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ATA Nº 15

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e
quinze minutos, teve lugar, no Auditório Dr. Jorge Gama, nos Paços do Concelho, a Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal de Valença,  com a seguinte Ordem de Trabalhos: _____

I –  PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

II – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”

III – PERÍODO DA “ORDEM DO DIA”, COM OS SEGUINTES PONTOS:

1º - APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL; 

2º - RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS REFRENTE AO ANO 2015;

3º - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016 – 1ª REVISÃO;

4º - “CONSTRUÇÃO  DE EQUIPAMENTO  COLETIVO “ - RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO
MUNICIPAL

5º - SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS 

O Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Alberto Luís de Oliveira Vilas, após constatar a
existência  do necessário  quórum deu início  aos trabalhos,  proferindo a  habitual  saudação
protocolar. Deu as boas vindas a todos os presentes, aos que já costumam estar e àqueles
que vêm em regime de substituição, desejando um trabalho profícuo para todos em prol de
Valença.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pela Mesa foram verificadas substituições de alguns Membros deste órgão que, através de
declaração escrita, fizeram chegar ao Secretariado de Apoio e/ou foram presentes à sessão.
Assim, usando da faculdade que lhes é permitida pelo artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro na redação dada pelo Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, os Membros Srs. António
Manuel Soares Pereira; Maria Benvinda de Oliveira Gonzalez e Manuel Rodrigues Pereira,
tendo sido substituídos no exercício das suas funções pelo cidadão imediatamente a seguir
na ordem de precedência da respetiva lista,  pelos Membros Srs.  Manuel  Alberto Alves de
Barros; Maria do Carmo Costa Brando da Silva Duarte; António Lima Sousa, respetivamente.
Verificaram-se,  também, a  faltas dos  Membros Srs.  Rui  Miguel  Araújo  Ferreira  e Orlando
Vasco da Cunha Oliveira. _______________________________________________________

Assim,  verificadas  as  substituições,  a  sessão  contou  com  a  presença  dos  seguintes
Membros: ___________________________________________________________________

Alberto Luís Oliveira Vilas;  Inês Rita da Silva Ferreira;  Elisabete Frade Lopes Viana;  José
Manuel Bastião Veríssimo; Aurélia da Conceição Costa Correia; Jorge Moura Rodrigues; Paula
Alexandra Melim dos Santos Natal Araújo; Cristóvão Amorim Pereira; Sebastião António Silva
Alves; Ana Raquel Soares Sanches; Manuel Alberto Alves de Barros; Avelino  António Oliveira
Marinho; Manuel Álvaro Guimarães Gomes; Luís Manuel Gomes Amorim; José António Lopes
Nogueira;  Óscar  Gabriel  Pereira  da  Silva;  Ana  Margarida  Garcia  Tomé;  Mário  Manuel
Guimarães Cruz;  Maria  do Carmo Costa  Brando da Silva  Duarte;  Cláudia  Sofia  da Costa
Narciso Labrujó; Jorge Manuel Martins Gonçalves; José Miguel da Silva Abreu; Manuel António
Soares  Brito;  Francisco  José  Rodrigues  Romeu;  Fernando  Aprício  Gonçalves  Fernandes;
Manuel Nogueira Afonso; António Lima Sousa; José Augusto Alves Areias;  Maria Fernanda
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Esteves Sousa Ferreira; José Manuel Montenegro Roda. ______________________________

Além destes membros da Assembleia Municipal, também esteve presente o Sr. Presidente da
Câmara Municipal, Jorge Manuel Salgueiro Mendes. _________________________________

Seguidamente, O Presidente da Assembleia Municipal, deu inicio à sessão com 25 ( vinte e
cinco)  Membros presentes,  tendo de seguida  informado que deram entrada na mesa dois
documentos,  um  deles  relacionado  com  um  “Voto  de  pesar” apresentado  pelo  Grupo
Municipal  do  Partido  Social  Democrata  e  o  outro  relacionado  com  uma  recomendação
“Evocar e celebrar abril e a liberdade é um dever que nos assiste enquanto autarcas e
cidadãos portugueses” apresentado pelo Grupo Municipal do Partido Socialista. _________

I –  PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

O  Presidente da Assembleia Municipal,  seguindo a ordem de trabalhos, solicitou junto do
público  presente  inscrições  para  o  respetivo  período,  não  se  tendo  registado  qualquer
inscrição. ____________________________________________________________________

II –  PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”

Dando início ao período de antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia Municipal
deu a palavra ao  Primeiro Secretário, Sr. José Manuel Bastião Veríssimo  que, após as
saudações  protocolares  dirigidas  a  todos  os  presentes,  procedeu  à  leitura  sumária  do
expediente recebido e expedido, no período compreendido de 27 de fevereiro último a 28 de
abril corrente. Informou que toda a documentação se encontra à disposição dos Membros no
dia da sessão e no secretariado de apoio, no Edifício dos Paços do Concelho. _____________
Prosseguindo,  referiu  que  foi  disponibilizado  o  projeto  da  ata  n.º  14  para  a  respetiva
apreciação, tendo sido contempladas as correções solicitadas. _________________________
Neste sentido, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à discussão a ata n.º 14 de
acordo com as disposições regimentais. ___________________________________________

Seguidamente a  Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 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 maioria,
aprovar a ata nº 14, referente à sessão ordinária realizada, no dia 29 de fevereiro de 2016,
num universo de 25 votantes, obteve 22 (vinte e dois) votos a favor e 3 (três) abstenções
dos  Membros Srs.  Luís  Amorim,  Álvaro  Gomes e  Avelino  Marinho,  por  não  terem estado
presentes na respetiva sessão. __________________________________________________

Seguidamente, o Presidente da Assembleia Municipal referiu que os documentos entregues
à mesa irão ficar transcritos em ata. _______________________________________________

- Grupo Municipal do Partido Social Democrata: _________________________
• VOTO DE PESAR. ____________________________________________________________________

                  - Grupo Municipal do Partido Socialista: -----------------------------------------------------
• EVOCAR E CELEBRAR ABRIL E A LIBERDADE É UM DEVER QUE NOS ASSISTE ENQUANTO

AUTARCAS E CIDADÃOS PORTUGUESES.______________________________________________ 

Seguidamente, procedeu à leitura e propôs que se fizesse a votação do Voto de Pesar a
Adilia  Ferreira  Rodrigues.  A Assembleia  Municipal,  num  universo  de  25  (vinte  e  cinco)
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Membros aprovou, por unanimidade, o voto de pesar,  nos precisos termos propostos, pelo
que o plenário procedeu a um minuto de silêncio, e serão manifestadas à família as mais
sentidas condolências transmitindo  o seu teor. ______________________________________

“Voto de Pesar
Adilia Ferreira Rodrigues

O Grupo Municipal do Partido Social Democrata apresenta um voto de pesar pelo falecimento de Adilia Ferreira
Rodrigues, mãe de Manuel Lopes, vice-presidente da Câmara Municipal. __________________________________
Neste momento de dor  e perca este grupo municipal  manifesta o seu pesar pela perca do vice-presidente da
Câmara Municipal.  ____________________________________________________________________________
Propõem que a Assembleia Municipal delibere: ______________________________________________________
1)Aprovar  o presente “Voto de Pesar”  pelo falecimento de Adilia  Ferreira Rodrigues,  guardando um minuto de
silêncio em sua memória; _______________________________________________________________________

2)Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste “Voto de Pesar”.  _________

Prosseguindo e atendendo a que já se encontravam disponíveis exemplares da documentação
apresentada, procedeu-se à distribuição por todos os membros da Assembleia Municipal, da
recomendação  “Evocar  e  celebrar  abril  e  a  liberdade  é  um  dever  que  nos  assiste
enquanto  autarcas  e  cidadãos  portugueses”,  tendo  o  Presidente  da  Assembleia
Municipal  solicitado que se procedesse de imediato à sua leitura, tendo sido  efetuada pelo
Membro Sr. Óscar Silva. _______________________________________________________
“ EVOCAR E CELEBRAR ABRIL E A LIBERDADE É UM DEVER QUE NOS ASSISTE ENQUANTO AUTARCAS E

CIDADÃOS PORTUGUESES 

Na madrugada, de 25 de Abril de 1974, militares do Movimento das Forças Armadas ocupam os estúdios do Rádio
Clube Português e transmitem à população que pretendem um Portugal livre das amarras da ditadura, em que a
democracia seja uma realidade e traga consigo a liberdade e todos os valores consagrados num estado de direito
democrático. Seguidamente a Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, ecoa por todo o país pelas radiotelefonias,
dando o mote para a revolução. __________________________________________________________________
Hoje  evocamos  esse  dia  em que  os  cravos  oferecidos  pelos  populares  aos  militares  taparam  os  canos  das
espingardas,  o  dia  em que o  povo unido  saiu  à  rua  e em que uma ditadura  de mais  de quatro  décadas  foi
derrubada, dando lugar a novos horizontes e a novas esperanças com a chegada da Democracia a Portugal! _____
Evocamos Abril como símbolo de uma revolução pacífica, célere e quase sem vestígios de sangue, tendo coragem
para recordar as décadas de sofrimento instauradas pela ditadura no nosso país, relembrando-as para que nunca
mais voltem a acontecer! ________________________________________________________________________
Porque o 25 de Abril de 1974 representa, como poucos outros, a força e a identidade do povo português. Passaram
já 42 anos, mas a coragem de um grupo de militares e a vontade de mudança de um povo não estão, nem poderão
nunca estar esquecidas. ________________________________________________________________________
Nesse dia, Portugal trilhou os caminhos para a Democracia. Nesse dia, Portugal consagrou o voto livre e universal
como uma afirmação de Liberdade.  Nesse dia,  Portugal  projetou a construção de uma sociedade assente em
pilares fundamentais da Igualdade, de que são exemplo o Serviço Nacional de Saúde e a Educação Pública. _____
Nesse dia, Portugal iniciou a construção de um Estado Social, em que todos os cidadãos tivessem assegurado um
conjunto de garantias de bem-estar social, em nome da Fraternidade. ____________________________________
Podemos afirmar taxativamente que a “Revolução dos Cravos” é uma conquista de Portugal e dos Portugueses que
nunca será demais assinalar e enaltecer, muito além das tradicionais moções e discursos políticos que possam ser
feitos. _______________________________________________________________________________________
Importa, isso sim, enaltecer todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a concretização do 25 de Abril de
1974:  militares,  civis,  democratas,  antifascistas e todos aqueles que entenderam que era chegada a altura de
derrubar uma ditadura que atentava contra a dignidade, a determinação e o orgulho de Portugal e dos Portugueses.
Foi, por isso, com um misto de tristeza e decepção que contemplámos a ausência de cerimónias ou iniciativas
públicas  comemorativas  do  25  de  Abril  promovidas  pelo  Município  de  Valença,  enquanto  que  nos  municípios
vizinhos abundaram cerimónias e espectáculos que enalteceram a revolução e os valores de Abril e todos os que
para eles contribuíram. __________________________________________________________________________
Desta forma e atendendo ao atrás exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista de Valença recomenda ao
executivo municipal,  na presente sessão ordinária da Assembleia Municipal  de Valença, a realização no nosso
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município, já no próximo ano, de cerimónias comemorativas condignas com a importância do 25 de Abril de 1974 na
memória colectiva do nosso país e no fortalecimento da democracia e dos seus valores para a construção de uma
sociedade livre, justa e igualitária. _________________________________________________________________
Porque se a autarquia e os autarcas não dão o exemplo e negligenciam o simbolismo e a importância desta data
para a história do nosso país, como fez o Município de Valença este ano, não podemos esperar que os valores de
Abril sejam inculcados na memória colectiva dos cidadãos valencianos, sobretudo das gerações mais jovens. _____
Pelo futuro de Abril, pelo Abril que devemos honrar a cada dia, enquanto autarcas e cidadãos! _________________
Viva à Liberdade! Viva ao 25 de Abril! ______________________________________________________________

Valença, 29 de Abril de 2016. Os deputados municipais subscritores desta proposta (a).” ______________________

Terminada a leitura do documento apresentado à mesa e tendo sido solicitado pelo Partido
Social  Democrata  um  intervalo para  análise  do  mesmo,  o Presidente  da  Assembleia
Municipal interrompeu a sessão pelas 09h50m e retomada pelas 10h00m. _______________

PRESENÇA DE MAIS MEMBROS:- A partir deste momento a sessão contou com a presença dos
Membros Srs. Cristóvão Pereira, José Nogueira e  Ana Tomé. _______________________

Seguidamente,  o  Presidente da Assembleia Municipal  procedeu à abertura de inscrições
para o debate da recomendação de “Evocar e celebrar abril e a liberdade é um dever que
nos assiste enquanto autarcas e cidadãos portugueses”, tendo-se inscrito os  Membros
Srs. Francisco Romeu e Inês Ferreira. ___________________________________________

- Do Membro Sr. Francisco Romeu para, após ter efetuado as habituais saudações, fazer o
reparo de que independentemente do quer que seja feito pelo Município nas comemorações
do 25 de Abril, a presença das personalidades convidadas é sempre diminuta, como teve a
oportunidade de o verificar, através da presença de cinco Presidentes de Junta, o Executivo e
dois Membros da Assembleia Municipal. As comemorações contaram com a participação de
jovens que efetuaram a leitura  do manifesto das forças armadas e de poemas, assim como, a
atuação da Associação Luar do Minho._____________________________________________

