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ATA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  VALENÇA 
REALIZADA  NO  DIA  21  DE 
NOVEMBRO DE 2012.  -----------

- - - Aos vinte e um dias de novembro do ano dois mil e doze, nesta cidade de Valença 

e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, realizou-se a Reunião Ordinária Pública 

da Câmara Municipal de Valença sob a presidência do Sr. Presidente da Câmara,Jorge 

Salgueiro Mendes,  com a presença dos Vereadores  Manuel Rodrigues Lopes, José 

Manuel Temporão Monte,  José Luís Serra Rodrigues, Elisabete Maria Lourenço de 

Araújo  Domingues, 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, iniciando-se a mesma, 

para além, do estipulado na agenda de trabalhos previamente elaborada e datada de 

dezanove  de  novembro  do corrente  ano,  com mais  um ponto  relacionado com o 

Contrato de Empréstimo – Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). -------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
- - - Dando inicio ao período de antes da ordem do dia, o Sr. Presidente deu a palavra 

aos  membros  para  as  suas  intervenções,  tendo-se  registado  para  intervir  o  Sr. 

Vereador José Luís Serra para tecer alguns comentários relacionados com a noticia 

que saiu publicada no Jornal “Faro de Vigo”, aquando da viagem que os membros da 

Câmara  fizeram  aos  Estados  Unidos  da  América,  questionando  a  veracidade  da 

publicação.  Colocou algumas questões  relacionadas  com a viagem, entre  elas,   o 

custo, quem procedeu ao seu pagamento, em que âmbito foi realizada e, por fim, 

como é que decorreu.

O  Sr.  Presidente  da  Câmara  referiu  que  o  Município  de  Valença,  a  convite  da 

Comunidade Valenciana de Newark, Elizabeth (NY) e outras cidades da Costa Leste, 

para um evento de angariação de fundos para a entidade da Associação Humanitária 

dos  Bombeiros  Voluntários  de  Valença,  (a  qual  rendeu  14.000$USA)  fez-se 
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representar quer pelo  próprio quer pelo Vice – Presidente da Câmara. Mais referiu 

que,   uma  vez  que  a  viagem   foi  realizada  em  prol   do  expressado  interesse 

municipal, foi paga pela Câmara. Por último, congratulou a Comunidade Valenciana 

pela  iniciativa,  porque apesar  de  estarem noutro  País,  demonstraram ter  ligações 

muito fortes à sua terra natal. Assim e na sequência do anteriormente mencionado, 

explanou a satisfação e a honra com que foram recebidos.

Seguidamente,  o  Vereador  Sr.  Lopes  solicitou  a  palavra  para  dar  algumas 

explicações,  acerca  do  teor  da entrevista  que  lhe  fora  feita  pelo  Jornal  “Faro de 

Vigo”, referente ao furacão Sandy, nos Estados Unidos da América. Referiu, então 

que, apesar  de  uma parte do teor da noticia  ser verdade, existe uma  outra que a 

própria jornalista procedeu de forma  confusa, a começar pela troca de “Newark” 

com “Network”, tendo explicado, de forma esclarecedora, o teor da entrevista ao Sr. 

Vereador José Luís Serra.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 07 DE 
NOVEMBRO 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 07 de novembro corrente, 

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

reunião. (Quer o Sr. Presidente da Câmara  Municipal quer o Sr. Vereador José Luís 

Serra não tomaram parte na deliberação por não terem estado presentes nessa mesma 

reunião). PONTO  2  –  CIM  –  ALTO  MINHO  –  COMPARTICIPAÇÃO  NS 
DESPESAS  COM  O  CANIL  INTERMUNICIPAL  –  1º  SEMESTRE:-  Foi 

presente  a  informação  interna  nº  5495/2012,  registada  pelos  serviços  da  Divisão 

Financeira,  através da qual vem remeter  a fatura  da Comunidade Intermunicipal do 

