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ATA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  VALENÇA 
REALIZADA  NO  DIA  25  DE 
SETEMBRO DE 2012.  -----------

- - - Aos vinte e cinco 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 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 dos Senhores Vereadores 

José  Luís  Serra  e  Maria  Ângela  de  Lima  Evangelista na  reunião  do  executivo 

camarário,  por  motivos  profissionais.  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, justificar as referidas faltas.

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

intervenções tendo-se registado a intervenção do Sr. Vereador Fernando Rodrigues 

para  colocar  algumas  questões  quanto  às  diligências   que  o  Município  tomou 

relativamente à passagem de nível em Cristelo – Côvo.

Pelo Sr. Presidente foi dito que a REFER, mesmo  após  apresentação do projeto  e, 

de  mostrar  que  o  Município  se  encontra  disponível  para  comparticipar  25%  da 

empreitada, evocou incapacidade financeira para a realização da obra, apresentando 

como  alternativa uma passagem de nível com barreiras automáticas que se encontra 

em análise. ----------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12 DE 
SETEMBRO DE 2012:- A Câmara  Municipal,  em cumprimento  do disposto no 
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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 12 de setembro corrente, pelo 

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

PONTO  2  – PAEL -   PROGRAMA DE  APOIO  À  ECONOMIA LOCAL - 
PORTARIA 281-A/2012, DE 14/09 – ADESÃO:- Foi presente a informação interna 

nº  DF052  prestada  pela  Divisão  Financeira  no  dia  17  de  Setembro  corrente,  a 

apresentar a proposta  de adesão  deste Município ao PAEL - Programa da Apoio à 

Economia Local que seguidamente se transcreve:-------------------------------------------

“A Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, criou o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), o qual tem 

por objeto a regularização do pagamento das dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, 

registas na Direção-Geral das Autarquias Locais à data de 31 de março de 2012.

De  acordo  com  o  artigo  1º  do  mencionado  diploma  ,  os  municípios   aderentes  ao  PAEL  são 

autorizados a celebrar um contrato de empréstimo com o Estado  nos termos  e condições definidos 

pela mencionada lei. De referir que, o limite legal de endividamento de médio e longo prazos não 

prejudica a contratação do mencionado empréstimo, sendo que o mesmo não pode conduzir  ao 

aumento do endividamento liquido conforme estabelecido na Lei das Finanças locais e respetivas 

alterações.

Para efeitos de adesão e definição dos programas de financiamento, foram criados dois programas:

Programa I integra os municípios que estejam abrangidos por um plano de reequilibro financeiro e 

que a 31 de dezembro de 2011, se encontravam numa situação de desequilibro estrutural;

Programa II integra  os restantes municípios com pagamentos em atraso há mais de 90 dias a 31 de 

março de 2012.

Face  ao  exposto,  o  Município  de  Valença  enquadra-se  no  Programa  II,  em  que  o  empréstimo 

contraído tem um prazo máximo de vigência de 14 anos, sem diferimento de inicio de período de  

amortização, amortizado em prestações com uma periodicidade não superior à semestral, sendo o  

montante mínimo de financiamento de 50% e o montante máximo de financiamento de 90% do 

montante elegível. No caso do Município de Valença, o valor elegível comunicado pela DGAL para 

efeitos de PAEL é de € 1 250 864,27. 
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Assim,  no dia  14  de setembro de 2012,  foi  aprovada a  Portaria  n.º  281-A/2012 que procede  à  

regulamentação da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, que aprova o Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL). 

Com efeito, a mencionada portaria estabelece os seguintes requisitos e condições: 

A adesão do município é efetuada através do preenchimento e envio do formulário próprio no prazo  

de 20 dias seguidos após a publicação da portaria; 

O formulário é obrigatoriamente subscrito pelo presidente da câmara municipal, sendo instruído com 

o Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado pela assembleia municipal sob proposta da câmara 

municipal; 

A taxa de juro aplicável ao empréstimo contratado é a correspondente à do custo de financiamento  

da República Portuguesa, acrescida de 15 pontos base; 

A libertação das verbas faz-se em duas tranches, a primeira no valor de 70% do montante financiado 

e a segunda, no valor de 30% do montante financiado, após aprovação das medidas previstas no 

Plano. 