- Do Membro Sra. Inês Ferreira para referir que, se por um lado, concorda com o facto do 25
abril ter permitido a liberdade de expressão e que o poder local tenha a expressão que hoje
tem, por outro lado, não concorda com o facto de se fazer uma recomendação ao executivo
para que solenize o 25 de Abril, porque quer no atual mandato quer no anterior o executivo
tem-no celebrado de diversas formas. A ausência da população foi notória, assim como, a de
alguns  políticos.  As  comemorações,  antigamente,  eram  celebradas  numa  sessão  da
Assembleia  Municipal  com  direito  a  senha  de  presença,  em  que  os  Grupos  Municipais
procediam a um discurso e colocavam na Avª 25 de abril  uma coroa. O atual executivo já
promoveu vários espetáculos comemorativos do Zeca Afonso, nos quais também as presenças
foram escassas. Pelo seu antecessor foi referido que, mais uma vez, este ano se verificou a
escassez de presenças.  Posto isto,  irão votar  contra a recomendação apresentada qual  o
Grupo Municipal PS.___________________________________________________________

Seguidamente, o Presidente da Assembleia Municipal colocou a votação a recomendação
“Evocar e celebrar abril e a liberdade é um dever que nos assiste enquanto autarcas e
cidadãos  portugueses”,  tendo  num  universo  de  28  (vinte  e  oito)  membros, obtido  um
resultado de 8 (oito) votos a favor, 0 (zero) abstenções e 20 (vinte) votos contra dos Membros
Srs. Alberto Vilas; José Veríssimo; Inês Ferreira; Elisabete Viana; Aurélia Correia; Jorge Moura;
Paula  Natal;  Cristóvão  Pereira;  Sebastião  Alves;  Avelino  Marinho;  Ana  Sanches;  Manuel
Barros; Jorge Gonçalves; José Abreu; Francisco Romeu; António Sousa; Manuel  Afonso; José
Areias; Fernando Fernandes; Maria Fernanda Ferreira, rejeitada, por maioria._____________
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PRESENÇA DE  MAIS  DOIS  MEMBROS:-  A partir  deste  momento  a  sessão  contou  com  a
presença dos Membros Sr. José Roda e Manuel Brito. ______________________________

INTERVENÇÕES E INTERPELAÇÕES 

Passando  às  interpelações  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal, registaram-se  as
inscrições  dos  Membros  Srs:  Cláudia  Labrujó,  Maria  Ferreira,  Francisco  Romeu,  Álvaro
Gomes,  Luís  Amorim,  Óscar  Silva,  Aurélia  Correia,  Paula  Natal,  Ana  Sanches  e  Inês
Ferreira.____________________________________________________________________

-  Do Membro Sra. Cláudia Labrujó para, após as habituais saudações, felicitar o Município
pela iniciativa das “Maias”. Considerou que a Maia Gigante apesar do seu impacto em termos
de dimensão, lhe faltou colorido, originando a que não contrastasse o suficiente com a Muralha
e de forma a lhe dar o encanto que poderia ter em termos de impacto visual. Seguidamente,
alertou para o facto de algumas das “Maias” em exposição não terem iluminação, e dessa
forma irão passar desapercebidas, durante o período noturno.__________________________
A propósito das intervenções feitas à falta de presenças nas comemorações do 25 de abril,
considerou que se as estas tivessem sido realizadas no seu próprio dia ou em horas pós
laborais, provavelmente teriam tido maior adesão. A sua realização na véspera e em horário
laboral, tornou-se incompatível para aqueles que se encontravam interessados em ter estado
presente. ____________________________________________________________________
Prosseguindo  referiu  que  alguns  dos  canhões  existentes  na  Fortaleza  se  encontram
deteriorados e vandalizados, questionando quais as diligências tomadas pelo Município. _____
Seguidamente, sugeriu que o Caminho de Santiago no interior da Fortaleza, designadamente o
troço  da  Rua  Direita,  fosse  desviado  para  um  rua  transversal  menos  movimentada,
essencialmente  para  ciclistas,  na  medida  em  que  o  movimento  pedonal  existente  nessa
mesma rua torna difícil a sua circulação e a dos transeuntes em simultâneo, sugerindo que a
sua passagem fosse feita numa rua paralela e pouco movimentada.______________________
Por último, solicitou que lhe fossem esclarecidos os processos judiciais 5, 10, 17e 18. _______

- Do Membro Sra. Maria Ferreira para, após as saudações protocolares, felicitar o executivo
pela realização de mais uma edição das “Fortalezas das Maias”. Evento emblemático que atrai
e delicia os turistas, realizado com o esforço e colaboração das associações, coletividades,
comerciantes, funcionários e demais Valencianos do Concelho. _________________________
Relativamente à “Maia”  de 9 metros de diâmetro,  referiu  que foi  um desafio  lançado pelo
Município  ao  qual  um  grupo  de  valencianos  decidiu  responder,  que  com  muito  esforço,
dedicação e com o intuito  de entrar  para o GUINESS, lhe dedicaram 7 horas de trabalho
intenso. Trabalho este que só poderá ser avaliado pelas pessoas que o executaram. Embora
tenha concordado que a mesma deveria ter mais cor, ao mesmo tempo frisou que mesma foi
ornamentada com  material  de que dispunham. Concluindo,  referiu que os Valencianos se
deveriam orgulhar do resultado deste trabalho. ______________________________________

-  Do Membro Sr. Francisco Romeu para fazer os seguintes reparos. No passado dia 19 de
abril  o  CLDS – Contrato  Local  de desenvolvimento  Social  convocou uma reunião com as
Associações do Concelho e as Juntas de Freguesia, com o intuito de debater a questão da
sobreposição de eventos entre determinadas Associações, Município e Freguesias, a qual para
seu espanto, teve que ser cancelada dada a escassez de comparecência. É uma obrigação
representar  a  respetiva  entidade quando esta é convocada e constatou que a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença esteve representada nas celebrações de
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São Telmo, em Tui, contrariamente àquilo que aconteceu em Valença, nas comemorações do
São Teotónio, frisando que devem ter sido, como habitualmente, convidados para o hastear da
bandeira e a guarda de honra.___________________________________________________

-  Do Membro Sr. Álvaro Gomes para, após as saudações protocolares, voltar a apelar à
resolução da falta de sombriamento no Centro Escolar de Valença, insistência que tem vindo a
fazer há cerca de sete anos. Não compreende que o Município tenha gasto dinheiro em obras
de duvidosa utilidade e que nada tenha sido efetuado para que as crianças tenham melhores
condições.  Sugeriu a plantação de árvores de crescimento rápido ou a colocação de uma
carpa amovível para criar sombras nos recreios. Salientou ainda que a sua preocupação não
se prende com o facto do seu filho frequentar o estabelecimento escolar, até porque este não
fica na escola nas horas de maior exposição solar, mas sim porque considera que é obrigação
do Município proteger os filhos dos Munícipes. ______________________________________
Mais referiu que se verifica um contraste nos passeios junto às escolas iniciados pelo anterior
executivo  e  concluídos  pelo  atual,  entre  o  arranjado  e  o  esburacado,  nomeadamente  na
envolvente ao Antigo Mercado, Centro de Saúde, etc. Seguidamente, apesar de ter feito um
louvor  ao arranjo  do passeio  em frente  à  Escola  Primária  de Valença,  frisou que  deveria
proceder-se  ao  preenchimento  dos  buracos originados  pela  retirada  de  algumas  árvores,
atendendo ao perigo que os mesmos representam. Também salientou que na Rua Domingos
Aguiar  os passeios não permitem a passagem de um carro de bebé, nem de uma cadeira de
inválido pelo que sugeriu que se procedesse ao respetivos arranjos. _____________________
Seguidamente, referiu que na Zona Escolar a sinalização continua a ser a mesma de há seis
anos e meio, apesar da controvérsia das multas que foram aplicadas aos pais, nessa altura,
quando levavam os seus filhos às escolas.  Salientou a este respeito  que se não fosse o
civismo, a tolerância, a competência  e o sentido de serviço público da GNR e do seu atual
Comandante do Posto a controvérsia continuaria igual, dado que o Município não atuou para
melhorar aquela situação. ______________________________________________________
Seguidamente, lamentou que a cidade, sendo ela virada para o turismo, tenha os passeios e
os acessos no estado que acabou de descrever, assim como, se estejam a fazer arranjos por
se  estar próximo de umas eleições autárquicas, designadamente, o estacionamento no largo
junto à “Lua de Mel”, apesar de estar provavelmente previsto.  _________________________
A propósito  de  arranjos  referiu  que,  há  uns  anos  atrás,  questionou  o  Município  da  sua
possibilidade de executar o arranjo do Parque do Centro de Saúde de Valença apesar de não
ser sua obrigação, tendo-lhe sido negado por ser dispendioso. Voltou a referenciar o assunto
na medida em que se tem verificado outros arranjos a nível Concelhio e sendo um local muito
frequentado pelos Munícipes, que se existisse vontade de colaborar realizar-se-iam. Ainda em
relação a este assunto frisou que tudo é caro quando é proposto por alguém que não bate
palmas permanentemente a tudo quanto se faz. _____________________________________
Por  último,  mencionou  que  não  se  entende  que  dependendo  Valença  do  turismo  para
sobreviver,  se  continue  a  verificar  estacionamento  pago  em  todo  o  lado,  não  obstante
considerar  aceitável  a  limitação  de  acesso  por  viaturas  no intramuros,  ao estacionamento
pago.  Por  último,  frisou  que  os  Municípios  circundantes  a  Valença  apesar  de  possuírem
turismo em abundância, não tem estacionamento pago. ______________________________

- Do Membro Sr. Luís Amorim para, após as saudações protocolares, fazer um reparo em
relação ao colega Francisco Romeu, relativamente à presença ou não da AHBVV – Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença  em alguns atos solenes. Frisou que a
Associação é composta por uma Direção e por um Comando com Corpo Ativos dos Bombeiros
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que se faz representar nesses atos, por um membro da  Direção ou pelo Representante do
Comando, conforme a disponibilidade e os convites._________________________________
Prosseguindo, questionou da previsão para a abertura do quiosque de apoio ao peregrino, na
Avenida  dos  Plátanos,  dado  ainda  não  estar  em  funcionamento.  Também  questionou
relativamente ao quiosque existente no Jardim Municipal e das diligências tomadas no sentido
da  sua  resolução,  junto  do  seu  concessionário.  Voltou  a  relembrar  o  mau  estado  de
conservação  das  coberturas  do  “Museu  do  Comboio”,  bem  como,  do  elevado  estado  de
degradação dos edifícios da Ex-Brigada Fiscal por falta de uso, que mesmo não sendo da
competência da Câmara Municipal poder-se-ia diligenciar no sentido de aprimorar uma solução
para os mesmos. Inclusivamente sugeriu o estabelecimento de uma parceria com a “tutela”
para que aos mesmos fosse dado um fim, sugerindo uma residência estudantil ou até para
albergue de famílias carenciadas. _______________________________________________
Por último, mencionou ter ficado espantado com o uso de herbicida no talude da muralha, na
Avenida de Espanha, na medida em que poderá provocar derrocadas, devido à suscetibilidade
com que a terra irá absorver a água com as ervas queimadas, questionando se foi efetuado
por recomendação da autarquia ou por iniciativa própria da empresa que tutela as limpezas
das ruas e o lixo da cidade. _____________________________________________________

-  Do Membro Sr. Óscar Silva para, em relação ao documento enviado  a este órgão pela
AHBVV, referente aos apoios atribuídos pela Câmara Municipal de 2010 a 2016 dizer que,
seguindo o apelo do Sr. Presidente de Câmara, se informou e constatou que o mesmo prova
de forma inequívoca que,  devido ao deslizamento de datas dos pagamentos entre 2010 e
2011, a Câmara Municipal de Valença ficou com 10 meses de atraso no cumprimento das suas
obrigações para com a AHBVV, no âmbito do protocolo celebrado, correspondente ao valor
mensal de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), totalizando, atualmente, o montante de
25.000,00€ (vinte e cinco mil euros). Prosseguindo, referiu que ficou provado neste documento
que o Sr. Presidente da Câmara Municipal teve, na última sessão deste órgão, uma leitura
distorcida dos apoios, que segundo ele, prestados à AHBVV fora do protocolo de colaboração,
como  se  fossem  caritativamente  concedidos,  citando  o  exemplo  do  seguro  de  acidentes
pessoais  do  corpo  dos  bombeiros,  tendo  esclarecido  que  se  trata  de  uma  prerrogativa
legalmente regulamentada pela Portaria nº 123/2014, de 19 de junho, a qual prevê que “os
Municípios  suportem  os  encargos  de  seguros  de  acidentes  pessoais  dos  bombeiros
profissionais e voluntários dos diversos quadros do corpo dos bombeiros e ainda dos infantes
e cadetes e dos elementos que integram os órgãos executivos das associações humanitárias
de bombeiros”. Concluindo que aquilo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu como
uma benesse afinal é uma obrigação legal. Seguidamente e atendendo a que o Sr. Presidente
da  Câmara  mencionou,escrupulosamente,  na  última  sessão  os  apoios  atribuídos  pelo
Município à AHBVV, frisou que seria também conveniente realçar e quantificar  os serviços
prestados gratuitamente pela citada Associação ao Município, que nessa mesma sessão foram
ocultados pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. A citada Associação presta anualmente
cerca de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros) de serviços gratuitos, mencionando que em
alguns anos ascende esse valor, devido a intervenções excecionais. Frisou que a Associação
dá  resposta  a  todos  os  pedidos  de  prevenção  formulados  pelo  Município,  facilitando  e
viabilizando as suas inúmeras iniciativas e da Eurocidade. Por último, realçou que a Câmara
Municipal será a responsável, se nos próximos anos, não se levar a cabo a requalificação do
Quartel-Sede da AHBVV,  pelos constrangimentos  por  si  impostos à  emissão do Alvará de
utilização.  Posto  isto,  mencionou  que  ficou  esclarecida  a  questão  despoletada  na  última
sessão  deste  órgão,  evidenciando-se  que  o  Sr.  Presidente  da  Câmara  “mentiu”  quanto,
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segundo ele, à não existência de dívida de 10 meses, num total de 25.000€ (vinte e cinco mil
euros), por parte da Autarquia à AHBVV. Considerou que o trabalho que a mesma presta a
toda a população valenciana merecia da parte do Município de Valença um reconhecimento e
respeito que não está a ter. _____________________________________________________