Minho e Lima,   no valor de 3.018,79€ (três mil e dezoito euros e setenta e nove 

cêntimos),  referente   à  comparticipação que cabe  a  esta  Câmara  Municipal,   nas 

despesas  do  Canil  Intermunicipal,  durante  o  1º  semestre  deste  ano.  A Câmara 
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Municipal deliberou, por  unanimidade, aprovar a comparticipação, correspondente a 

este  Município,  nas despesas  com o Canil  Intermunicipal,  conforme fatura acima 

mencionada.  PONTO  3  –  CONCURSO  DE  FISCAL  MUNICIPAL 
MINISTRADO PELO CEFA:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

conceder  €350,00  mensais  (trezentos  e  cinquenta  euros),  à  trabalhadora  Alda 

Catarina  Rodrigues  Ferreira,  durante  a  frequência  do  curso  de  fiscal  municipal 

ministrado pelo CEFA – Centro de Estudos e Formação Autárquica, como forma de 

apoio para despesas de alojamento e transportes, conforme proposta apresentada pela 

Chefe de Divisão Administrativa registada sob o nº DA 21/2012 de 19 de novembro 

corrente.  PONTO 4 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA AVAC DO CENTRO ESCOLAR DE VALENÇA:-  Relativamente a 

este ponto o Sr. Presidente propôs que fosse retirado da agenda desta reunião de 

câmara,  tendo  o  mesmo  sido  aceite,  por  unanimidade.  PONTO  5  – 
MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES GISMAT:-  Foi presente  a informação nº 

DF – ABS – 043 datada de 12 de novembro corrente,   referente  à aquisição de 

serviços de “manutenção das aplicações GISMAT”.  A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, emitir parecer favorável  para a realização da despesa, por ajuste 

direto,  com a  empresa  PH  –  Informática  e  Micro  Sistemas,  Lda,  pelo  valor  de 

7.249,62€ (sete mil duzentos e quarenta e nove euros e sessenta  e dois cêntimos) ao 

qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, para a manutenção das aplicações GISMAT, 

bem como, aprovar o caderno de encargos e programa de procedimento, com base na 

informação acima mencionada.  PONTO 6 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AVENÇA E TAREFA COM PESSOAL SINGULAR:- Pela Divisão Financeira foi 

prestada  a  informação  nº  DF  061,  no  dia  13  de  novembro  corrente,  referente  à 

aquisição de serviços, por ajuste direto, com Luís Miguel Gil, para desenvolvimento 

de uma reportagem fotográfica, no âmbito dos eventos “Gastronomia Valenciana” e 

“Valença Medieval”,  pelo valor de €600,00 (seiscentos euros) ao qual acresce o IVA 

à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra 

dos  membros eleitos pelo Partido Socialista,   emitir  parecer favorável à referida 

aquisição.  Os votos contra dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista,  devem-se 
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por entenderem  que este serviço deveria ser executado pelos serviços municipais. 

PONTO 7 – BAIRRO SOCIAL DE FRIESTAS – PAGAMENTO DAS RENDAS 
EM  ATRASO:-  Foi  presente  o  requerimento  de  Berta  Gonçalves  Rodrigues, 

registado  nesta  Câmara  Municipal  sob  o  nº  5801/2012,  que  na  qualidade  de 

arrendatária da casa nº 8 do Bairro Social de Friestas, vem solicitar o pagamento  das 

rendas,  em prestações, que se encontram em atraso. A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade,  autorizar o   pagamento das rendas em atraso à requerente em 6 

prestações  mensais  e sucessivas, 5 delas no valor  de 50€ e 1  no valor de 34,57€, 

para  além  da  renda  mensal.  PONTO  8  -  CONCESSÃO  DE  AUXÍLIOS 
ECONÓMICOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS:- Foi presente o requerimento de 

Emília da Cruz Prudência, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 6822/2012, a 

solicitar a atribuição de apoio  social, para pagamento de valores em dividas com 

água. A Câmara Municipal, depois de apreciar o assunto e tomando em consideração 

a informação prestada pelo serviço de Ação Social,  deliberou, projetar indeferir o 

requerido,  com  os  fundamentos  constantes  da  transcrita  informação.  Mais  foi 

deliberado, também por unanimidade, mandar notificar a requerente, nos termos dos 

artºs 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, para, no prazo de 

dez  dias  úteis  a  contar  da  data  da  notificação,  vir  dizer,  querendo,  o  que  se  lhe 

oferecer acerca do indicado projeto de indeferimento.  -------------------------------------

