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ATA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  VALENÇA 
REALIZADA  NO  DIA  19  DE 
DEZEMBRO DE 2012.  -----------

- - - Aos dezanove dias de dezembro 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,  Elisabete  Maria  Lourenço  de  Araújo  Domingues, 

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

Chefe da  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, de acordo com o estipulado na 

agenda de trabalhos previamente elaborada e datada de dezassete de dezembro do 

corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
- - - Iniciou-se este período com a justificação da falta do Sr. Vereador José Luís 

Serra por motivos profissionais. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

justificar a referida falta.

Seguidamente,  o  Sr.  Presidente  deu conhecimento  que  o Município  vai  conceder 

tolerância  de  ponto  aos  funcionários  da  autarquia,nos  dia  24  e  31  de  dezembro 

corrente à semelhança da concedida pelo Governo para a Administração central. A 

Câmara Municipal tomou conhecimento. 

De seguida o Sr. Presidente deu a palavra aos membros para as suas intervenções, 

registaram-se as seguintes intervenções:

Do Sr. Vereador Fernando Rodrigues para perguntar qual o destino que está a ser 

dado aos  valores  arrecadados  nos  parques  de  estacionamento  e  parquímetros,  em 

particular os do Parque da Coroada, ou seja, se estava a ser destinado ao apoio às 

coletividades. 
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Do Sr. Vereador Manuel Lopes para informar que já está a ser efetuado o pagamento 

da última tranche às Juntas de Freguesia ao abrigo do Protocolo de Colaboração. Para 

referir que a empresa MonteAdriano solicitou a libertação da garantia correspondente 

à 2ª fase da Empreitada de Requalificação do Centro Histórico, porém, após vistoria 

realizada na passada semana foram detetadas algumas irregularidades e, assim sendo, 

provavelmente a garantia não será libertada. Por último informou que o Município de 

Valença  ganhou  o  segundo prémio  no concurso  internacional  Auroralia  2012,  no 

Festival Anual de Luz de Lyon (França). Este prémio foi entregue a Valença pelo seu 

plano  de  renovação  das  instalações  de  iluminação  dos  espaços  públicos,  o  qual 

consiste  em  substituir  as  lâmpadas  de  iodetos  metálicos  para  a  mais  recente 

tecnologia LED. Com este plano de renovação reduziu-.se o consumo energético em 

69% e as emissões de CO2 em mais de 28,5 toneladas por ano. 

Respondendo  à  questão  colocada  pelo  Sr.  Vereador  Fernando  Rodrigues  o  Sr. 

Presidente  explicou  que  as  receitas  provenientes  dos  Parques  da  Coroada  e  dos 

Parquímetros  não  estão  consignadas,  especialmente,  a  nenhuma  rubrica  no 

Orçamento, vão para as receitas gerais. Mesmo assim, o Sr. Vereador com o pelouro 

da área tem a preocupação de afetar parte desses montantes a atividades culturais e ao 

apoio às coletividades. De seguida e em resposta a uma questão colocada na última 

reunião  de  Câmara  informou  do  custo  da  viagem  a  Newark  (viagem  e  hotel), 

esclarecendo ainda que prescindiram das ajudas de custo.

De novo no uso da palavra o Sr. Vereador Fernando Rodrigues reiterou o pedido de 

lhe  ser  fornecida  a  listagem  das  obras  realizadas  nas  freguesias  assim  como  os 

respetivos custos. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 05 DE 

DEZEMBRO 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 05 de dezembro corrente, pelo 

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

PONTO  2  –  MEDALHAS  DE  MÉRITO:-  Foi  presente  a  proposta   que 

seguidamente se transcreve: --------------------------------------------------------------------
“Medalha Municipal de Mérito

Propostas de Atribuição -

Padre Gonçalo Pereira do Vale

Propõe-se a atribuição da Medalha Municipal de Mérito ao Padre Dr. Gonçalo Pereira do Vale 

pelo intenso e profícuo trabalho desenvolvido, no concelho, em prol da comunidade, com a criação e 

dinamização  da  Creche  de  Cerdal  e  pela  projeção  do  culto,  memória  e  valores  de  São  Teotónio, 

primeiro Santo português nascido em Valença.