-  Do  Membro Sra. Aurélia Correia  para, após as habituais saudações protocolares, referir
enquanto membro deste órgão e Presidente da Direção da CPCJ  de Valença que abril é o
mês da liberdade,  dos cravos e da campanha de prevenção dos maus tratos na infância,
através do símbolo do laço azul, iniciada em 1989, nos Estados Unidos por uma cidadã que
perdeu  os  seus  netos,  vitimas  de  maus  tratos.  O  movimento  foi  replicado  pelos  seus
conterrâneos e projetou-se a nível mundial como símbolo da luta dos maus tratos na infância.
Acrescentou que o movimento resultou com eficácia na intervenção social  comunitária,  ao
nível preventivo na luta pela erradicação dos maus tratos às crianças e jovens. Mais referiu
que a CPCJ de Valença tem lançado o desafio às entidades locais, designadamente, aquelas
que tem competência em matéria de infância e juventude, para que se associem a iniciativas
de  cariz  preventivo,  despertando  a  consciência  social  coletiva  e  assim  alcançar  maior
envolvimento comunitário,  com o intuito  de se criarem estruturas de apoio necessárias ao
fortalecimento  das  famílias  e  desenvolvimento  de  uma  parentalidade  positiva  e  ao
consequente desenvolvimento integral saudável das crianças. Prosseguindo, mencionou que
com este propósito, pelo terceiro ano consecutivo aderiram à campanha do laço azul, tendo
envolvido várias  parcerias  da CPCJ e entidades externas,  promovendo diversas iniciativas
divulgadas publicamente. Procedeu-se  à sessão de abertura no dia 07  do corrente mês, da
qual constou a inauguração da exposição de fotografia, “O tempo e o espaço na infância”, o
descerrar do laço azul e a marcha “Caminhar por um Sorriso”, tendo sido  convidados todos os
Presidentes  da  Juntas  de  Freguesias  e  algumas  autoridades,  lamenta  não  ter  existido
qualquer presença. Mencionou ainda outras ações tais como, a exibição de filmes para as
turmas do 2º e 3º ano de secundário e a celebração do dia mundial da dança. O encerramento
da mencionada campanha decorrerá  em Caminha,  com a presença do Dr.  Armando Leal,
Presidente da Comissão Nacional dos Direitos e da  Protecção de Crianças e Jovens em
Risco. Reforçou o convite para que no próximo ano, tenham mais diversidade de ações e
maior envolvimento das entidades locais. Concluiu deixando um mensagem de agradecimento
a todos aqueles que se envolverem, assim como, a seguinte reflexão - “infância há só uma
prevenir  resulta  e  a  melhor  forma  de  tratar  do  problema  é  impedir  que  isto
aconteça”.___________________________________________________________________

- Do Membro Sra. Paula Natal para, após as saudações protocolares, salientar a importância
da presença do Município, no âmbito da Eurocidade, na  BTL 2016 – Feira Internacional de
Turismo, em Lisboa,  de 02 a 06 de março findo, com o objetivo  de divulgar a riqueza dos
sabores, saberes e património de Valença, sendo que a Fortaleza de Valença, Catedral de Tui
e o Rio Minho foram as principais atrações da mesma, assim como, a curiosidade e admiração
sobre o Caminho de Santiago e a Ecopista. ________________________________________
No passado dia 24 de abril decorreu o evento solidário, “O ZUMBATHON”, com o objetivo de
apoiar uma associação de proteção de animais, “Mimos e Ternuras”, sediada em Valença. Este
evento juntou mais de 500 pessoas de Valença e concelho vizinhos, de várias gerações, desde
os 3 aos 87 anos. Para o efeito contou com a participação de 15 monitores profissionais de
todo o País, demonstrando assim que as associações são capazes de realizar, aquilo que se
propõem com o apoio do Município. Felicitou todos os intervenientes, desde patrocinadores,
voluntários, participantes e o Município. ____________________________________________
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- Do Membro Sra. Ana Sanches para, após as habituais saudações protocolares, mencionar
que o CILV – Centro de Inovação e Logística de Valença representa uma aposta forte na
educação, na formação de novas gerações e na inovação e capacitação de Valença  para
enfrentar  desafios.  Atualmente,  Valença  é  uma  referência  educativa  a  nível  nacional  e
internacional. Prova disso são as iniciativas desenvolvidas pela Escola Superior de Ciências
Empresariais, através de diversos encontros, tais como, as 4ªs a Jornadas de Contabilidade e
Fiscalidade, as 2ª Jornadas de Marketing de Valença e o 3º Encontro Internacional de Jovens
Empreendedores,  eventos  com  presença  de  ilustres  convidados,  com  especial  ênfase  à
presença do Bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados e do Secretário  Geral  do
Conselho de Economistas de Espanha, entre outras individualidades. Testemunhos e casos de
sucesso que proporcionam a alunos e docentes, momentos de partilha e entreajuda através de
palestras, workshops e atividades. Por último, mencionou a satisfação pelo excelente resultado
obtido na realização dos eventos nas instalações do CILV e pelos elogios e reconhecimentos
de todos os participantes. Existem agora excelentes condições para uma centralidade, assim
como, para a existência de uma escola internacional e explorar a área transfronteiriça que
distingue Valença do resto do País.  Referiu que irão decorrer brevemente as Jornadas da
Logística, as Conferências de Valença e o Seminário de Metrologia.______________________

- Do Membro Sra. Inês Ferreira para, após as saudações protocolares, referir que assistiu à
abertura das festas do S. Telmo, em que o pregão, deste ano, esteve a cargo do Presidente da
Câmara Municipal de Valença, tendo sido sonante a originalidade do texto diferenciando-se
dos habituais pregões, provocando uma ovação unânime da plateia com o Teatro Municipal de
Tui preenchido. O Alcaide de Tui reconheceu publicamente o seu papel como impulsionador da
Eurocidade Valença Tui  e a escolha unânime do executivo Tudense do pregonero deste ano.
Mencionou o orgulho sentido enquanto valenciana pela brilhante participação do Sr. Presidente
da Câmara na abertura oficial das festas em honra de S. Telmo. _______________
Relativamente à suposta dívida da Câmara Municipal para com a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Valença não partilhou da mesma a ótica do Membro Sr. Óscar Silva,
na  medida  em  que  procedeu  à  leitura  do  protocolo  assinado  entre  duas  entidades,  não
constando  do  mesmo  efeitos  retroativos.  Contudo  questionou  a  razão  pelo  qual  não  foi
levantada a questão aquando da discussão e deliberação do orçamento 2012, 2013, 2014 e
2015, assim como, aquando do Relatório de Gestão e Contas em 2011, 2012, 2013, 2014. Por
último, referiu que considera um abuso extremamente grave injuriar um Presidente da Câmara.

Finalizadas  as  interpelações,  o Presidente  da Assembleia  Municipal  deu  a  palavra  ao
Presidente da Câmara Municipal para prestar os esclarecimentos solicitados. ______________

O Presidente da Câmara Municipal após cumprimentar a Mesa e os Autarcas, começou por
repetir que quando o atual executivo tomou posse pela primeira vez não existia nenhum evento
de  referência  e  que  optaram  por  não  continuar  com  o  evento  do  Bacalhau,  devido  ao
descalabro  financeiro  provocado  pelo  mesmo.  Atualmente  existem  eventos  de  referência,
como sendo, as “Maias” que se realizam há seis anos, com sucesso consecutivo e replicado
nos Municípios vizinhos. Agradeceu a todos os que tem vindo a colaborar para que seja um
sucesso, designadamente as coletividades, associações e comunidade, pelo empenho com
que têm apoiado as iniciativas levadas a cabo pelo Município. __________________________
Relativamente  à  Maia  emblemática  de  9  metros  de  diâmetro,  mencionou  que  a  sua
ornamentação foi  efetuada por  voluntários  com as flores  silvestres disponíveis.  Apesar  de
concordar  que  lhe  faltava  alguma  vivacidade,  para  a  qual  a  falta  de  floração  da  giesta
contribuiu, dever-se-á louvar a iniciativa, que terá continuidade no próximo ano. ____________
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Seguidamente, reconheceu a existência de alguma deterioração na fortaleza, que em parte se
deve, além da sua erosão natural,  à afluência de milhares de visitantes, para a qual já se
efetuaram as necessárias diligências junto da Direção Geral do Património. _______________
Mais referiu que apesar deste Município ser abastado em associações e coletividades, deveria
existir  maior coordenação e articulação entre as mesmas para iniciativas comuns,  para as
quais o CLDS - Conselho Local de Desenvolvimento Social, poderá contribuir, essencialmente,
na  coordenação de iniciativas  da área social, em eventos futuros. ______________________
Relativamente ao quiosque do peregrino informou que o mesmo funciona com voluntários e a
partir do mês de maio irá contar com o apoio de estagiários. Embora o número de peregrinos
tenha reduzido no mês de março, devido às condições climatéricas, informou que nos últimos
dias aumentou consideravelmente. Registou-se um acidente com um peregrino finlandês, em
Valença, que terá sido por distração, dado que atravessou na passadeira quando a sinalização
para peões estava com sinal de proibição, que acabou por lhe custou a vida. Foram tomadas
diligências  devidas  junto  da  Embaixada,  assim  como,  em  relação  à  família  será  ser
manifestado o sentido Voto de Pesar. _____________________________________________
Em relação ao Museu do Comboio informou do agendamento de uma reunião para o próximo
dia 4 de maio, para analisar as condições das instalações e manifestar a intenção de ocupar o
edifício ao lado da estação principal. Em relação ao edifício da Ex-Brigada Fiscal está ocupado
com material das apreensões, não existindo abertura para sua cedência. _________________
Relativamente à intervenção do Membro Sr.  Álvaro Gomes, informou que o executivo fará
intervenções quando existirem condições financeiras para o efeito, sobretudo as de elevado
custo.  ______________________________________________________________________
Quanto ao largo da Lua de Mel, informou que a obra não se vincula apenas a este largo ma
sim a toda a sua envolvente. Fez uma breve descrição de toda a área que irá ser abrangida.
Também mencionou que ainda existem ruas que se encontram  com arranjos urbanísticos
antigos,  nomeadamente,  junto  à  Sede  do  Valenciano,  na  rua  desde  Avenida  Colégio
Português, até à Chave 3 que irão ter intervenção de forma a melhorar a circulação rodoviária.
Em suma, são obras de requalificação que implicam para além da colocação das tubagens
para  fibra  ótica,  gás,  saneamento,  águas  pluviais  e  água,  os  consequentes  arranjos  nos
passeios. ___________________________________________________________________
Relativamente aos passeios da zona escolar, informou que já estão identificadas as árvores
que  irão ser retiradas pelo facto de dificultar a passagem de peões. Contudo a sua retirada irá
implicar  destruição dos passeios e  tubagens.  Tem intenção de substituir  ladrilho por  outro
material. ____________________________________________________________________
Quanto à questão levantada sobre a falta de sombras nas escolas, referiu que é uma situação
que se verifica, não apenas na EB1 de Valença, mas sim em todas as escolas e jardins do
Concelho. Contudo a colocação de carpas não será a solução ideal, estando os técnicos a
estudar soluções exequíveis, técnica e financeiramente. ______________________________
Prosseguindo, informou que o Município e a Eurocidade foram promovidos na BTL, FITUR  e
na Feira Turismo da Guarda. Também existiram outras atividades, como as Jornadas da ESCE
e a apresentação da “Agenda da nossa terra” pelo Eurodeputado José Manuel Fernandes. Em
suma, atualmente existe um espaço para realizar eventos. Todos os eventos realizados pela a
ESCE  no  CILV  obtiveram  uma  excelente  aderência,  termos  em  que  o  espaço  será  um
excelente motivo de atracão para o Município. ______________________________________
Relativamente à intervenção do Membro Sr.  Óscar Silva,  no que concerne a uma suposta
dívida que o Município teria de ter  pago à AHBVV, referiu-lhe que iria responder à atitude
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agressiva e às palavras proferidas para com o próprio, frisando-lhe que se tem aspirações e
sucesso na política deveria ter  cuidado com o tipo de afirmações.  Aconselhando-o a ler  e
interpretar o protocolo estabelecido com a referida Associação, na medida em que a sua idade
lhe permite ler, escrever, contar e interpretar. _______________________________________

Finalizados  os  esclarecimentos,  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal  agradeceu  a
intervenção do Presidente da Câmara Municipal e, terminado que estava o período de antes
da  ordem do dia, deu inicio ao período da ordem do dia, ao seu primeiro ponto. ____________

III –  PERÍODO DA “ ORDEM DO DIA”.