Mais foi deliberado agora, por maioria,  com as abstenções dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista,  aprovar o pedido de apoio social solicitado por Maria de Lurdes 

Amorim  Correia  Lopez  Ferreira,  através  do  requerimento  registado  sob  o  nº 

6089/2012, sendo que o valor atribuído se destinará exclusivamente a pagamento da 

divida  referente à eletricidade. Os membros pelo Partido Socialista  pronunciaram-se 

para referir que este tipo de situações  se devem resolver com equidade, tendo o Sr. 

Presidente  respondido  que  o  tem  feito.  PONTO  9  – CONTRATO  DE 
EMPRÉSTIMO  -  “PROGRAMA  DE  APOIO  À  ECONOMIA  LOCAL 
(PAEL)”:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  maioria,  com a  abstenção do Sr. 

Vereador José Luís Serra e votos contra dos Srs. Vereadores Fernando Rodrigues  e 

Ângela  Evangelista,  ratificar  o  despacho  através  do  qual  foram  aprovadas  as 
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clausulas contratuais do Programa de Apoio à Economia Local  (PAEL) que  abaixo 

se transcreve na integra.

“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

“Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)” 

ENTRE 

O ESTADO PORTUGUÊS, representado pela Senhora Diretora-Geral do Tesouro e 

Finanças, Elsa Roncon Santos, de acordo com o disposto no n.º 4, do Artigo 5.º, da 

Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, e do n.º 2 do Artigo 5.º da Portaria n.º 281-A/2012, 

de 14 de setembro, na qualidade de mutuante, (doravante designado abreviadamente 

por MUTUANTE); 

E 

O MUNICÍPIO DE VALENÇA,  com sede  na  Praça  da  República,  4930-702  - 

Valença,  pessoa coletiva de direito  público n.º  506728897, neste  ato representado 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valença, Jorge Manuel Salgueiro 

Mendes,  na  qualidade  de  mutuário  (doravante  designado  abreviadamente  por 

MUNICÍPIO ou MUTUÁRIO); 

No âmbito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), aprovado pela Lei n.º 

43/2012, de 28 de agosto, e regulamentado pela Portaria nº 281-A/2012, de 14 de 

setembro, é celebrado e reciprocamente aceite o presente Contrato de Empréstimo, 

que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

(Montante do empréstimo) 

Ao  abrigo  do  disposto  no  n.º  1  do  artigo  84.º  da  Lei  n.º  64-B/2011,  de  30  de 

dezembro, na redação dada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, e do Despacho dos 

Secretários  de  Estado  do  Tesouro  e  da  Administração  Local  e  Reforma 

Administrativa,  de 7 de novembro de 2012,  pelo  presente contrato,  nos  termos e 

condições  nele  previstos,  o  MUTUANTE  concede ao MUTUÁRIO,  aderente ao 
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Programa II, um empréstimo no valor de até  EUR 1.000.000,00 (um milhão de 
Euros). 

Cláusula Segunda 

(Finalidade do Empréstimo) 

O empréstimo referido no número anterior destina-se ao pagamento de dívidas do 

MUNICÍPIO, vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 março de 2012, registadas 

no  Sistema  Integrado  de  Informação  da  Administração  Local,  constantes  da  lista 

Anexa ao presente contrato e a regularizar por ordem decrescente da maturidade da 

dívida. 

Cláusula Terceira 

(Modo e prazo de utilização) 

O capital  mutuado será disponibilizado em duas tranches, através de transferência 

bancária a efetuar para uma conta bancária exclusiva para o PAEL, a indicar pelo 

MUNICÍPIO, a partir da conta da DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais, 

criada para o efeito, junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - 

IGCP, E.P.E. (IGCP), com o NIB 0781 011201120014598 96, devidamente creditada 

pelo MUTUANTE, nos seguintes termos: 

a) - A primeira, no valor de 70 % do montante financiado, até ao 5.º dia útil após 

recepção pelo MUTUANTE da comunicação, pelo MUTUÁRIO, de obtenção de 

Visto do Tribunal de Contas à contratação do presente empréstimo; 

b) -  A segunda, no valor de 30 % do montante financiado, até ao 5º dia útil após 

comunicação  da  DGAL  ao  MUTUANTE,  do  cumprimento  dos  pressupostos 

necessários para o efeito, previstos na alínea b) do n.º 2, do Artigo 12.º da Portaria n.º 

281-A/2012, de 14 de setembro.