Na  freguesia  de  Cerdal  tem  desenvolvido  um  empenhado  trabalho  com  a  criação  e 

dinamização da Creche de Cerdal, estrutura de apoio social que veio trazer uma mais valia ao concelho 

de Valença. 

Como  arcipreste  e  pároco  de  Cerdal  e  Ganfei  tem  desenvolvido  um  profícuo  e  intenso 

trabalho na pastoral cristã, sempre empenhado nas grandes causas da Igreja Católica, na dinamização 

das comunidades cristãs e na afirmação, dignificação e projeção do culto de São Teotónio. Grande 

impulsionador e mentor das comemorações dos 850 Anos de São Teotónio, por seu intermédio, as 

relíquias do santo correm mundo e a sua figura, hoje, está mais viva em Valença, em Portugal e no 

mundo, afirmando e projetando o mais ilustre de todos os valencianos.  

Por tudo quanto já deu ao concelho de Valença propõe-se o seu reconhecimento público. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro Social e Cultural de S. Pedro da Torre

Propõe-se a atribuição da Medalha Municipal de Mérito ao Centro Social e Cultural de São 

Pedro da Torre pelo trabalho social desenvolvido em prol das freguesias sul do concelho de Valença,  

desde 6 de Janeiro de 1988.

A atividade social e cultural desenvolvida pelo Centro de Convívio, resultante de um acordo 

de cooperação entre o Centro Social e Cultural de S. Pedro da Torre e o Centro Regional de Segurança  

Social do Norte/Serviço Sub-Regional de Viana do Castelo, tem sido uma mais valia para os seniores 

de Valença.

Com uma média de 40 utentes, provenientes das freguesias de São Pedro da Torre, Cerdal, 

Arão e Gandra,  o Centro de Convívio assegura uma atenção cuidada aos seniores com serviço de 

cafetaria;  Unidade  Móvel  de  Saúde;  transporte  de  casa  até  ao  Centro  e  vice-versa;  atividades 

ocupacionais de caráter sócio - recreativo e cultural.
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Pelo mérito do trabalho desenvolvido em prol da comunidade e  pela aspiração em concretizar 

o  Centro  de  Dia  e  Serviço  de  Apoio  Domiciliário,  propõe-se  o  reconhecimento  público  desta 

instituição de solidariedade social. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rancho Infantil e Juvenil de Friestas

Propõe-se  a  atribuição da Medalha Municipal  de  Mérito  ao Rancho Infantil  e  Juvenil  de 

Friestas pelo trabalho desenvolvido, em prol da etnografia e da cultura valenciana, desde 1956.

Atualmente com 55 elementos este agrupamento é um dos grandes dinamizadores da cultura 

valenciana.  Com mérito  tem dado  a  conhecer  por  todo  o  pais,  mas,  também em Espanha  e  nas  

comunidades  portuguesas  em  França  a  arte,  os  modos  de  vida  e  as  relações  sociais,  tão  bem 

reproduzidas nas suas danças e cantares, caracterizadoras do trabalho agrícola e piscatório da freguesia 

de Friestas.

Com sede própria, construida com o mérito de um intenso trabalho voluntário, na organização 

dos mais diversos eventos de angariações de fundos, promovidos nos últimos anos.

As  atuações,  o  festival  folclórico  anual,  a  sempre  pronta  presença  nas  mais  diversas 

manifestações culturais do calendário anual valenciano tem projetado a etnografia valenciana.

Por tudo quanto já deu à cultura valenciana e ao concelho propõe-se o seu reconhecimento 

público. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Judo Clube de Valença

Propõe-se  a  atribuição  da Medalha  Municipal  de  Mérito  ao  Judo Clube de  Valença  pelo 

trabalho  desenvolvido  em prol  do  desporto,  da  projeção  do  concelho  e  da  formação  das  jovens 

gerações, desde 1990.