PONTO 1º – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL

O Presidente da Assembleia Municipal  procedeu à abertura de inscrições ao ponto 1º do
período da ordem do dia da agenda de trabalhos desta sessão, tendo-se inscritos os Membros
Srs:  Cláudia Labrujó,  Fernando Fernandes,  Francisco Romeu, Óscar Silva,  José Nogueira,
Álvaro Gomes, Luís Amorim, Paula Natal e Inês Ferreira. ______________________________

- Do Membro Sra. Cláudia Labrujó para solicitar informações acerca dos processos judiciais
enunciados sob os números 5, 10, 17 e 18. _________________________________________

Frisou que não lhe foi respondida a questão da possibilidade de desviar os ciclistas para a rua
supra mencionada.____________________________________________________________

Relativamente  ao  CILV  –  Centro  de  Inovação  e  Logística  de  Valença,  manifestou  a  sua
satisfação pela aderência que tem tido nos eventos aí realizados. _______________________

-  Do  Membro Sr. Fernando Fernandes para referir que o caminho de acesso à Quinta do
Convento de Sanfins, está a ser requalificado, assim como, a ser executada a limpeza e uma
intervenção no interior da Quinta, questionando sobre a existência de alguma candidatura para
o efeito. Questionou ainda das intenções do Município para com o Convento, assim como, se
as atividades religiosas poderão continuar a ser realizadas, na medida em que o acesso foi
vedado com a colocação de portões. _____________________________________________

- Do Membro Sr. Francisco Romeu para, na sequência do mencionado pelo Sr. Presidente
relativamente à REFER, solicitar que interceda junto de tal entidade, no sentido de que os
edifícios das antigas estações da CP (Património da REFER) existentes junto à Ecopista nas
freguesias de Ganfei, Verdoejo e Friestas, sejam protocolados com as respetivas Juntas de
Freguesias,  para  a  recuperação  e  utilização  desse  espaços  como  postos  turísticos.  Já
apresentou uma proposta para o efeito, contudo ainda não obteve resposta à mesma. _______

- Do Membro Sr. Óscar Silva para, relativamente ao facto de o Sr. Presidente da Câmara se
ter sentido melindrado quanto às palavras por si proferidas, esclarecer que não foi um ataque
de caráter pessoal, mas por uma questão em análise. Por outro lado, também se poderia ter
sentido ofendido pela dissertação do Sr.  Presidente da Câmara,  quando mencionou que o
próprio possuía idade para saber ler, escrever e interpretar um texto,  frisando que também
poderia o ter interpretado como um atestado de “burrice” que o Sr. Presidente da Câmara lhe
tentou passar.  Contudo considera o debate que estabelecem nas sessões deste órgão um
confronto de ideias e opiniões em que prevalece sempre o respeito, estando convicto de que
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caso tivesse faltado ao respeito, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o teria interrompido
e repreendido,  o que não sucedeu.  Portanto,  considerou não ter  feito  qualquer  ataque de
carácter, apenas um confronto de opiniões. ________________________________________
Quanto  à  proferida  inexistência  de  efeitos  retroativos  no  citado  protocolo  de  cooperação,
referiu que tendo sido celebrado em Setembro de 2011, o mesmo se refere sempre ao ano civil
em que é assinado, ou seja, neste caso à totalidade o ano de 2011. Deste protocolo consta o
pagamento de 30 mil euros anuais, portanto invalida o argumento apresentado pelo Grupo
Municipal do PSD, de que o Município não tem dívida para com a AHBVV. Mesmo que o
Município  apenas tivesse que proceder ao pagamento desde a assinatura do protocolo, teria
de  efetuar  dentro  desse  mesmo  ano  ao  pagamento  de  4  prestações,  de  Setembro  a
Dezembro, contudo apenas procedeu ao pagamento de 2 prestações. A interpretação que faz
é que se encontram em atraso 10 meses no pagamento do citado protocolo com a AHBVV, o
que  consubstancia  numa  dívida  de  25  mil  euros.  Solicitou  a  distribuição  do  documento
remetido pela AHBVV, para melhor análise e esclarecimento. __________________________

Seguidamente,  o  Membro  Sra.  Cláudia  Labrujó solicitou  autorização  para  pedir
esclarecimentos ao orador anterior. _______________________________________________
Como se encontram a debater um assunto para o qual o plenário não possui documento de
suporte,  solicitou,  uma vez que pela  leitura  de expediente  o mesmo já  foi  recebido neste
mesmo órgão, a distribuição do mesmo para análise e respetivos comentários._____________

-  Do  Membro  Sr.  Óscar  Silva  para  referir  que  o  documento  foi  enviado  a  Assembleia
Municipal contudo ainda não foi distribuído._________________________________________

Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mencionou que o
documento  foi  recebido  e  registado  no  órgão  e  será  distribuído  oportunamente.  Contudo
considera que o debate deste  assunto não tem discussão política, neste órgão e do qual o
mesmo apenas deverá tomar conhecimento. O assunto deverá ser resolvido entre as partes
intervenientes e não publicamente, nem politicamente, na medida em que o debate estará a
manchar involuntariamente o nome das 2 instituições. ________________________________
Posto isto e prosseguindo nas intervenções, foi solicitado pelo Membro Sr. José Nogueira o
uso da palavra para um esclarecimento, tendo-lhe sido concedido. ______________________

- Do Membro Sr. José Nogueira começou por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia,
a Mesa, o Sr. Presidente da Câmara e os demais Srs. Deputados Municipais, tendo de seguida
referido que o debate da supra citada questão neste espaço de liberdade e democracia é
pertinente. Mais referiu que não se poderia pronunciar por não ter tido acesso ao documento.
Discordou  da opinião do Sr. Presidente da Assembleia quanto ao facto de que este órgão não
se  deveria  pronunciar  sobre  a  situação,  frisando  que  é  uma  competência  da  Assembleia
Municipal fiscalizar a atuação da Câmara Municipal, questionando-o se estaria proibido falar
sobre este assunto. ___________________________________________________________

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, respondeu ao seu antecessor que se estivesse
proibido  de  se  pronunciar  sobre  o  assunto,  com  certeza  que  não  o  estaria  a  fazer.
Seguidamente  esclareceu  que  como  se  comprovou  da  leitura  do  expediente  não  existiu
qualquer intuito de ocultação do assunto, apenas não houve oportunidade, da sua parte, de o
despachar. A Assembleia não se deve debruçar sobre a questão da relação financeira entre as
entidades,  contudo  ficaria  ao  critério  de  cada  um.  Mencionou  que  o  documento  iria  ser
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distribuído por todos os membros para conhecimento. ________________________________

- Do Membro Sr. Álvaro Gomes para corroborar a opinião do Sr. Presidente da Assembleia
Municipal em que o assunto deveria ser debatido entre as entidades intervenientes, contudo e
dado que se verificou controvérsia, considerou que seria passível de ser debatido no órgão, na
medida  em  que  é  um  assunto  do  Município.  Atendendo  a  que  o  assunto  se  prolongou
demasiado, entrando na falta de verdade de ambas partes, dever-se-ia analisar a existência de
responsabilidades na questão da suposta dívida.____________________________________
Quanto ao entendimento do Sr. Presidente da Câmara de que a autarquia não lucraria nada
com a iniciativas das Maias, frisou que o papel desta é apoiar as iniciativas e colaborar no seu
desenvolvimento e execução, apesar de muitas das vezes se verificar a apropriação de ideias. 
Prosseguindo, considerou falta de vontade na resolução da falta de sombras no Centro Escolar
de Valença, na medida em que o Sr. Presidente da Câmara lhe responde sempre da mesma
forma, relembrando-o que a exposição das crianças à radiação solar direta é extremamente
perigoso e para as quais existem soluções acessíveis. _______________________________

- Do Membro Sr. Luís Amorim, para solicitar ao Sr. Presidente da Câmara resposta à questão
por si levantada sobre a aplicação de herbicida na Avenida de Espanha, que por falta de tempo
não o fez anteriormente. _______________________________________________________
Seguidamente,  alertou  para  a  urgente  necessidade  de  reparação  da  Estrada  que  liga
Gondomil a Boivão. Questionou da previsão de intervenções para os Bairros Sociais dada a
deterioração com que alguns se deparam, assim como, se o alojamento de famílias ciganas no
Bairro Social de Friestas será temporário ou definitivo.________________________________
Finalizou  solicitando  o  melhoramento  da  visibilidade  das  passadeiras  junto  ao  Jardim
Municipal, na medida em que os lugares de estacionamento a impedem e os acidentes por
atropelamento têm aumentaram. _________________________________________________

- Do Membro Sra. Paula Natal para voltar a frisar a necessidade de pavimentação da Rua do
Corgo, que em época de grande pluviosidade, principalmente a entrada para Escola Primaria
de Arão, permanece inundada, sugerindo a sua intervenção em época de férias escolares. __

- Do Membro Sra. Inês Ferreira para subscrever a opinião do Sr. Presidente da Assembleia
no  que  concerne  ao  respeito  pelas  instituições,  contudo  atendendo  a  que  a  questão  foi
politizada, caberá aos membros reagir e dar opinião. Insistiu nas questões por si levantadas,
no que a este assunto concerne, para as quais não obteve resposta. Prosseguindo, efetuou
algumas questões de retórica: será que na inabilidade da interpretação do protocolo, estariam
a contar que o protocolo surtisse efeitos desde janeiro a dezembro de 2011, portanto a contar
com essa verba em termos financeiros? Entende que é um assunto que deveria ser resolvido
entre as instituições. Solicitou que lhe fosse indicado no protocolo onde consta que o mesmo
produz efeitos para o ano de 2011 na sua totalidade e não apenas a partir da data da sua
assinatura. Assim como solicitou indicação de todos os valores pagos em 2012, de forma a
poder fazer a sua interpretação. __________________________________________________
Relativamente  aos  processos  judiciais  questionou  do  ponto  de  situação  do  processo  11º.
Quanto ao processo numerado em 6º congratulou-se pela sua resolução tendo verificado que
o Município foi absolvido. _______________________________________________________
Finalizando, questionou em que iria consistir a requalificação da rua dos Esquecidos.________

Finalizadas as intervenções, o  Presidente da Assembleia Municipal voltou a frisar que o
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documento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença, referente ao
assunto que se tem estado a debater na presente sessão, foi entregue neste órgão, contudo
ainda  não  foi  distribuído.  Seguidamente,  deu  a  palavra  ao  Presidente  da  Câmara  para
esclarecimentos que lhe foram solicitados.__________________________________________