Cláusula Quarta 

(Prazos) 

O presente empréstimo tem um prazo máximo de 14 anos, sem período de carência. 
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Cláusula Quinta 

(Juros) 

1.            Cada  um dos  montantes  desembolsados  ao  abrigo  do  presente  contrato 

vence juros semestrais e postecipados, a 15 de maio e a 15 de novembro de cada ano, 

calculados dia a dia e numa base anual de 360 dias, desde a data de cada utilização 

até  à  data  do  respetivo  reembolso,  os  quais  são  devidos  pelo MUTUÁRIO ao 

MUTUANTE, por aplicação da taxa de juro definida nos termos do número seguinte. 

2.            A taxa  de  juro  a  fixar  na  data  de  cada  desembolso,  corresponderá  ao 

respetivo custo de financiamento da República Portuguesa acrescido do spread de 15 

pontos base (pb), de acordo com a cotação a obter junto do IGCP e a transmitir ao 

MUTUÁRIO pelo MUTUANTE. 

3.            Os juros são pagos na data do seu vencimento. 

Cláusula Sexta 

(Reembolso) 

O MUTUÁRIO procederá ao reembolso do capital de cada parcela desembolsada em 

28 prestações semestrais  iguais  e  consecutivas,  vencendo-se a  primeira  em 15 de 

maio de 2013 e a última em 15 de novembro de 2026. 

Cláusula Sétima 

(Modo de Pagamento) 

1.            O  pagamento  do  capital  e  dos  juros  a  realizar  pelo  MUTUÁRIO,  nos 

termos do presente empréstimo, deverá ser efetuado para a conta do  MUTUANTE 
junto  do  IGCP com o  NIB 0781 0112  01120012509 58,  nas  respetivas  datas  de 

vencimento estipuladas nas Cláusulas Quinta e Sexta do presente contrato. 

2.            No caso de uma das datas de vencimento estipuladas, no presente contrato 

não  constituir  um dia  útil,  o  pagamento  será  efetuado  no  dia  útil  imediatamente 

seguinte,  convencionando-se dia útil  o dia em que os Bancos estejam abertos e a 

funcionar  regularmente  em Lisboa  e  em que o  sistema de  pagamentos  TARGET 
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esteja em funcionamento. 

Cláusula Oitava 

(Mora) 

Em caso de atraso no pagamento por parte do MUTUÁRIO de qualquer montante 

devido ao abrigo do presente contrato, ao montante em dívida será aplicada a taxa de 

juro fixada na Cláusula Quinta do presente contrato, acrescida de uma sobretaxa de 

2% (dois por cento), desde a data do incumprimento até à data do efetivo pagamento,  

sem prejuízo do acionamento de outras garantias. 

Cláusula Nona 

(Garantias) 

Em caso de incumprimento por parte do  MUTUÁRIO  de qualquer pagamento ao 

abrigo  do  presente  contrato  de  empréstimo  e  pelo  valor  em  dívida, 

independentemente dos limites previstos na Lei das Finanças Locais, este reconhece 

ao MUTUANTE o direito de solicitar: i) à DGAL que proceda à retenção da receita 

não  consignada  proveniente  das  transferências  do  Orçamento  do  Estado;  e  ii)  à 

Autoridade Tributária e Aduaneira a retenção de outras receitas de natureza fiscal, 

devendo o montante retido ser afecto ao pagamento do montante em dívida. 

Cláusula Décima 

(Compromisso) 

O  MUTUÁRIO compromete-se a facultar ao  MUTUANTE e à DGAL,  todos os 

elementos  que  vierem  a  ser  solicitados,  direta  ou  indiretamente,  para 

acompanhamento  e  verificação  do  cumprimento  das  obrigações  estipuladas  no 

presente contrato. 