Atualmente conta com 94 judocas federados (com idades compreendidas entre os 4 e os 64 

anos), 3 técnicos e 2 árbitros.

A história do Judo Clube de Valença conta com vários campeões regionais, zonais, tendo 

também medalhas nacionais em todas as categorias.

Esta coletividade fomenta e dinamiza a prática desportiva, não só na preparação técnica dos 

alunos, mas também na pedagogia. Nos últimos anos o clube tem desenvolvido um projeto, no âmbito  

social, no qual contacta famílias de poucos recursos económicos e convida os seus filhos para a prática 

de judo, sem qualquer custo.

Os torneios regionais, zonais e internacionais, estágios, atividades desportivas e culturais do 

Judo Clube de Valença marcam o ciclo desportivo valenciano.

Pelo contributo que já deu em prol do desporto valenciano propõe-se a atribuição da Medalha 

Municipal de Mérito.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Basket Clube de Valença

Propõe-se a atribuição da Medalha Municipal de Mérito ao Basket Clube de Valença pelo 

trabalho  desenvolvido  em prol  do  desporto,  da  projeção  do  concelho  e  da  formação  das  jovens 

gerações, desde 1996.

Ao longo destes  16 anos tem dado um contributo valioso à afirmação da modalidade no 

concelho  e  região,  com  presenças  regulares  nos  mais  diversos  escalões  e  alcançado  excelentes 

prestações.  

O prestigiado torneio de minis que organiza, a regular presença em  torneios em Portugal e  

Espanha,  a  participação  nas  tournées  distritais  de  Minis,  a  participação  nos  campeonatos  e  taças  

distritais, em vários escalões (sub  14 -  masculinos e femininos;  sub 16 – masculinos e femininos; sub 

18  -  masculinos  e  femininos;  sub  20  –  masculinos  e  seniores  masculinos),  a  participação  em 

campeonatos  nacionais,  em  vários  escalões,  o  título  de  campeão  distrital,  a  participação  em 

campeonatos nacionais e taças de Portugal, em seniores e o grande feito - finalista  da Taça Nacional  

de sub 20 e da Taça Nacional de sub 18 são marcos na história deste clube.

Pelo  contributo  que  já  deu  ao  desporto  valenciano  propõe-se  a  atribuição  da  Medalha 

Municipal de Mérito.”------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  submeter a proposta de atribuição 

das medalhas de mérito  acima identificadas  a aprovação por parte da Assembleia 

Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 3 – ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2013:- 

Relativamente a este ponto o Sr. Presidente fez uma breve exposição  do orçamento  e 

das normas de execução do mesmo, começando por referir que o ano 2013 se afigura, 

neste  momento,  como um ano de incertezas,  o  que o levou a dar indicações aos 

serviços para proceder com prudência e rigor.  

Neste sentido e para poder ajustar com rigor o orçamento à população e aos serviços 

do Município foi  realizado, em cada uma das freguesias do concelho, um orçamento 

participativo. 

Referiu que as receitas correntes do orçamento para 2013, no seu cômputo geral, 

apresentam uma redução  de  cerca  de  300 mil  euros  em relação  ao  ano  anterior. 

Quanto às receitas de capital apenas se encontram aquelas que o executivo tem a 

plena  certeza  da  sua  garantia,  quer  pela  capacidade  de  investimento  quer  pela 
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contratualização com fundos comunitários.

Também se referiu a algumas rubricas deixadas em aberto, bem como, algumas em 

que  não  existem rubricas  discriminadas,  nomeadamente  indicando  cada  uma  das 

freguesias, precisamente para não alimentar expetativas. 

Esclareceu que existem rubricas com valores residuais que são de candidaturas que 

estão em fase final, à exceção do CILV. 

Quanto às despesas correntes há uma redução de 658 mil euros. Já em relação às 

despesas de capital e estando o QREN suspenso, encontram-se na mesma situação 

das receitas de capital.