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que o protocolo celebrado entre o Município e
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença em 19/09/2011, possui cinco
cláusulas: Na primeira cláusula refere que “O MV atribui um apoio anual total de 30.000,00€
(trinta mil euros) à AHBVV, destinada às despesas com a manutenção da “Frota Vermelha”,
equipamento  essencial  ao  serviço  de proteção  civil  de  Valença”.  Nunca foi  questionado  o
destino da verba, partindo do pressuposto de que a mesma tem sido destinada a despesas da
frota vermelha; Na sua cláusula segunda refere que “O MV compromete-se a ceder o parque
de estacionamento sito no cimo da Av. dos Combatentes da Grande Guerra, à AHBV que o
explorará em conjunto com o Sport Clube Valenciano, com a observância do tarifário e dos
regulamentos dos parques de estacionamento em vigor no Município”; Na sua cláusula terceira
refere  que  “Compete  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Valença  decidir  nos  casos
omissos e dúvidas de interpretação da presente norma de protocolo”. Como se verifica desta
cláusula, as dúvidas de interpretação são competência do Presidente da Câmara, tendo sido a
Direção  da  AHBVV  esclarecida  de  que  o  mesmo  surte  efeitos  a  partir  da  data  da  sua
assinatura, ou seja, desde 19 de setembro de 2011 e pelo período de um ano, até 19 setembro
2012, automaticamente renovável por iguais períodos se não for denunciado por qualquer das
partes. Concluiu que são atribuídos cerca de 180.000,00€ (cento e oitenta mil euros) à AHBVV,
sem incluir o subsídio para apoio aos seguros dos Bombeiros e a despesa com funcionária do
Museu dos Bombeiros,  se  traduz num apoio  superior  a  200.000,00€  (duzentos  mil  euros)
durante estes anos.___________________________________________________________
Relativamente  à  emissão de alvará  de autorização  de utilização  do edifício  do quartel  da
AHBVV,  informou  que  a  infraestrutura  foi  vistoriada  pela  autarquia,  pela  ANPC  e  pela
Delegação de Saúde. Da vistoria da autarquia verificou-se que a infraestrutura não estava de
acordo com o projeto existente nos serviços camarários pelo que foi solicitado à interessada a
apresentação de telas finais, procedimento que entretanto estará a ser sanado. Da vistoria da
Agência Nacional  da Proteção Civil  resultou que a infraestrutura não cumpre os requisitos
mínimos de segurança contra incêndios pelo que a AHBVV terá que apresentar um projeto
junto  dessa  mesma  entidade  para  aprovação.  Posto  isto  e  sem  o  cumprimento  dessa
formalidade técnica exigida pela  ANPC a Câmara Municipal  não poderá emitir  o  respetivo
alvará  de  autorização  de  utilização,  ou  seja,  uma  questão  que  não  está  dependente  da
autarquia. ___________________________________________________________________
Finalizou  referindo  que  deveria  existir  reciprocidade  nas  atitudes,  apoios  e  estímulos  que
efetuam, contudo tem verificado que tal não tem acontecido por parte da AHBVV em relação
ao Município. ________________________________________________________________ 
Relativamente à sugestão de desvio do percurso do Caminho de Santiago para os peregrinos
ciclistas da Rua Direita para um rua transversal,  concordou que a sua circulação se torna
incompatível em dia de muita afluência, pelo que será analisado o seu desvio para uma rua
paralela. Mais referiu que por Valença, anualmente, passam cerca de 50 mil peregrinos e a
expectativa para 2021 é de atingir os 150 mil.  ______________________________________
A adesão aos eventos que se tem realizado no CILV provou que o equipamento será sem
duvida alguma uma mais valia para os Munícipes e para Valença. _______________________
Relativamente ao processo judicial  numerado em 10º, informou que se refere a uma ação
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administrativa especial interposta pelos Municípios de Valença e o de Vila de Nova de Cerveira
contra o Conselho de Ministros com pedido de anulação de vários atos visando a privatização
da EGF – Empresa Geral do Fomento, S.A., sócia da Valorminho – Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos, S.A.. A Câmara Municipal foi preterida na opção de comprar quota da
Valorminho.  Privatização em bloco.  Os Municípios  desde 2012 não podem criar  empresas
municipais nem reforçar capital onde já participavam.  ________________________________
O  processo  judicial  17º  refere-se  a  uma  ação  administrativa  interposta  pelo  STAL  em
representação  de  uma  funcionária  para  anulação  do  despacho  da  Exmª  Vereadora  dos
Recursos Humanos, que indeferiu a justificação de uma falta dada pela mesma de meio tempo
em horário continuo. ___________________________________________________________
Quanto ao processo judicial 18º refere-se a uma ação comum interposta pelo Município contra
Fernando Esteves da Torre e mulher na resolução do contrato de arrendamento e consequente
despejo da casa nº 13 do Bairro Social de Bogim, pedindo a condenação dos réus na entrega
da mesma e no pagamento de quantias em dívida referente a rendas vencidas e juros, assim
como, rendas e juros vincendos até à efetivação do despejo. Quanto ao 5º processo judicial
trata-se de uma ação com processo ordinário interposto pelas Águas do Noroeste, S.A. contra
o Município, relacionado com um diferendo existente entre ambas entidades, contudo com o
acordo assinado entre ambas o processo ficaria sem efeito. ___________________________
Relativamente à Quinta de Sanfins existe um projeto denominado de “Terra Sanfins” para o
qual não há candidaturas nem apoio comunitário. Estão a proceder à limpeza dos 30 hectares,
reparação do telhado da igreja, portas novas, calcetar o caminho de acesso, recuperação da
fonte, assim como, a proceder à colocação de portões de madeira para impedir a entrada de
animais. A Quinta continuará aberta, sem limitação para a realização de missas, etc.  _______
Relativamente à questão da possibilidade de cedência das instalações por parte da REFER
das antigas estações da CP nas freguesias Ganfei, Friestas e Verdoejo, informou que a renda
mensal  proposta  rondam entre  os  400€  (quatrocentos  euros)  e  os  450  €  (quatrocentos  e
cinquenta  euros)  por  equipamento,  sem  dedução  dos  custos  de  obras,  sendo  valores
inaceitáveis. _________________________________________________________________
Relativamente à questão suscitada pelo Membro Sr. Álvaro Gomes, referiu que Valença tem 10
edifícios escolares, e ao realizar intervenções no setor da educação, ter-se-á que realizar em
todos de igual modo, contudo é uma questão que poderá ser minimizada. ________________
Quanto ao herbicida, tem conhecimento de que a SUMA procedeu à colocação do mesmo nos
paralelos e nos taludes. ________________________________________________________
No que concerne à repavimentação da estrada que liga as freguesias de  Gondomil  e Boivão,
irá ser pavimentada, seguindo o perfil das vias existentes, bermas em cubo e via pavimentada,
drenagem  de  águas  e  abate  de  pinheiros  numa  faixa  de  mínimo  5  metros  para  evitar
problemas das lombas provocadas pelas raízes das árvores. ___________________________
Quanto ao Bairros Sociais estão previstas intervenções de impermeabilização e pintura. No
que concerne ao Bairro Social de Friestas, informou que foi realojada uma família de etnia
cigana com necessidades de apoio, frisando que o Município não faz distinções entre raças. 
O  realojamento  da  Comunidade  Cigana  que  residia  no  cais  do  Rio  Minho,  ocorrreu  na
sequencia da cheias das últimas semanas, pelo que existiu a necessidade de acionar a área
social  do  Município,  tendo  realojado  3  famílias  da  Comunidade,  com  a  condição  de  que
ficariam em locais diferentes, nomeadamente, nas casas existentes nas freguesias de Cerdal,
Friestas e Silva. O Município tem intenção de apoiar mais uma família com a recuperação da
casa da Vigia junto à linha para demolir a última barraca do acampamento, fora do terreno
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próprio, limpar o espaço e criar outras condições. Em relação a este assunto, reforçou que o
grande objetivo que esteve subjacente à construção dos bairros sociais, foi o alojamento das
comunidades de etnia cigana.  ___________________________________________________
Quanto  ao  quiosque  existente  no  Jardim  Municipal,  informou  que  foi  comunicado  ao  seu
concessionário para proceder à remoção da respetiva estrutura. Em relação às passadeiras
existentes  nessa mesma zona informou que proceder-se-á  novamente  à  sua pintura  para
melhorar a identificação, frisando que os acidentes tem ocorrido na passadeira que antecede à
mencionada. _________________________________________________________________
Prosseguindo frisou que a Rua do Corgo exige, para além da repavimentação, o levantamento
as antigas condutas e colocação de tubagens novas, para a resolução das águas pluviais e do
saneamento,  portanto uma intervenção de elevado custo.  No seu entender existe uma rua
prioritária  em Cristelo  Covo,  a  rua do  Castanhal,  na  medida em que  existe  um problema
complicado ao nível das águas pluviais,  assim como, também a resolução das inundações
existentes  junto  ao  Campo da  feira,  provocadas  pela  queda  de  águas  pluviais  vindas  do
viaduto._____________________________________________________________________
Relativamente ao processo judicial numerado em 11º, esclareceu que se refere a uma ação
administrativa especial instaurada por ZHU Haiyong, para declaração de invalidade do ato que
ordenou a cessação de utilização do edifício construído no lote 2, lugar de Val Flores Valença,
aguardando a  marcação de audiência previa. Quanto ao processo numerado em 6º refere-se
a uma ação administrativa comum sob a forma ordinária, instaurada por Rosa Lúcia Soares
Pereira, na qual solicita a condenação na restituição da sua banca com os nºs 19 e 20 no
Mercado Municipal, na qual foi proferida sentença a julgar a ação totalmente improcedente e,
em consequência,  a absolver  o Município  de todos os  pedidos formulados.  Aguardando o
decurso do prazo . ____________________________________________________________
Por último, no que concerne à Rua dos Esquecidos, irá ser executada uma intervenção desde
Largo Acácio Fernandes até aos Esquecidos, com probabilidade de alteração do sentido de
trânsito  que  oportunamente  será  dado  conhecimento.  Explicou  de  que  forma  poder-se-á
efetuar a circulação nesse local e controlar o excesso de velocidade, colocando uma rotunda
junto à capela dos esquecidos, assim como, uma elíptica no entroncamento do Largo Acácio
Fernandes. Intervenção de elevado cariz financeiro que será executada por fases. _________

Seguidamente,  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal  e  atendendo  a  que  pelo  Grupo
Municipal do PS lhe foi solicitada uma interrupção dos trabalhos para análise do documento
que  lhes  foi  distribuído  referente  à  Associação  Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários,  o
pedido foi acedido e foi interrompida a sessão quando eram 11h40m, por um período de 10
minutos. ____________________________________________________________________
Seguidamente,  retomados os trabalhos quando eram  11h50m, o Presidente da Assembleia
Municipal questionou quem se pretendia inscrever, para a segunda ronda tendo-se registado
o Membro Sr José Nogueira, tendo os restantes prescindido._________________________

- Do Membro Sr. José Nogueira para referir que o assunto estava a ser abordado porque o
Sr. Óscar Silva seguiu a sugestão do Sr. Presidente da Câmara informando-se devidamente
sobre o assunto. _____________________________________________________________
Quanto à legalização do quartel, referiu que é necessário o seu registo na Conservatória para
que o mesmo seja legalizado, e este prende-se com a necessidade da sua requalificação, que
face ao diploma legal até 2014, não cumpria alguns requisitos de segurança e, como tal, teria
que os ter. Assim sendo, a AHBVV teria que proceder à colocação de um sistema de proteção
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contra incêndios para poder legalizar a obra e a seguir como ia requalificar teria que destruir as
alterações feitas pelo que por motivos de poupança não procederam às mesmas. De qualquer
modo, para registar seria necessário emitir o alvará de utilização. No Dec-Lei 136/2014, de 09
de setembro,  que estabelece o regime jurídico  de urbanismo e  edificação,  consta  que os
edifícios anteriores a 2008 têm que cumprir os requisitos à data em que foram feitos, o quartel
foi  inaugurado  em  1998,  as  obras  demoraram  uns  anos,  pelo  que  teria  que  cumprir  os
requisitos da respetiva legislação de 2008 que já  não exigia a intervenção que a Câmara
solicita.  Em suma, no seu modesto entender, a resposta do Sr Presidente da Câmara não
contempla esta exclusão prevista na norma. ____________________________________
A legalização do quartel sede é interesse de ambas partes que se resolva, atendendo a que,
indiretamente,  a  Câmara  também  seria  lesada  ao  realizar  obras  que  depois  iriam  ser
destruídas num eventual processo de requalificação, até porque a AHBVV é uma entidade de
caráter humanitário e não lucrativo. Prezou, independentemente de quem lidere a CMV ou a
AHBVV, que prossigam o bem comum. ____________________________________________
Relativamente às cláusulas 1ª, 3ª e 4ª do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
e a AHBVV, lidas anteriormente pelo Sr Presidente da Câmara, frisou que o mesmo vincula
quem se quer vincular, apesar de presumir que quem subscreve um documento o faça de boa
fé. Na sua cláusula 1ª menciona a atribuição de um “apoio anual de 30 mil euros”, que embora
não obrigue ao seu pagamento em prestações constantes, entende que quer para a autarquia
quer para a AHBVV, um cash-flow de 2.500,00€ (dois mil  e quinhentos euros) mensais,  é
preferível ao controle da organização e divisão das despesas. Na cláusula 3ª refere que “cabe
ao Sr. Presidente da CMV regular os casos omissos”, contudo esta dotação não é um caso
omisso. Tendo sido celebrado um protocolo em setembro 2011, o mesmo vincula para anos
seguintes, até que qualquer uma das partes o denuncie. A questão é saber se é devida a
totalidade do ano 2011. Verificando o documento remetido pela AHBVV, no anexo 8º, consta
um documento do Município de Valença no qual refere que em 30/12/2010 foi atribuído um
subsídio para o ano 2010/2011, que não chegou a ser pago, o que significa que a Câmara
Municipal  devia  o  que  tinha  deliberado  para  2010  e  passou  a  dever  o  que  o  protocolo
estipulava para 2011. Esta é a leitura feita por si da documentação. _____________________

-  Do Membro Sra.  Paula Natal  para,  em relação à resposta dada pelo Sr.  Presidente da
Câmara à questão por si colocada em relação à necessidade de requalificação da Rua do
Corgo, pelas constantes inundações existentes em frente ao seu portão de entrada da EB1 de
Arão,  originadas  pela  queda  de  precipitação  e  irregularidade  do  piso,  questionando-o  se
saberia porque o Minho é tão lindo, com certeza que não é apenas pelas pessoas que o
vieram procurar, mas sim pela constante e avultada humidade e precipitação. Terminou a sua
intervenção com a seguinte expressão: “E quem se molha somos nós”.___________________

-  Do Membro Sra.  Inês  Ferreira  para alertar  para  o  facto  de que  a  AHBVV,  quando se
apercebeu do suposto incumprimento, deveria ter solucionado a questão com o Presidente da
Câmara  ou  denunciado  o  protocolo  e,  se  fosse  este  o  caso  procedido,  em  seguida,  à
celebração de um novo documento adequado às suas exigências. Quanto à verdade proferida
pelo Sr.  Jurista/Advogado José Nogueira frisou que também se poderá dizer  que é a sua
interpretação,  portanto  caberá  a  cada  um  dos  restantes  membros  fazer  a  sua  própria
interpretação. ________________________________________________________________

Finalizada a colocação de questões, o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao
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Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos solicitados. ___________________

O Presidente da Câmara Municipal começou por lamentar que o Membro Sr. José Nogueira
se tenha esquecido de ler o conteúdo da sua cláusula 4ª do citado protocolo de colaboração,
na medida em que o mesmo foi celebrado pelo período de um ano, de setembro a setembro,
renovado  automaticamente  por  períodos  iguais,  se  nenhuma  das  partes  o  denunciar.  Ao
Município não restam dúvidas quanto a essa matéria e, se foram inscritas verbas, em termos
contabilísticos, com intuito de que ainda estariam por receber por parte da Câmara, então a
Associação  teria  que  proceder  a  uma  correção  contabilística.  Por  último,  frisou  que  este
assunto foi esclarecido junto da AHBVV, assim como, a sua natureza não é da competência da
Assembleia Municipal._________________________________________________________
Quanto à intenção do Sr. Francisco Romeu não se pronunciou porque não lhe compete fazer
juízos de valor sobre presenças em reuniões em que não esteve presente. _______________
Relativamente à experiência de ter sido o pregonero em S. Telmo, mencionou que fez a leitura
de  10  pregões  anteriores  para  se  preparar,  contudo  como não  se  tratava  de  um pregão
estritamente religioso tornou-se mais fácil a sua preparação. Em suma, gratificante pelo facto
de  se  verificar  satisfação  do  público,  ato  com  o  qual  o  Município  e  Valença  ficaram
dignificados. Convite este efetuado pela primeira vez ao Município para este tipo de sessão, a
que o povo espanhol dá muita importância._________________________________________
Prosseguindo informou que a autarquia reforçou a colaboração, apoio financeiro e logístico,
designadamente, ao Judo Clube Valença com incremento de atividade junto dos mais jovens,
inclusivamente, com prática da modalidade nos Jardins de Infância, de forma a cativar atletas,
através  de  demonstrações.  O  Basket  Clube  de  Valença  também  tem  tido  um  papel
fundamental  no  desenvolvimento  de  atividades  com  camadas  jovens,  que  para  além  de
componente  desportiva,  de  âmbito  nacional  e  internacional,  também  possuem  uma
componente pedagógica e de cidadania. O Hóquei Clube Valença por se ter elevado a um
patamar de excelência e angariado atletas mais novos, formando um grupo muito interessante
e animado, sendo o espetáculo desportivo que mais público atrai. Com a perspetiva da sua
elevação do Clube à 1ª divisão, teriam necessariamente que possuir mais recursos financeiros
decorrente dessa elevação, tendo-os alertado para o facto de os mesmos serem limitados.
Apesar  de  ter  enunciado  apenas  algumas  coletividades,  os  apoios  foram  reforçados  à
generalidade das coletividades.__________________________________________________
Quanto  ao  estacionamento  mencionado  Membro  Sr.  Álvaro  Gomes,  frisou  que  o
estacionamento pago é relativamente diminuto e a única forma de efetuar gestão de espaço.__
Mais referiu que intervenção que irá ser efetuada junto da Lua de Mel criará uma bolsa de
estacionamento  gratuito  numa  localização  central.  Não  há  intenção  de  taxar.  Quanto  ao
intramuros mencionou que o valor taxado é simbólico, inclusivamente os visitantes opinam que
comparativamente com o País vizinho é de valor reduzido._____________________________
Seguidamente, mencionou que estão a prever efetuar a colocação de câmaras de vigilância
para reforçar questões de segurança nas Portas da Gaviarra, Cortinas de S Francisco, Portas
do  Sol,  Campo  de  Ténise  Portas  do  Ganadim.  Também estão  a  prever,  face  à  falha  de
comunicação dos espaços existentes, a criação de orientação para os visitantes a nível de
localização do estacionamento da fortaleza, com colocação de placa junto ao Albergue.______