Cláusula Décima Primeira 

(Alterações ao contrato) 

Qualquer alteração ao presente contrato deverá revestir a forma de documento escrito 
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assinado pelos outorgantes. 

Cláusula Décima Segunda 

(Comunicações) 

Todas as comunicações e notificações a serem feitas entre as partes, nos termos do 

presente empréstimo, devem, sob pena de nulidade, ser efetuadas para os seguintes 

endereços: 

MUTUANTE: Direção-Geral do Tesouro e Finanças 

Rua da Alfândega, 5 – 1º 

1149 – 008 Lisboa 

Tel: 218846000 

Fax: 218846200 

E-mail: apoiosfinanceiros@dgtf.pt 

MUTUÁRIO: Município de Valença 

Praça da República 

4930-702 Valença 

Tel.: 251809500 / 251809500 / 918138049 

Fax: 251809519 

Email.: informatica@cm-valenca.pt / slouro@cm-valenca.pt 

Cláusula Décima Terceira 

(Vigência) 

O  presente  contrato  produz  efeitos  na  data  em  que  os  outorgantes  procedam  à 

respetiva assinatura e cessará quando se verificar o pagamento integral de todos os 

montantes em dívida resultantes do presente contrato. 

O presente contrato é feito em dois exemplares que serão assinados pelos outorgantes, 
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ficando cada um deles na posse de um exemplar. 

Em 16 de novembro de 2012. O ESTADO,(a)  Elsa Roncon Santos E O MUNICÍPIO, 

(a) Jorge Manuel Salgueiro Mendes”. ---------------------------------------------------------

A  abstenção  do  Sr.  Vereador  José  Luís  Serra  deveu-se  ao  fato  de  não  ter 

acompanhado o processo desde o seu inicio.

O Sr. Vereador  Fernando Rodrigues votou contra, mantendo  a postura que adotou 

aquando  da  aprovação  da  adesão  deste  Município  ao  PAEL,  pelos  mesmos 

considerandos. Sendo eles os seguintes:

– Apresentou  queixas de apenas ter tido conhecimento, na mencionada reunião, 

que o Município de Valença tem dividas em atraso com mais de 90 dias  a 31 

de Março de 2012.

– Por se tratar de um empréstimo com juro elevado a 14 anos  o que onera, o 

Município para o futuro. 

– Que o executivo não estudou nem apresentou medidas alternativas à adesão 

ao PAEL.

– 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. 

PONTO  10  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS –   RESUMO  DIÁRIO  DE 
TESOURARIA –   Foi  presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  20  de 

novembro corrente, que apresenta o total de disponibilidades de €122.519,84 (cento e 

vinte e dois mil quinhentos e dezanove euros e oitenta e quatro cêntimos). “Ciente”. 

DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES 
MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE  PODERES  DA 
CÂMARA MUNICIPAL:-  Foi presente  a  relação dos  despachos  proferidos  pela 

Presidência da Câmara Municipal por delegação desta,  no período de 07 a 21 de 

novembro  corrente.  “Ciente”. SUBSÍDIOS  E TRANSFERÊNCIAS:-  A Câmara 
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Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 2.500€ (dois mil e quinhentos euros) 

à Freguesia de Boivão, para a reparação do muro de cemitério da respetiva freguesia 

(registo  nº  6985).   CEDÊNCIA DE   TRANSPORTES:-  A Câmara  Municipal 

deliberou, por unanimidade,  autorizar e ratificar as cedências de transporte que a 

coberto dos  nºs 6892; 7062; 7073/2012 deram entrada nesta Câmara Municipal. (A 

Srª. Vereadora  Maria Ângela de Lima Evangelista não tomou parte na deliberação 

respeitante ao Agrupamento  Vertical de Escolas Muralhas do Minho por pertencer 

aos  corpos  diretivos.  CEDÊNCIA DE  INSTALAÇÕES:-  A Câmara  Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de instalação que a coberto do  nº 

7055/ 2012 deu 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  registaram 

intervenções  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 Sr. 

Presidente da Câmara e pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a 

tratar, o Presidente da Câmara, pelas dez horas e dez minutos, declarou encerrada a 

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

11



12