Frisou que o orçamento para 2013 é inferior ao de 2012 e o saldo de funcionamento 

corrente  apresenta  uma  margem  de  um  milhão  e  meio  de  euros  e  em  jeito  de 

comparação referiu que no orçamento de 2009 as despesas correntes eram superiores 

às receitas correntes.

Prosseguindo referiu que, apesar de 2013 ser um ano de eleições, comprometem-se a 

manter e reforçar as normas de execução do orçamento,  acrescentando que, neste 

momento,  Valença  é  considerando  um ponto  de  referência  porque  é  dos  poucos 

Municípios do Alto Minho que possui normas de execução orçamental.

Referiu que está previsto no orçamento dar continuidade à política de melhoria das 

condições de trabalho, procedendo a algumas intervenções nos edifícios municipais, 

nomeadamente,  na  antiga  C.G.D  e  S.T.O..  Também  preveem,  para  além  do 

investimento feito em máquinas e viaturas, continuar em 2013 o reforço das mesmas, 

nomeadamente, na aquisição de uma máquina com capacidade para efetuar a limpeza 

de coletores de saneamento. 

Também se  irá  fazer  um reforço  das  verbas  para  as  freguesias  em 5% com um 

mínimo de 10.000€ (freguesias de Sanfins e Taião as quais têm um aumento de 30%). 

Em simultâneo  irá ser lançado um desafio às freguesias do concelho para a colocação 

da rede HI-FI sendo que o Município se encontra disponível para colaborar com um 

apoio no valor de 5.000€ por instalação. Falou também, nos vários reforços de caráter 

social, assim como, na candidatura apresentada pelo Centro Social e Cultural de S. 
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Pedro da Torre. Quanto ao apoio às coletividades irá ser igual ao de 2012. Onde se vê 

maior investimento é na rubrica da educação .

Considera que se deve continuar  com o investimento para o desenvolvimento  do 

Município,  nomeadamente,  continuando  a  adquirir  terrenos  para  áreas  de  lazer  e 

regeneração urbana na área da Cidade Nova. Embora o QREN esteja  suspenso a 

intenção é a de continuar com o saneamento assim como com a repavimentação e 

pavimentação  da  rede  viária.  A nível  do  desporto  e  lazer  irão  ter  mais  alguns 

equipamentos assim como maior apoio ao turismo e comércio.

Não deixando de referir a importância da eficiência energética e da necessidade de se 

investir  nessa  área,  apresentando  como  exemplo  a  iluminária  da  3ª  fase  de 

Requalificação do Centro Histórico, a qual trouxe poupanças significativas. E embora 

sendo um investimento elevado está-se a considerar substituir a iluminária da 1ª e 2ª 

fase. Também no Campo da Feira irá ser feita uma alteração radical na iluminária, em 

parceria  com  a  EDP,  o  que  vai  possibilitar  ao  Município  proceder  à  gestão  da 

iluminação naquele local. 

Também referiu que, o importante é que existam projetos prontos para avançar logo 

que  abram  candidaturas,  sendo  que,  neste  momento  se  encontram  à  espera  de 

candidatura a 4ª fase do Centro Histórico; Cidade Nova e Saneamento.

Em síntese, afirmou que este orçamento reflete as opções do executivo e este é um 

orçamento de rigor, responsável e exequível. 

Findos  os  esclarecimentos,  o  Sr.  Vereador  Fernando  Rodrigues  analisando  o 

orçamento  referiu  que  as  receitas  correntes  são  essencialmente  oriundas  das 

transferências correntes e dos impostos diretos totalizando 45% do orçamento e por 

outro  lado as  despesas  com o pessoal  da  Câmara  e  com a  aquisição  de serviços 

totalizam mais 49% .

Assim, solicitou os seguintes esclarecimentos ao Sr. Presidente: 

Motivo para as receitas correntes terem uma queda de cerca de 36.000 €.
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Como é possível que, em relação ao IMI, aquilo que se prevê arrecadar em 2013 seja 

igual ao de 2012, tendo em atenção que devido às avaliações que estão a ser feitas o 

valor patrimonial dos prédios, na maioria dos casos, aumentou exponencialmente.