Finalizados os esclarecimentos, a Assembleia Municipal apreciou e tomou conhecimento da
informação a que se refere a alínea c) do nº 2 do artº 25 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro,
com o resumo da situação financeira do Município no dia 31 de março de 2016. ___________
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Seguidamente,  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal deu  inicio  à  discussão  do  ponto
relacionado com o Relatório de Gestão e Contas referente ao ano 2015. _________________

PONTO 2º – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS REFRENTE AO ANO 2015

Por proposta apresentada pela Câmara Municipal por deliberação do dia 20 do corrente mês,
foi presente o Relatório de Gestão e Contas referentes ao ano 2015._____________________

O Presidente da Assembleia Municipal procedeu de seguida à abertura de inscrições ao 2º
ponto do período da ordem do dia, da agenda de trabalhos desta sessão, tendo-se inscritos os
Membros Srs José Nogueira e Inês Ferreira. _____________________________________

-  Do Membro Sr.  José Nogueira para  referir  que,  assim como,  o Relatório  de Gestão e
Contas 2015 se refere ao ano económico e civil, ou seja, de 1 Janeiro ao 31 de Dezembro
2015, também o mesmo se poderia dizer do Protocolo dos Bombeiros que foi celebrado em
determinada data, que não é fracionável ao longo do ano seguinte, como o Sr Presidente da
Câmara quis incutir.  Mais referiu que a escolha da seguinte citação pelo Sr.  Presidente da
Câmara para o relatório “o tempo que vivemos é de incertezas, desconstruções de muitos
desafios, o presente é efémero, o futuro imprevisível,  temos muitos perguntas mas poucas
respostas, estas são transitórias, breves e provisórias”, no seu entender a maior declaração de
impotência  que  possa  ter  lido.  Tendo  não  obstante  admitido  que  se  vivem  tempos  de
incertezas,  para  o  PSD,  a  geringonça  também  é  tempo  de  incerteza,  tempos  de
desconstruções, porque ainda agora foram anunciadas câmaras de vigilâncias que se o PS
ganhar o poder local tudo fará para as retirar, por respeito pela vida privada de cada um._____
Prosseguindo,  mencionou que são anunciados 25 mil  carros entrados na Fortaleza,  assim
como,  2  milhões  de  visitantes,  contudo  continua  a  verificar-se  que  as  ruas  da  fortaleza
continuam “às  moscas”.  Por  outro  lado,  a  baixa  gradual  das  receitas  arrecadas  da  feira,
significa a diminuição do fluxo de visitantes.  ________________________________________
Voltando ao relatório, na sua pagina 8, consta que 2015 se traduziu numa poupança de 1
milhão 700 mil euros em gestão corrente, investidos em projetos necessários e estratégicos
para o concelho. Considerou que a frase encerra uma contradição na medida em que não se
sabe se existiu poupança ou gasto. Por outro lado, também consta do citado relatório que
responderam com maior eficácia às necessidades das pessoas e reforçaram a atratividade do
Concelho. No seu entender as necessidades das pessoas vêm-se pelos buracos nas estradas,
e  as  eventuais  poupanças  que  o  Município  tenha  feito,  serão  para  as  obras  anunciadas,
designadamente, a requalificação do largo junto à zona da Lua de Mel, para ser inaugurada
em 2017, em  ano de eleições. __________________________________________________
Frisou que tanto se referem as boas contas municipais, não obstante as mesmas já sofreram
uma revisão que não se sabe o motivo. O prazo médio de pagamento foi reduzido para se
ajustar ao funcionamento da economia, no entanto no documento não se encontra indicada a
redução  do  citado  prazo.  Outra  obra  do  regime  é  a  obra  do  CILV,  com  intervenção  de
requalificação e equipamentos com 1 milhão de euros investidos sem retorno, cuja utilização
por  parte  dos  valencianos é  mais  do que duvidosa,  assim como,  intervenções  na piscina
devido à sua necessidade e beneficiação de várias vias municipais nas freguesias, apesar de
reduzidas.  Também se fala  no  lançamento  de requalificação  da  Área  Central  de  Valença,
contudo as obras ainda não avançaram. O relatório fala na conclusão da atração de novos
investimentos  industriais  e  comerciais,  dinamizadores  para  a  economia  local  e  fontes  de
rendimento futuro, com destaque para ampliação do parque eólico, contudo entende não ter
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acontecido  por  Valença  mas  sim  por  interesse  de  quem detém as  quotas  das  eólicas,  a
empresa  DST.  Prosseguindo,  referiu  que  a  atratividade  de  que  tanto  se  fala  se  refere  à
continua espera da abertura do hospital privado, com a deslocalização de fábricas para Viana
do  Castelo,  com a falta  de  vontade em investir  no  Concelho.  Relativamente  ao plano de
urbanização da área industrial e empresarial não passou de apenas um plano questionando da
sua concretização. Referiu ainda que embora se arraste há alguns anos a dinamização da
Fortaleza e o avanço da Candidatura a Património da Humanidade, tornando cada vez mais
difícil  concretizar o plano, contudo considera importante que se concretize para atrair  mais
visitantes.  Quanto  ao  calendário  anual  de  eventos  culturais,  desportivos  e  recreativos,
considerou que não passa de um “caderninho” desde o mandato do Presidente da Câmara
Major Alberto Magno Pereira de Castro. Quanto ao reforço dos apoios sociais, frisou que da
ultima  vez  que  fez  as  contas  a  Câmara  tinha  cem mil  euros  dedicados  a  este  tema  de
particular destaque. Por último, entende que devia haver uma certa coerência na análise de
gráficos, porque alguns são de 2009 e outros 2014 __________________________________
Em 2014, o IMI e a contabilização das existências traduziram-se em 50% da receita líquida
que, no ano passado, ficou em 600 mil euros. Este ano a Câmara, para apresentar o “super
hábito” de 800 mil euros, beneficiou da taxa da derrama e IMT que assim o permitiu manter,
ora se não se faz também não se gasta, por motivo das eleições 2017. É um lucro fictício,
porque a 30 dezembro 2009,  a Câmara Municipal tinha por receber subsídios no valor de
5.185.626 euros, dos quais apenas faltam receber 100 mil euros, passando a discriminar que
do. Centro Escolar de Friestas - 342.813€, do Centro Escolar de Valença - 332.981€, Centro
Escolar  de  Passos  -  204.229€,  no  Caminho  Municipal  1049  de  Gandra  -  214.456€,  do
arruamento de S. Pedro da Torre - 67.094€, arruamento junto ao Centro Escolar de Valença -
91.214€,  Rua dos Seixos  e  Regueiro,  na Urgeira  -  71.396€,  do saneamento  em Cerdal  -
178.134€, do saneamento em Verdoejo - 345.197€, saneamento em Friestas, - 290.431€, da
requalificação  da  Cidade  Nova  -  1.031.902€,  da  3ª  Fase  da  Fortaleza  -  1.546,269€,  da
pavimentação de Santa Luzia -  71.379€,  de pavimentações em Friestas,  Verdejo,  Ganfei  -
118.873€, da pavimentação da Estrada Nacional 101 – 180.583€, vários núcleos de Valença
728.000€, totalizando 5.185.626 euros. Em suma, o atual executivo quando tomou posse pela
primeira vez, tinha o valor que acabou de referir para receber. Confirmou que nessa altura
havia efetivamente dificuldades de tesouraria no valor de 1 milhão, contudo ainda sobravam 4
milhões de euros, dos 5 milhões que se encontravam por receber. Após toda a receita acima
descrita não se entende que conseguisse apresentar uma receita liquida de cerca de 800 mil
euros, motivo pelo qual não irão aprovar as contas .__________________________________

- Do Membro Sra. Inês Ferreira para, em relação à intervenção do seu antecessor referir que
os  números  obtidos  no  relatório  são  resultados  da  opções  políticas,  que  obviamente  os
membros que se encontram na oposição não vão partilhar. Tendo em conta a intervenção do
Membro Sr. José Nogueira e atendendo a que falou em eleições recordou-lhe que o Centro
Escolar  de Valença e  de Friestas  foram inaugurados em véspera de eleições autárquicas
alguns deles com deficiências estruturais, alertadas à Câmara pelo Membro Sr. Luís Amorim,
sugerindo a sua resolução. Quanto à inexistência de retorno do CILV, no seu entender significa
que não reconhecem a importância da formação de jovens, na medida em que a qualificação
dos jovens e a respetiva a mão de obra para o País, é na escola que se forma, considerando
inadmissível  que se aguarde retornos  financeiros  de um centro  de formação  superior.  Os
ganhos de competitividade ganham-se pela aposta na formação dos estudantes, qualificando-
os.  Quando começou a lecionar  em Valença,  teve pela primeira vez o 10º ano do ensino
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secundário, no ano de 1981, que até aí nem secundário existia. Atualmente Valença, possui
ensino de nível superior com excelentes instalações onde se podem efetuar eventos como
aqueles que anteriormente foram referidos. Tem a oportunidade de formar jovens valencianos
e de fora e inclusivamente até poderão ficar a desenvolver o seu percurso profissional neste
concelho. ___________________________________________________________________
Prosseguindo, frisou que a Câmara Municipal só não tem retorno das eólicas, porque a nossa
participação foi vendida como é do conhecimento dos presentes.  _______________________
Relativamente  à  quantidade  de  investimentos  novos  que  tem vindo  para  o  nosso  parque
industrial e à deslocalização da “Borgwarner” já foram informados em diversas sessões pelo
Sr. Presidente da Câmara no que concerne aos investimentos esperados para Valença, assim
como,  dos  motivos  que  estiveram  subjacentes  à  deslocalização  da  citada  fábrica  e  que
maioria dos seus funcionários nem sequer são residentes de Valença. __________________
Como é óbvio tem que ser feitos planos especialmente por estarem a trabalhar com dinheiros
públicos e nesse plano a Câmara define objetivos e as estratégias para os alcançar. Existiram
orçamentos em que o nível de execução era extremamente reduzido, não entendendo que o
executivo  seja   acusado  de  se  preocupar  com questões  técnicas  e  o  grau  de  execução,
questionando  do  interesse  em  se  ter  verbas  avultadas  se  depois  não  conseguiriam
concretizadas.  Seguidamente congratulou – se,  pelo sumário apresentado que permitiu  ter
uma  visão  global  das  contas,  sintetizando  dados  e  indicadores  relevantes  e  facilitando  a
análise dos dados relativos às Contas do Município. Este executivo tem por hábito apresentar
contas  rigorosas,  assim  como,  uma  consolidação  sustentada  das  finanças  do  Município
necessária  e  urgente  num  conjuntura  nacional  penalizadora  das  receitas  provenientes  da
Administração  Central.  A  crise,  apesar  de  ter  impactos  nefastos  exigiu  uma  disciplina
orçamental quer ao nível estatal quer ao nível do poder local. No seu entender, seria incorreto
achar que os cofres estão cheios e entrar no despesismo de novo. Em tempos de dificuldades
de financiamento a consciência de evitar o desperdício em termos de dinheiros públicos deve
ser  sempre  uma  imposição  haja  ou  não  abundância  de  recursos  financeiros  disponíveis,
verificando-se tal preocupação por parte Sr. Presidente da Câmara em transmiti-la quer à sua
equipa quer a todos os colaboradores municipais, estando estampada neste mesmo relatório.
___________

Finalizada a colocação de questões, o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao
Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos solicitados.______________________