Assim, face ao exposto, submete-se à consideração superior a decisão de aderir, ou não, ao Programa  

de Apoio à Economia Local, sendo que para o efeito, reforça-se a ideia de que a adesão ao PAEL  

permitirá, uma vez que, financeiramente se procede à consolidação de dívida, de curto prazo em  

médio e longo prazo, sem aumentar o endividamento liquido, no âmbito da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos  em  Atraso,  libertar  Fundos  Disponíveis  necessários  para  assegurar  o  normal 

funcionamento do município.

CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, Sandro Louro” -----------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente após ter feito uma breve exposição sobre este programa de apoio 

esclareceu que o que se pretende com esta  adesão é  liquidar  todas  as dividas  do 

Município com mais de 90 dias a 31 de março de 2012, até ao final do corrente ano.

Na sequência da exposição efetuada pelo Sr.  Presidente,  o Sr.  Vereador  Fernando 

Rodrigues salientou que desconhecia que que o Município de Valença tivesse dividas 

em atraso  com mais  de  90  dias   a  31  de  Março  de  2012  e,  ao  mesmo  tempo, 

questionou sobre alguns pontos, nomeadamente, quanto ao valor dos juros  a pagar e 

a possíveis  alternativas ao PAEL. 
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Prosseguindo nas  intervenções,  o  Sr.  Vereador  Manuel  Lopes  solicitou a  palavra 

para, na sequência da última intervenção, proceder a alguns esclarecimento quanto às 

dividas do Município com mais de 90 dias,  referindo que já se arrastam desde o 

mandato anterior. 

Findas as intervenções, a Câmara Municipal colocou à votação o ponto tendo sido 

deliberado, por maioria, com voto contra do Vereador eleito pela PS presente,  com 

declaração  de  voto,  solicitar  autorização  à  Assembleia  Municipal   para  a  adesão 

acima referida, 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.  Mais foi  deliberado,  agora 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. -----------------------------------------

Por fim, o Sr. Vereador Fernando  Rodrigues fez a declaração de voto que se segue:--- 

“Voto contra a adesão ao PAEL pelas seguintes razões:

1-Porque só agora é que tem conhecimento que o Município de Valença tem, tal 

como consta da informação, folha 2, dividas em atraso com mais de 90 dias  a 31 de 

Março de 2012;

2 – Porque se trata de um empréstimo com juro elevado a 14 anos  o que onera, o 

Município para o futuro;

3 – Porque o executivo não estudou nem apresentou medias alternativas à adesão ao 

PAEL;

4 -  Porque a situação atual quer do país quer  das autarquias aconselha a que se corte 

nas  despesas  e  não  se  vá  pelo  caminho  mais  fácil  que  é  a  adesão  a  este  plano 

empurrando para o futuro problema  que deviam desde já ser atacados. 

Por todas estas razões voto contra.”.  PONTO 3  –  AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AEC'S – MÚSICA E INGLÊS:-  Foram  presentes as informações internas nºs 

DF-ABS-040  e  041,  prestadas  pela  Divisão  Financeira  referente  à  aquisição  de 

serviços  das  AEC'S  de  Musica  e  Inglês  para  o  ano letivo  2012/2013.  A Câmara 
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Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos através dos quais foram 

proferidas as decisões de iniciar os procedimentos  por ajuste direto, emitir parecer 

favorável  à  realização  de  ambas   despesas,  aprovar  as  condições   propostas  e  o 

caderno  de  encargos,  relativamente  à  aquisição  de  serviços  de  AEC'S  para  as 

disciplinas de Música e Inglês, bem como, a respetiva assunção do encargo plurianual 

com  as  duas  aquisições  supra  referidas  e  que  dele  seja   dado  conhecimento  à 

Assembleia  Municipal.   PONTO  4  –  CONCURSO  PARA AQUISIÇÃO  DE 
TRANSPORTES ESCOLARES EM REGIME DE CIRCUITOS ESPECIAIS 
PARA  O  ANO  LETIVO  2012/2013:-  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade,  ratificar o  despacho  através  do  qual  se  efetuou   a  adjudicação  do 

presente concurso à empresa “Transportes Courense, Lda”, pelo valor de 55.911,30€ 

a  que acresce  o IVA à  taxa  legal  em vigor,   bem como,  submeter  à  Assembleia 