O mesmo questiona quanto ao valor que se prevê cobrar pela água pois tendo havido 

um aumento da mesma como se justifica uma previsão de baixa nas  receitas.

 Quanto  às  despesas  com  o  pessoal  prevê-se  um  aumento,  no  entanto,  há  uma 

diminuição do pessoal contratado e, em relação ao recrutamento para novos posto de 

trabalho perguntou para que áreas estão previstos. Além disso, também quis saber, em 

relação ao mapa de pessoal apresentado em anexo, como é que se explica a diferença 

entre os 313 trabalhadores do ano anterior e os 300 do atual mapa e, ainda porque é 

que aparece um total de 323 trabalhadores.

Em relação aos juros e outro encargos quis saber o que significava “outros juros”.

 Se vai ou não haver uma redução de verbas para as coletividades desportivas assim 

como,  das  transferências  para  as  Juntas  de  Freguesia  ao abrigo  dos  protocolo  de 

colaboração.

 Por último quis saber o porquê da diferença do valor entre 2012 e 2013 quanto à 

limpeza e higiene.

Referiu, por último, que este orçamento segue uma política de corte no apoio à ação 

social  e  às  coletividades,  ao  contrário  daquilo  que  entende  serem  os  sinais  que 

deveriam ser dados à sociedade, nomeadamente às famílias e às empresas, propondo 

a redução da taxa do IMI e do IRS. O executivo, à semelhança do que feito por outras 

autarquias deveria procurar apresentar medidas que levassem algumas esperanças à 

população valenciana,  mas pelo contrário vai  levar  a cabo obras  assim como um 

aumento do pessoal o que é demonstrativo de um orçamento eleitoralista.

Finda a intervenção do Sr. Vereador Fernando Rodrigues, o Sr. Presidente procedeu 

aos respetivos esclarecimento:

 Em relação ao IUC (  Imposto Único de  Circulação)  a  receita  subiu 50.000€ no 

entanto já em relação ao IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões) desceu de 

500.000€ para 414.000€s, ou seja, que mesmo havendo por um lado um aumento de 
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receita,  existe  por  outro  lado,  uma  queda,  significando  uma  queda  das  receitas 

correntes, em cerca de 36.000€;

Em relação às receitas do IMI para 2013 referiu que o aumento do valor patrimonial 

se verifica naquelas situações em que as habitações já tinham sido avaliadas há muito 

tempo e apresentavam valores patrimoniais desajustados. Além disso, a taxa aplicada 

era de 0,7% e a que  foi aprovada é a 0,3%, o que, não significa, porém, que haja 

aumento global da receita Além disso, nas situações em que há um aumento elevado 

do valor patrimonial, o valor a cobrar não poderá ser superior a 75,00€do valor pago. 

Não devemos também esquecer que desta receita do IMI, 5%, no mínimo, são retidos 

pela  Autoridade  Tributária  como  pagamento  das  avaliações,  ou  seja,  é  notória  a 

prudência que existiu no cálculo das receitas previstas.

 Relativamente à queda das receitas previstas na cobrança da água isso deve-se a duas 

situações: por um lado nota-se uma nítida diminuição do consumo e, por outro lado, o 

Município paga a água em função do saneamento que chega ao coletor.  Além da 

diminuição do consumo algumas empresas,  do setor industrial,  já se encontram a 

efetuar  a  reciclagem da  água.  Referiu  ainda  que,  se  reparar  há  um aumento  do 

saneamento não porque tenha aumentado a tarifa mas porque a rede de saneamento é 

notoriamente maior.

Quanto ao aumento das despesas com o pessoal o mesmo deve-se à reposição de um 

dos subsidio em duodécimos e ao aumento de 5% de desconto para a Caixa Geral de 

Aposentações. Quanto à diminuição do pessoal contratado é o resultado de terem sido 

abertos lugares para o quadro. Porém, observando o cumprimento da redução dos 2% 

impostos  pelo  Orçamento  de  Estado.  Alertou  para  o  fato  de  futuro  poder  haver 

problemas na medida em que o O.E. de 2012 refere que nesta percentagem de 2% não 

entra o pessoal que foi objeto de transferência da Administração Central para a Local, 

no domínio da educação.