O Presidente da  Câmara Municipal  começou por  relembrar  aos  Srs.  Deputados que  se
estavam a debater as contas resultantes de um orçamento elaborado durante o meses de
setembro e outubro de 2014 e aprovado para ser executado em 2015, estando a sua execução
em apreciação em finais de abril de 2016, pelo que considera que se deveria ter em memória
aquilo que foi inscrito no orçamento, intervenções e votações, em que alguns votaram contra o
orçamento. Considera que deveriam comparar essa mesma intervenção com a que hoje está a
ser feita em relação à sua execução. À Assembleia Municipal cabe apenas a apreciação das
mesmas  entre  aquilo  que  foi  proposto  e  aquilo  que  foi  executado.  Quando  pelo  Sr.  Dr.
Nogueira foi mencionado que se encontravam por receber 5 milhões de euros quando o atual
executivo tomou posse, voltou a esclarecer que eram 5 milhões de euros em candidaturas,
muitas delas sem aprovação e nessa altura a taxa de comparticipação era de 70%, ou seja,
quando tomou posse tinha 6,5 milhões de dívidas a fornecedores e com a execução desses 5
milhões euros, tinha mais 30% de encargos a suportar, cerca de 1milhão e meio, totalizando 8
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milhões  euros  de  encargos.  Portanto,  devem-se  orgulhar  pela  reestruturação  de  toda  a
estrutura  financeira  do  Município  e  brevemente  será  apresentado  o  primeiro  Relatório  de
Gestão, relacionado com a contabilidade de custos, cuja concretização tem sido efetuada com
recurso  próprios  e  a  contratação  de  serviços,  traduzindo-se  numa  poupança  financeira
significativa  e  interessante.  Existiram  decisões  complicadas  de  tomar,  não  obstante  os
valencianos, em 2013, reconheceram o trabalho desenvolvido, voltando a elegê-lo novamente.
Prosseguindo em relação à  intervenção do Membro Sr,  António  Nogueira  frisou não estar
preocupado  com  as  obras  para  2017,  porque  as  obras  no  largo  da  Lua  de  Mel  e  ruas
adjacentes irão estar executadas até setembro, portanto muito antes das próximas eleições
autárquicas.  Contudo  apraz-lhe ter  verificado que  os  membros Srs.  José Nogueira  e  Inês
Ferreira, salientaram que tiveram muito menos trabalho este ano para analisar o Relatório de
Gestão e Contas,  tendo no entanto a intervenção do Sr.  Nogueira sido limitada à primeira
página  desse  mesmo documento.  Inclusivamente  referiu  que  no  sumário  executivo  estão
elencados os 10 projetos de ação e o ponto de situação,  reconhecendo que algumas das
situações ainda não estão totalmente concretizadas. _________________________________
Em 2015 a execução orçamental  foi motivo de satisfação, com um taxa de execução de 85%.
No  funcionamento  corrente  conseguiram  poupar  um  milhão  e  setecentos  mil  euros
direcionando-o  para  investimento.  Para  aqueles  que  referiam  que  o  Município  não  teria
capacidade financeira para suportar um obra como a do CILV, puderam comprovar através
desse documento que se conseguiu construir e sem necessidade de recurso a empréstimos.
Ainda não foi utilizado o empréstimo de um milhão de euros solicitado há um ano atrás. Em
termos de dívida a fornecedores a curto prazo é praticamente nula e a que existe a médio e
longo prazo permite, ao Município atualmente e em caso de necessidade, a possibilidade de
recurso  à  banca.  A  dívida  existente  de  curto  prazo  prende-se  com  a  exigência  do
OVERBOOKING, na conclusão das empreitadas física e financeiramente até 31 de dezembro,
nomeadamente do CILV, do Pavilhão, das Piscinas, de algumas estradas, etc, pelo que ainda
se encontram por receber meio milhão de euros. Voltou a frisar que não existe previsão para
abertura de candidaturas para a rede viária e por conseguinte não existe a possibilidade de se
requalificar tudo, ou seja, que Valença com mil quilómetros de estrada alcatroadas, calceta e
cubos, com mais de 20 anos, precisaria de vários milhões, para as requalificar nos próximos
anos. _______________________________________________________________________
Está em curso a elaboração de um plano de intervenções para a rede viária, atendendo a que
não vai  haver nos próximos anos apoios comunitários para este efeito,  pelo que todas as
intervenções  que  forem  possíveis  executar  terão  que  recorrer  aos  meios  disponíveis  no
Município. Em suma, se não existir uma solução por parte do Governo, a rede viária continuará
muitos anos sem requalificar. ____________________________________________________
Por outro lado o ativo, sem a rede viária já ultrapassou os cinquenta milhões de euros, o que
significa que nestes últimos seis anos aumentou cerca de 11 milhões, algo palpável, portanto
muito mais que os cinco milhões mencionados pelo Membro Sr. José Nogueira. ____________
Em  relação  ao  passivo  à  banca  tem  vindo  a  reduzir  com  as  amortizações  anuais,  aos
fornecedores  a  reduzir  o  máximo  possível,  efetuando  os  pagamentos  dentro  do  prazo
estipulado, não existindo incumprimentos. __________________________________________
Mias frisou que se não existisse a obrigação de cativar a verba anual para o Fundo do Apoio
Municipal, a redução da dívida do passivo a curto prazo seria mais elevada. Em suma, um
resultado positivo de quase 900 mil euros. Os pagamentos são efetuados a 67 dias, tem-se
vindo a reduzir este “timing”. Está dentro do prazo limite de pagamento. Atualmente a Câmara
Municipal tem uma capacidade de endividamento de 8,5 milhões de euros, contrariamente
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àquilo que se verificava em 2009. ________________________________________________
Mais referiu que 2015 foi um ano positivo em que se captaram investidores, tendo convidado o
Sr. Dr. Nogueira a ir à zona industrial para verificar. Três zonas industriais em que uma delas é
do Município e duas são privadas, todas em expansão, ampliação aprovada até nó da auto-
estrada.  Novas  fábricas  no  nosso  Parque,  maior  parte  das  empresas  são  de  origem
Espanhola,  contudo  debatem-se  com  o  problema  da  mão  de  obra  escassa,  não  só  a
qualificada, como também a de linha de produção. O investimento industrial capta gente de
fora e permite fixar população, também haverá que relançar o mercado da habitação para criar
mais oferta que vai ser necessária nos próximos tempos. _____________________________

Finalizados os esclarecimentos, o Membro Sr. José Nogueira solicitou a palavra para efetuar
uma replica, tendo-lhe sido concedida.____________________________________________

- Do Membro José Nogueira para referir que Valença não está pujante como foi transmitido
pelo seu antecessor. Verifica-se a perda de atratividade na baixa das receitas de mercados e
feiras, loteamentos e obras, etc., conforme resulta do documento em apreço. A verdade é que
o concelho não está bem, na medida em que pelo Presidente da Câmara  foi dito iria solicitar
mais 1 milhão de euros de empréstimo. ____________________________________________
O Sr Presidente da Câmara devia explicar a razão do aumento das taxas e impostos,  as
perdas da rede de abastecimento águas é de 40 a 60%. Lembrou que se está a pagar o
consumo de água em dobro, quando podia ser dividido. Quanto à rede viária, o Sr. Presidente
Câmara reconheceu que está mal, contudo nada se fez. Só pode dar os parabéns pela taxa de
cobrança: 99% pondo toda a gente a pagar. Sugeriu que se corrigisse a taxa de execução de
despesas é de 84% e não 85%. __________________________________________________
Por último passou a ler a seguinte declaração de voto: _______________________________
“A apreciação do relatório de Gestão e Contas de 2015 merece, antes de demais, um elogio
pela forma cuidada de apresentação e pela coerência formal dos documento, confirmando que
a critica construtiva que o ano passado fizemos, mereceu acolhimento e deu resultados. ____
Quanto  ao  conteúdo  do  documento,  realizamos  uma  análise  detalhada  dos  seus  vários
aspetos, e, o que expressamos nesta declaração de voto é a nossa visão panorâmica sobre o
desempenho do governo municipal liderado pelo PSD. _______________________________
Votamos contra a proposta de orçamento municipal  para 2015,  e,  agora,  olhando para as
contas, confirmamos o que perspetivávamos na discussão do documento, quando referimos
que  estávamos  “confrontados  com  um  documento  profundamente  espartilhado  […]  um
orçamento de mínimos”, focado no “desempenho técnico, com garantia de elevada taxa de
execução  à  partida  mas  desprovido  de  esperança  e  de  credibilidade  no  desenvolvimento
concelhio”..  Por  isso,  não  foi  estranho  que  ao  longo  do  ano  2015,  por  diversas  vezes,
tenhamos  votado  contra  as  propostas  apresentadas,  declarando,  fundamentadamente,  a
nossa posição.________________________________________________________________
Analisando as contas,  vemos como à escala  municipal,  o  executivo  vai  dando azo à  sua
política  de  austeridade  beneficiando  de  alguns  aspetos,  conjunturais  e  aumentando  taxas
municipais. Se conjunturalmente têm aumentos  da receita fiscal através dos impostos diretos
(IMT e derrama) + 263000€, a verdade é que temos um grande aumento da receita na venda
de bens e serviços, como sejam a água (+90000€), resíduos sólidos (+71000€) e saneamento
(+13000€), num total de + 174000€, consequência do agravamento das taxas municipais em
2015. _______________________________________________________________________
É interessante que não é referida a implementação de uma única medida para resolver os
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problemas estruturais que estão na origem do desequilibro entre a despesa e receita para a
água saneamento e resíduos sólidos nem seja delineado ação estratégica para estes serviços
públicos. ____________________________________________________________________
Em Valença, hoje em dia, as faturas da água são divididas, sensivelmente, em duas partes
iguais: 50% - consumo da água; 50% taxas municipais e IVA. Em anos quentes e secos esta
situação será ainda mais gravosa, do que foi em 2015, pois a taxa dos serviços está indexada,
diretamente, ao consumo de água. _______________________________________________
Juntando às receitas anteriores a receita com caráter excepcional proveniente da venda da
madeira  do  Convento  de  Sanfins  (50000€),  verificamos  que  487000€,  mais  de  50%  do
resultado de exercício, ficam justificados. __________________________________________
Em suma, os Membros Municipais eleitos pelo Partido Socialista, porque não se revêm nesta
pratica  política  de  austeridade,  desprovida  de  visão  para  o  território  valenciano,  pondo
supremacia no desempenho técnico, relativamente ao bem estar da população, votam contra o
“Relatório de Gestão e Contas de 2015”. ___________________________________________

- Do Membro Sra. Inês Ferreira para reforçar que a aprovação do Relatório de Gestão e
Contas é competência do Tribunal de Contas, logo este órgão, apenas o tem que apreciar.
Apesar de ter sido dito pelos membros do PS que se trata de um documento técnico, considera
que se encontra bem elaborado, sem irregularidades. De seguida passou a citar uma parte do
discurso do Presidente da Câmara exarado no inicio do documento em apreço: “Incertezas
todos as temos, o PS no poder também as tem, já existem planos de contingência e planos B
caso não consigam cumprir o que pretendem”, para frisar que desconstrução é aquela que
está a ser feita a nível nacional. __________________________________________________
Esclareceu o seu antecessor que a Candidatura da Fortaleza a Património da Humanidade é
um processo complicado, com diligências e timings que devem ser respeitados para que seja
primeiro integrada numa lista e posteriormente aprovada. _____________________________
Quanto à visão panorâmica, considera que se algumas pessoas viessem à Fortaleza aos fins
de semana, verificariam que as suas ruas se encontram repletas de turistas. A atratividade não
se  mede  apenas  por  mercados  e  feiras  existem muitos  outros  fatores  e  indicadores  que
servem para apurar a capacidade de atração económica. _____________________________

O Presidente da Assembleia Municipal, voltou a dar a palavra ao  Presidente da Câmara
Municipal para proceder à resposta a estas novas interpelações e àquelas que ainda não teve
oportunidade de o fazer. ________________________________________________________

O  Presidente da Câmara Municipal começou por esclarecer que o documento em apreço
não  é  frequente  em organismos  públicos,  felicitando  os  serviços  financeiros  pelo  trabalho
desenvolvido na sua preparação e elaboração, assim como, pelo cumprimento de todas as
orientações. Prosseguindo, frisou que o relatório é realista, com baixa das taxas e impostos, se
por  um  lado,  nas  obras  baixaram  pelo  outro,  nos  loteamentos  aumentaram,  ficando
equilibrado.  Quanto à redução das receitas da feira, informou que recentemente a legislação
referente  a  Mercados  e  Feiras  foi  alterada  e  desde  setembro  entrou  em  vigor  novo
regulamento, obrigando a que de 5 em 5 anos a Câmara proceder a sorteio dos lugares vagos
ou  ocupados,  o  que  não  é  aceitável,  pelo  que  aguardam  alteração  de  legislação.
Seguidamente,  referiu  que  pretendem  disciplinar  a  venda  ambulante,  no  sentido  de  não
permitir que todo e qualquer vendedor ambulante que se inscreva na Direção Regional das
Atividades Económicas, possa vir vender para Valença, sem prévia autorização do Município. A
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legislação não se adapta à realidade das praças em Portugal. __________________________
Relativamente às taxas de águas, saneamento e lixo, referiu que, atualmente, na água a taxa
já está ajustada e no saneamento também, contudo no lixo ainda está aquém da cobertura
financeira desse serviço. No passado cometeram-se alguns erros, nomeadamente, quanto à
concessão do lixo sem implementação e cobrança de taxa pelo serviço prestado, originando a
que o encargo fosse suportado pelo Município. Quanto a esta matéria as recomendações da
ERSAR são de que os serviços tem de ser suportados pelos clientes na integra, podendo o
município subsidiar aqueles que necessitam de apoio nesta matéria. Em suma, apesar de a
água e o saneamento estarem equilibrados, no lixo ainda existe algum desfasamento. _______
Frisou que foram tomadas medidas difíceis para corrigir situações de abusos persistentes, que
apesar dde desconfortáveis,  algumas mais gravosas já foram sanadas. Proximamente será
feita  uma contratação  para  efeitos  de  elaboração  do  cadastro  de  todas  as  infraestruturas
existentes. __________________________________________________________________
Relativamente ao lixo tem-se vindo a reduzir o número de toneladas depositadas em aterro,
fruto do aumento da triagem. Existiu um reforço dos ecopontos, para os quais a Câmara já se
mostrou disponível para financiar, contudo é uma competência da Valorminho.  Apesar de ser
cobrada uma taxa de depósito de lixo, por tonelada, no valor de 20€ (vinte euros), continua a
verificar-se que a população prossegue no depósito dos restos do campo, em vez de proceder
à  sua  queimada,  inflacionando-as  de  acordo  com  aquilo  que  efetivamente  se  paga  por
tonelada. Quando se fala que numa fatura de água é 50% de água, estão incluído água, o
saneamento, o lixo e a manutenção das infraestruturas. _______________________________
Prosseguindo frisou que o Município de Valença comparativamente com outros Município é o
que se encontra com a taxa mais reduzida nesta matéria, embora considera que dever-se-á ir
ajustando as taxas à realidade dos consumos.  ______________________________________
Quanto à área social, informou que refere-se para além das habitações, às bolsas de estudo,
aos  apoios  sociais,  às  cantinas,  (uma  parte  seja  reembolsada  através  do  Fundo  social
Municipal pelo Estado), ao IMI com taxas mínimas, introdução do IMI familiar e devolução de
2,5% de IRS, considerando que não se deverá confundir as intervenções na medida em que
existem algumas instituições concelhias que prestam assistência e com as quais colaborará no
sentido de apoiar  situações e casos emergentes,  nomeadamente, a  “Cáritas” para solução
imediato dos casos em que o Município se torna mais moroso devido aos procedimento a que
está  sujeito  a  dar  cumprimento.  Foi  celebrado  um  protocolo  com  esta  entidade
disponibilizando-lhe uma verba mensal de quinhentos euros num total de seis mil euros anuais.

