxa de Derrama para 2013: 

• 1,5%  sobre  o  lucro  tributável  sujeito  e  não  isento  do  imposto  sobre  o 

rendimento  das  pessoas  coletivas  com um volume de  negócios  superior  a 

150.000 euros

• 0,5%  sobre  o  lucro  tributável  sujeito  e  não  isento  do  imposto  sobre  o 

rendimento  das  pessoas  coletivas  com um volume de  negócios  inferior  a 

150.000 euros 

3  -  Participação  variável  no  IRS  dos  sujeitos  passivos  com  domicílio  fiscal  na 

respetiva circunscrição territorial, 

• Taxa de 5%.
Por fim, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do Artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 

10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas) e, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 6 do Artigo 64.º, conjugado com a alínea e) do n.º 2 do Artigo 53.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro 

propõe-se fixar em 0,25% a Taxa Municipal de Direitos de Passagem – TMDP  para o 

ano de 2013.

Nestes termos propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre as taxas a aplicar 

para o exercício de 2013 e remeta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

Chefe da Divisão Financeira (a) Sandro Louro”. --------------------------------------------

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

eleitos pelo Partido Socialista,  propor à Assembleia Municipal que, para o ano de 

2013, se fixem as seguintes taxas municipais:

• Em relação à taxa do IMI, fixe  em 0,7% a taxa a que se refere a alínea b) -  

(prédios urbanos ainda não avaliados nos termos do CIMI) e em 0,3% a taxa a 
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que se refere a alínea c), (prédios urbanos) ambas do nº 1 do artigo 112º do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. 

•  Em  relação  à  taxa  da  derrama  para  2013,  efetue  o  lançamento  de  uma 

derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento do imposto sobre 

o rendimento das pessoas coletivas com um volume de negócios superior a 

150.000 euros  e  de  0,5% sobre  o  lucro  tributável  sujeito  e  não  isento  do 

imposto  sobre  o  rendimento  das  pessoas  coletivas  com  um  volume  de 

negócios inferior a 150.000 euros. 

• Em relação à taxa municipal de direitos de passagem (TMDP),  fixe  a taxa de 

0,25% sobre cada fatura. 

• Em relação  à  percentagem variável  no  IRS  dos  sujeitos  passivos   com o 

domicilio fiscal na respetiva circunscrição territorial - 0,5%.

O Vereador Dr. José Luís Serra referiu votam contra porque, neste momento se está a 

assistir a uma epidemia tributária, e que este Município já teve a oportunidade de, 

com o aumento das taxas,  ter margem de equilíbrio. Mais referiu que a classe média 

já não tem capacidade para suportar mais encargos.

O Sr. Presidente da Câmara Municipal esclareceu que o Concelho de Valença depara-

se,  este ano,  com mais percentagem de população com pagamento de tributação 

efetuado  em  relação  ao  ano  transato.  Com  isto,  depreende-se  que  a  população, 

embora  com  algum custo,  tem conseguido suportar  os  encargos tributários  dos 

imóveis.  Assim  e  indo  de  encontro  à  intervenção  efetuada  pelo  Sr.  Vereador 

esclareceu  que  a  proposta   de  fixação  de  taxas  municipais  para  o  ano  de  2013 

mantém as taxas municipais que já estavam a ser praticadas, não as agrava e, que,  

neste momento, ainda não existe margem para se propor uma redução de taxas. Esta 

possibilidade estará dependente da execução de 2013 e da nova Lei das Finanças 

Locais.  PONTO 10 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS –  RESUMO DIÁRIO DE 

TESOURARIA –   Foi  presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia   11  de 

setembro  corrente,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de  €531.954,27 

(quinhentos e trinta e um mil novecentos e cinquenta e quatro euros e vinte e sete 
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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 

30  de  agosto  findo  a  11  de  setembro  corrente.  “Ciente”.  CEDÊNCIA  DE 

TRANSPORTES:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  e 

ratificar  as  cedências  de  transporte  que  a  coberto  dos  nºs  5173;  5411;  5525; 

5596/2012 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,  não se 

tendo registado qualquer  intervenção.   APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- 

Nos termos das pertinentes disposições do artigo 92º da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata desta reunião, em minuta, 

para  surtir  efeitos  imediatos,  para  o  que  foi  a  mesma lida  e  achada  conforme e 

seguidamente  assinada  pelo  Presidente  da  Câmara  e  pelo  Secretário  da  presente 

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

trinta  minutos,  declarou  encerrada  a  reunião,  da  qual,  para  constar,  se  lavrou  a 

presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------
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