Informou ainda que o aumento de 32.000€ no recrutamento para novos postos de 

trabalho  é  uma  estimativa  e,  se  for  possível,  serão  contratados  os  Sapadores 

Florestais, para além disso e, considerando que o Município de Valença é acionista 
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maioritário  na Interminho, poderá ter  que absorver o 3 funcionários aí  existentes. 

Quanto à diferença apresentada no mapa de pessoal, para 2013 ela deve-se ao facto 

de termos 300 lugares que se encontram providos e 23 a prover, ou seja, que o total 

de postos de trabalho são os 323.

Quanto aos “outros juros” explicou que os mesmos se referem ao contrato PAEL 

estando, também, incluídas amortizações de capital. Acrescentou que não chega fazer 

candidaturas e depois não haver dinheiro para as pagar, até porque, a candidatura da 

3ª Fase de Requalificação da Fortaleza, orçada em 2 milhões de euros, foi financiada 

apenas em 70%, o que significa que o Município, num ano, teve de investir 600.000€. 

Relembrou  que  o  executivo  anterior  para  acautelar  esta  situação  contraiu  um 

empréstimo,  assim  como,  o  atual  executivo  o  fez,  logo  que  tomou  posse,  para 

regularizar a tesouraria. Relembrou ainda que todos os anos o Município amortiza 

500.000€.

Quanto às  coletividades desportivas esclareceu que não vai  haver  diminuição nos 

apoios, o montante, será igual ao de 2012. A diferença referida no orçamento tem a 

ver  com  o  facto  de  algumas  coletividades  em  2011,  não  terem  entregue, 

atempadamente, os documentos necessários, motivo pelo qual a verba  transitou para 

o ano seguinte. 

O mesmo se passa  em relação aos  protocolos  de  colaboração celebrados  com as 

Juntas de Freguesia, ou seja, o valor vai ser igual ao de 2012.

Por último a diferença de 570.000€  na Limpeza e Higiene prende-se com a divida à 

Novaflex e à SUMA.

 Para finalizar o Sr. Presidente referiu que gostaria de saber qual a autarquia que 

diminui o seu orçamento em ano de eleições.

Referindo-se à intervenção do Sr. Vereador disse que são notoriamente contraditórias 

algumas  das  ideias  expostas,  nomeadamente,  quando refere  que  devem ser  dados 

sinais de incentivo à população, mas por outro lado, não entende quando  fala no 

corte do pessoal do quadro.

Por  último,  a  Câmara  Municipal,  depois  de  apreciar  os  referidos  documentos, 
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deliberou, por maioria, com votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

mandar  submetê-los  à  apreciação  e  votação  da  Assembleia  Municipal.  Mais  foi 

deliberado, agora por unanimidade, não transcrever na ata os aludidos documentos, 

pelo  que,  rubricados  pelos  Membros  presentes  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 último, o Sr. Vereador Fernando Rodrigues fez a seguinte declaração de voto:-

“Este orçamento reveste-se de particular importância dado que se trata do último de 

mandato.  Daí  que é  pertinente e  legitimo antever  aquilo  que será a  avaliação do 

trabalho desta maioria PSD responsável pela gestão do Municipio desde finais  de 

2009. 

Apresentaram  aos  Valencianos  criticando  tudo  e  todos  assumindo  uma  série  de 

compromisso e  promessas,  sendo de não deixar  fechar  as  urgências  do centro de 

Saúde,  a  mais  emblemática.  Este  orçamento  apenas  vem confirmar  aquilo  que  a 

maioria dos valencianos já percebeu, trata-se de um executivo medíocre na ação e 

vazio de ideias nos propósitos se não vejamos:

1-  Este  orçamento  apresenta  como  investimentos  estruturantes  para  Valença  a 

conclusão da Requalificação Urbana do Centro Histórico – 3ª fase, a conclusão da 

recuperação dos Edifícios da Assembleia Valenciana e da Ex-Liga dos Combatentes, 

requalificação dos  Pavilhões  Municipais,  etc,  etc.  O que é  que isto  representa de 

diferente ao que estava previsto no passado?