Municipal  assunção do compromisso plurianual.  PONTO 5  –  TRANSPORTES 
ESCOLARES:-Foram presentes os seguintes pedidos de transporte escolar:

- De Natália Barbosa Rodrigues Marques, registado  sob 5960/2012, a solicitar trans-

porte escolar para a sua educanda Liliana Marques Ramos, matriculada no ano letivo 

2012/2013, no Agrupamento de Escolas de Monção.  A Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, com voto contra  do Vereador eleito pelo Partido Socialista presente, au-

torizar o solicitado atento ao facto de a disciplina  de Psicologia no 12º ano do curso 

cientifico-humanístico, não ser lecionada  em Valença;

- De Maria da Graça Pereira Andrez Vaz,  registado  sob o nº 5828/2012,  a solicitar 

transporte escolar para o seu educando Pedro Miguel Andrez Vaz, matriculado no ano 

letivo 2012/2013, no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira. A Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com voto contra  do Vereador eleito pelo Partido 

Socialista presente, autorizar o solicitado atento ao facto de a disciplina  de Francês 

no 11º ano do curso cientifico-humanístico, não ser lecionada  em Valença;

Relativamente a estes requerimentos o Vereador Fernando Rodrigues fez a declaração 

de voto que seguidamente se transcreve:

Voto contra  pelas mesmas razões com o que o fiz em situações anteriores e que  estas 

situações deveriam  estar munidas de informação social. 
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O Sr. Presidente respondeu que estas são situações de passes escolares pelo que não 

têm necessidade de se prestar  a informação mencionada.  

Seguidamente, foram presentes mais os seguintes requerimentos que a Câmara Muni-

cipal deliberou por unanimidade, autorizar o solicitado atento à incompatibilidade de 

horário dos encarregados de educação:

- De Arminda Isabel Pereira Fernandes de Sousa,  registado  sob o nº  5807/2012,  a 

solicitar  transporte  escolar  para  o  seu  educando  Samuel  Evaristo  Fernandes  de 

Sousa.;

- De Fernanda Maria Rodrigues da Rocha, registado sob o nº 5770/2012,  a solicitar 

transporte escolar para a sua educanda Ana Cheila da Rocha Neves;

-  De  Célia  Oliveira  de  Sousa,  registado  sob  o  nº  5856/2012,  solicitar  transporte 

escolar para o seu educando Aaron Alvares Oliveira; 

-  De Deolinda Gonçalves Gomes Esteves,  registado sob o nº  6113/2012, solicitar 

transporte escolar para o seu educando Hélder Oliveira Pires.

O requerimento  apresentado por  Susana  Pais  Gomes  Souto,   registado  sob o nº 

5421/2012, a solicitar transporte escolar para a sua educanda Carolina Gomes Souto 

foi retirado, a fim de ser apreciado numa próxima reunião.

PONTO 6  –  PISCINA MUNICIPAL –  REDUÇÃO E ISENÇÃO:-  A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar as  isenções do pagamento das taxas 

devidas pela frequência das instalações da Piscina Municipal,  a coberto dos seguintes 

requerimentos:

- De Maria Júlia da Cunha Rodrigues Anjos, registado sob o nº 5662/2012 ;

- José Pinto Pereira, registado sob nº 5813/2012;

- Santa Casa da Misericórdia de Valença, registado sob o nº 5841/2012.  PONTO 7 – 
CANTINA ESCOLAR – ISENÇÃO DE PAGAMENTO:-  A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento da cantina escolar Hélder Oliveira 

Pires,  educando  de  Deolinda  Gonçalves  Gomes  Esteves,  registado  sob  o  nº 

5738/2012.  PONTO 8 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS –   RESUMO DIÁRIO 
DE TESOURARIA –   Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 24 de 

setembro  corrente,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de  €  998.595,59 
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(novecentos e noventa e oito mil quinhentos e noventa e cinco euros e cinquenta e 

nove 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  24  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 5525; 5596;  5809/2012 

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 a 

intervenção da Presidente da Junta de Freguesia de Aão para agradecer o apoio que o 

Município  tem  prestado  aos  valencianos  nas  suas  deslocações  ao  IPO-  Instituto 

Português de Oncologia.  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 quarenta e cinco 

minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. 
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