2 – Trata-se de um orçamento que alicerça as suas previsões correntes num nível 

elevado de impostos,  taxas e tarifas,  aumentados por este  executivo e pago pelos 

valencianos;

3 – Relativamente à situação financeira é curioso verificar que este executivo prevê 

para 2013 um aumento dos encargos financeiros, o que indicia que a divida total 

(financeira  e  não  financeira),  aumentará.  Será  um  exercício  extremamente 

interessante verificar o nível de endividamento do Município no final do mandato.
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4 – Mais  uma vez  este  executivo  volta  a  ignorar  as  necessidades  das  freguesias, 

apesar do exercício demagógico que foi o orçamento participativo do último ano de 

mandato.

Isto  é  tanto  mais  grave quando se verifica que os  subsídios  de natureza  corrente 

previstos  para  as  16 freguesias  (90.000€)  é  exatamente  igual  ao  previsto  para  as 

Associações do Município, sendo, assim, atribuído a mesma importância.

5 – Os apoios às coletividades, em particular às desportivas, sofrerá um autentico 

rombo, podendo levar, inclusive, ao desaparecimento de algumas delas.

Estas são algumas das razões que levam os membros do PS a votar frontalmente 

contra o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2013”.------------------------------

PONTO  4  –  NORMAS  DE  EXECUÇÃO  ORÇAMENTAL  PARA  2013:-A 

Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  que  as  normas  de  execução  do 

Orçamento  para  2013,  apresentadas  pela  Divisão  Financeira,  se  submetam  a 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal. ----------------------------------

PONTO 5 – NOVO ESTATUTO DE PESSOAL DIRIGENTE – LEI Nº 49/2012, 

DE 29 DE AGOSTO:- Foi presente a informação DA 23/2012, prestada pela Chefe 

de  Divisão  Administrativa,  datada  de  14  de  dezembro  corrente,  referente  às 

imposições do  novo Estatuto do Pessoal Dirigente, publicado pela Lei nº 49/2012, de 

29  de  agosto.  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  propor  que  se 

submeta  a  apreciação e  votação por  parte  da Assembleia  Municipal  o  modelo de 

estrutura  orgânica  dos  serviços  do  Município,  bem  como,  a  fixação  do  número 

máximo  de  cinco  unidades  orgânicas  flexíveis  de  2º  grau  e  doze  subunidades 

orgânicas. ------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  6  –  FEIRA SEMANAL –  TERRADO  –  PAGAMENTO  FORA DO 

PRAZO:- Foi presente o requerimento de Barros & Silva, Lda. com o nº de entrada 

7822/2012 a solicitar autorizar para proceder ao pagamento do terrado da feira, fora 

de prazo, dos meses de novembro e dezembro, com o agravamento de 5%.  A Câmara 

Municipal, deliberou, por unanimidade, autorizar o solicitado. ----------------------------
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PONTO  7  –  FEIRA  SEMANAL  –  TERRADO  –  PAGAMENTO  EM 

PRESTAÇÕES:- Foi presente o requerimento de Sandra Maria Pereira da Silva com 

o  nº  de  entrada  5647/2012,  a  solicitar  autorização  para  proceder  ao  pagamento 

faseado das taxas de ocupação do terrado dos meses de julho e agosto. A Câmara 

Municipal,  depois  de  apreciar  o  assunto,  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  o 

pagamento em quatro prestações. --------------------------------------------------------------

PONTO 8 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS – PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO – ANO 

LETIVO 2012/2013:- Foi apresentada a informação interna nº 5787/2012 da Técnica 

Superior de Ação Social a propor a concessão dos auxílios escolares para o ano letivo 

2012/2013. A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. 

Vereadora  Ângela  Evangelista,  conceder  os  auxílios  económicos  propostos  na 

informação supra referida. ----------------------------------------------------------------------

PONTO 9 - APOIO SOCIAL ESCOLAR – ALTERAÇÃO DE ESCALÃO:- Foi 

presente o requerimento de Helena Fernanda Martins Ferreira com o nº de entrada 

6605/2012, a solicitar  a alteração do escalão social escolar para o seu educando.  A 

Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração para o escalão 

A, de acordo com a informação prestada pela Técnica Superior de Ação Social. -------

PONTO 10-  AUXÍLIOS  ECONÓMICOS  –  FAMÍLIAS  CARENCIADAS:-  A 

Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade deferir o requerimento com o nº de 

entrada 6269/2012 e conceder um auxílio no valor de 200€  com base na informação 

prestada pela Técnica de Serviço Social; retirar o requerimento com o nº de entrada 

6146/2012,  por  não  reunir  as  condições  previstas  para  a  concessão  de  auxílios 

económicos. ---------------------------------------------------------------------------------------

PONTO  9  –DELIBERAÇÕES  DIVERSAS:  RESUMO  DIÁRIO  DA 

TESOURARIA - Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 18 de dezembro 

corrente,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de  1.598.186,51 (um  milhão 

quinhentos  e  noventa  e  oito  mil  cento  e  oitenta  e  seis  euros  e  cinquenta  e  um 

cêntimos).  “Ciente”.  DESPACHOS  PROFERIDOS  AO  ABRIGO  DA 

DELEGAÇÃO  DE  COMPETÊNCIAS  -  Foi  presente  a  relação  dos  despachos 
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proferidos pela Presidência da Câmara por delegação desta, no período de 5 a 18 de 

dezembro  corrente.  “Ciente”. SUBSÍDIOS E  TRANSFERÊNCIAS:-  A  Câmara 

Municipal  deliberou,  por  maioria,  com os  votos  contra  dos  membros eleitos  pelo 

Partido  Socialista,  atribuir,  à  Junta  de  Freguesia  de  Cristelo-Côvo,  uma 

comparticipação de 2500.00€ para a conclusão das obras  dos arranjos exteriores da 

Casa Mortuária e Espaço Cívico. Os membros eleitos pelo Partido Socialista votaram 

contra em coerência com a posição já anteriormente assumida, ou seja, pelo facto de 

não concordarem com a utilização da antiga escola primária como casa mortuária. 

CEDÊNCIA DE  TRANSPORTES:-  A Câmara Municipal deliberou, por maioria, 

com  a  abstenção  da  Sra.  Vereadora  Ângela  Evangelista,  ratificar  a  cedência  de 

transporte  que  a  coberto  do  nº  7679/2012 deu  entrada  nesta  Câmara  Municipal. 

CEDÊNCIAS  DE  INSTALAÇÕES:  -  A Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, ratificar a cedência de instalações que a coberto dos  nºs 7382/2012 e 

7565/2012 deram entrada nesta Câmara Municipal. -----------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Dos Srs. Presidentes 

das Juntas de Freguesia de Arão e de Gandra para desejar a todos um Feliz Natal e 

Ano Novo. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gandra ainda para agradecer o 

facto  de  a  freguesia  já  ter  as  placas  de  sinalização  colocadas  pelas  Estradas  de 

Portugal,  alertando,  no entanto,  para  o facto  de  a  rotunda não estar  devidamente 

sinalizada. -----------------------------------------------------------------------------------------

Antes de dar por terminada a reunião quer o Sr. Presidente em seu nome e em nome 

do executivo quer o Sr. Vereador Fernando Rodrigues em seu nome e em nome dos 

membros  eleitos  pelo  Partido  Socialista  desejaram a  todos  um Feliz  Natal  e  um 

próspero Ano Novo. ------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o  Presidente da 
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Câmara,  pelas onze horas, declarou encerrada a  reunião,  da qual,  para constar,  se 

lavrou a presente ata. 
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