Terminadas  as  intervenções,  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  colocou  o  ponto  à
votação, tendo a Assembleia Municipal, num universo de 28 (vinte e oito) com 8 (oito) votos
contra dos Membros eleitos pelo Partido Socialista com declaração de voto acima transcrita  e
20 (vinte)  a favor,  apreciou, por maioria, o Relatório de Gestão e Contas referentes ao ano
2015, nos termos e para os efeitos previstos na alínea i) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro. Mais foi deliberado, agora por unanimidade, não transcrever na ata os
aludidos documentos, pelo que, rubricados pelos Membros da Mesa da Assembleia 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. _________________________________________________

Seguidamente, sugeriu que se  interrompe-se, dada a dimensão dos assunto que ainda se
encontram por analisar e deliberar, a sessão para almoço. Posto isto quando eram 13h30m
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procedeu-se à interrupção da sessão e pelo período de 1h30m. ________________________

Quando  eram  15h10m foram  retomados os  trabalhos,  tendo  a  sessão  contado  com  a
presença dos 23 Membros seguintes: _____________________________________________
Alberto Luís Oliveira Vilas;  Inês Rita da Silva Ferreira;  Elisabete Frade Lopes Viana;  José
Manuel Bastião Veríssimo; Jorge Moura Rodrigues; Paula Alexandra Melim dos Santos Natal
Araújo; Sebastião António Silva Alves; Ana Raquel Soares Sanches; Manuel Alberto Alves de
Barros;  Avelino António Oliveira Marinho; José António Lopes Nogueira; Óscar Gabriel Pereira
da Silva; Mário Manuel Guimarães Cruz; Maria do Carmo Costa Brando da Silva Duarte; Jorge
Manuel  Martins  Gonçalves;  José  Miguel  da  Silva  Abreu; Manuel  António  Soares  Brito;
Francisco José Rodrigues Romeu; Fernando Aprício Gonçalves Fernandes; Manuel Nogueira
Afonso;  António  Lima  Sousa;  José  Augusto  Alves  Areias;  Maria  Fernanda  Esteves  Sousa
Ferreira. ___________________________________________________________________

De seguida deu-se inicio à discussão do 3º ponto – Orçamento e Grandes Opções do Plano
para 2016 – 1ª revisão .________________________________________________________

PONTO 3º – ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016 – 1ª REVISÃO

Por proposta apresentada pela Câmara Municipal formulada por sua reunião de 20 de abril,
com base na informação DEF 017 data de 12 de abril corrente, prestada pelo Chefe de Divisão
Financeira e Económica, foi presente a 1ª revisão  ao orçamento e grandes opções do plano
2016, que seguidamente se transcreve:____________________________________________

“1. Nota Introdutória

A presente informação tem como objetivo apresentar uma proposta de revisão ao Orçamento e Grandes

Opções do Plano para 2016, nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, considerando a

necessidade de reajustamentos nas respetivas dotações no montante global de 1.524.324,21€.

2. Análise Orçamental

Decorridos cerca de quatro meses do ano corrente, é possível clarificar algumas situações relativamente

a contratos, investimentos e outras iniciativas que, tal como inicialmente previsto aquando da aprovação

do Documentos Previsionais para 2016, justificam alguns ajustamentos.

Assim:

a)Considerando  a  existência  do  saldo  da  gerência  anterior,  que  resulta  da  diferença  entre  as

importâncias  arrecadadas (recebimentos +  saldo inicial)  e  os  pagamentos ocorridos  no decurso  do

exercício de 2015.

b)Considerando a necessidade de introduzir no Orçamento da Receita a rubrica apropriada para efeitos

de arrecadar a receita resultante do contrato celebrado em 2015, entre o Município de Valença e a

empresa Águas do Norte SA, para a cedência das captações e infraestruturas de abastecimento de

água pelo período de 50 anos.

c)Considerando a necessidade de reforçar algumas rubricas da despesa, designadamente, Aquisição de

Água para Abastecimento, Serviço de Recolha e Tratamento de Efluentes (Outros Serviços) e Juros de

mora, no seguimento do contrato mencionado no ponto anterior. Com efeito, o acordo estabelecido entre

o Município de Valença e a empresa Águas do Norte, SA, implica o pagamento por parte do Município,

dos valores relativos aos mínimos garantidos para as atividades de abastecimento de água, saneamento

de águas residuais e juros de mora, faturados por aquela empresa nos exercícios 2011, 2012 e 2013,

nos termos da cláusula 15ª do Contrato de Concessão celebrado com o Estado Português em 30 de
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junho de 2010, no montante aproximado dos 1,3 milhões de euros.

d)Considerando a  necessidade de  reforçar  a  dotação  do  projeto  para  a  Construção  do  Campo de

Futebol Sintético.

e)Considerando a necessidade de reforçar as rubricas de Outros serviços e Outros bens no sentido de

satisfazer os encargos relacionados com o desenvolvimento das atividades culturais e desportivas.

f)Considerando a necessidade de reforçar a rubrica de transferências de capital para as Freguesias.

3. Proposta de Revisão

No seguimento do mencionado, e, tendo em vista a necessidade de proceder a alguns ajustamentos em

algumas  dotações  orçamentais  propõe-se  uma  revisão  orçamental  de  acordo  com  os  documentos

apresentados em anexo, destacando-se os seguintes aspetos de análise:

a)Orçamento da Receita:

• Inscrição da classificação económica “160101 Saldo orçamental  – Na posse do serviço”,  no

montante de 425.324,21 euros.

• Inscrição da classificação económica “05109903 Concessão Águas do Norte, SA”, no montante

de 1.499.000 euros.  Este  valor  está  relacionado com o Contrato  de afetação de captações

municipais, cerca de 1.311.000 euros, e uma prestação, no montante de 188.000 euros, relativo

ao Contrato de afetação de infraestruturas de abastecimento de água.

• Diminuição da previsão da receita a arrecadar ao nível da classificação económica “10030702

Transferências de capital – FEDER” no montante de 400.000 euros, com o objetivo de precaver

uma eventual derrapagem na execução desta rubrica, fruto dos evidentes atrasos ao nível da

execução do Portugal 2020.

b)Orçamento da Despesa:

 b.1 Plano Plurianual de Investimentos:

• Reforço da dotação do projeto “2010/11-3 – Construção de Campo de Futebol Sintético”, no

montante de 100.000€.

 b.2 Atividades Mais Relevantes:

• Reforço da dotação do projeto “2010/15-3 – Recolha e Tratamento de Efluentes” e “2010/16-3 –

Aquisição de Água para Abastecimento” para efeitos do cumprimento do acordo estabelecido

com as Águas do Norte,  SA..  O reforço do primeiro projeto,  no montante de 13.300 euros,

prende-se com a necessidade de se liquidar as faturas emitidas por aquela empresa, em anos

anteriores,  respeitante  aos  valores  mínimos garantidos  para  a  atividade  de  saneamento  de

águas residuais. E, o reforço da dotação do segundo projeto, no montante de 1.102.500 euros,

resulta  da necessidade de se liquidar  as  faturas emitidas,  também em anos anteriores,  no

âmbito dos valores mínimos garantidos para a atividade de abastecimento de água.

• Reforço  das  dotações  dos  projetos  “2010/23-1-1  Programa  de  Atividades  Culturais  e

Recreativas  –  Aquisição  de  Bens”  e  “2010/23-1-1  Programa  de  Atividades  Culturais  e

Recreativas  –  Aquisição  de  Serviços”,  no  montante  de  20.000  euros  e  30.000  euros,

respetivamente,  com  o  objetivo  de  comportar  as  despesas  resultantes  da  execução  do

Programa  Cultural  para  2016.  Sublinha-se  que  estes  ajustamentos  estavam  previstos  nas

Grandes Opções do Plano para 2016, designadamente, ao nível da coluna “Financiamento não

definido”.

• Reforço  das  dotações  dos  projetos  “2010/12-1-1  Programa  de  Atividades  Desportivas  –

Aquisição  de  Bens”  e  “2010/12-1-1  Programa  de  Atividades  Desportivas  –  Aquisição  de
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Serviços”, no montante de 3.524,21 euros e 10.000 euros, respetivamente, com o objetivo de

comportar  as  despesas  resultantes  da  implementação  do  Programa  Desportivo  para  2016.

Sublinha-se que estes ajustamentos estavam previstos nas Grandes Opções do Plano para

2016, designadamente, ao nível da coluna “Financiamento não definido”.

• Reforço  da  dotação  do  projeto  “2014/7  Outras  Transferências  de  Capital  -  Freguesias”,  no

montante de 50.000 euros, com o objetivo de apoiar investimentos nas freguesias do concelho.

Sublinha-se que este ajustamento estava previsto nas Grandes Opções do Plano para 2016,

designadamente, ao nível da coluna “Financiamento não definido”.

 b.3 Orçamento da Despesa:

• Reforço da dotação da classificação económica “030502 Outros juros”, no montante de 195.000

euros, para efeitos do cumprimento do acordo estabelecido com as Águas do Norte, SA., que

implica a obrigatoriedade do Município liquidar as faturas emitidas por aquela empresa, em anos

anteriores, respeitante a juros de mora sobre os valores mínimos garantidos para as atividades

de abastecimento de água e saneamento de águas residuais.

4. Proposta de decisão

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

presente Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2016, à Câmara Municipal, a fim

deste órgão, ao abrigo da alínea c) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter a

aprovação da Assembleia Municipal. (a) Sandro Louro.

Anexos:

I  –  Modificação  ao  Orçamento  da  Receita  e  Despesa;  II  -  Modificação  ao  Plano  Plurianual  de

Investimentos; III – Modificação às Atividades Mais Relevantes”.  ___________________________
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Posto isto, o Presidente da Assembleia Municipal decidiu proceder à abertura de inscrições
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ao  ponto  em  apreço,  tendo-se  inscrito  os  Membros  Srs.  José  Nogueira  e  Jorge
Moura_____________________________________________________________________

- Do Membro Sr. José Nogueira  para referir que a revisão apresentada ao orçamento, no
entender  do  Grupo  Municipal  do  Partido  Socialista,  não  deveria  ter  razão  de  ser.  O  que
realmente está em causa é a  empresa Águas do Norte SA ter faturado nos exercícios 2011,
2012 e 2013 montantes que não foram pagos. A questão prende-se se foram pagos ou não, se
bem faturados ou não e se estavam ou não contratualizados. Montantes esses que nenhuma
Câmara do Alto Minho quis pagar e que deviam constar dos instrumentos previsionais, no valor
de 1.346.500€ euros que não tendo sido inscritos nem previstos traduzem incompetência da
Câmara. Por outro lado, a rubrica de 53.300 € inscrita em outros serviços é um cheque em
branco. Assim sendo votarão contra esta revisão orçamental. __________________________

- Do Membro Sr. Jorge Moura para frisar que o orçamento de um município, como previsão
que é, pode, pelo contrário, ser sujeito, ao longo do ano, a modificações, que de acordo com o
POCAL, se podem consubstanciar em duas formas: alterações e revisões orçamentais. _____
Assim, a presente proposta de Revisão encontra-se sustentada em dois aspetos fundamentais:
1º:  Utilização  do  Saldo  de  Gerência  anterior  no  montante  de  425.324,21€,  resultante  da
diferença  entre  as  importâncias  arrecadadas  e  os  pagamentos  ocorridos  no  decurso  do
exercício económico de 2015. ___________________________________________________
Tecnicamente, para que o saldo pudesse ser utilizado na gerência de 2016, deveria o mesmo
ser evidenciado no Orçamento, segundo o POCAL, através da Revisão Orçamental. _______
Sublinhou  que,  400.000€  foram  compensados  orçamentalmente  através  da  redução
introduzida na previsão inicial da rubrica relativa a Fundos Comunitários, com o objetivo de
precaver uma eventual derrapagem na execução desta rubrica, fruto dos evidentes atrasos ao
nível da execução do Portugal 2020. ______________________________________________
Assim do valor do saldo da gerência introduzido sobejam apenas 25.324,21€. _____________
2º  Necessidade  de refletir  orçamentalmente,  quer  na receita  quer  na despesa,  o  contrato
celebrado entre o Município de Valença e a empresa Águas do Norte, S.A. para a cedência
das captações e  infraestruturas  de abastecimento  de água pelo  período de 50 anos,  que
implica em termos de receita o montante de 1.499.000€. Do valor a receber pelo Município,
apenas sobram 188.200€, na medida em que grande parte, 1.310.800€, canalizaram para a
liquidação  das  faturas  emitidas  por  aquela  empresa,  em anos  anteriores,  respeitante  aos
valores  mínimos  garantidos  para  a  atividade  de  saneamento  de  águas  residuais  e
abastecimento de água. _______________________________________________________
Em suma, a presente revisão consubstanciou-se,  em termos globais,  num ajustamento ao
orçamento da receita de apenas 213.524,21€ (remanescente do saldo da gerência anterior
25.324,21€ e do contrato para as cedências das captações e infraestruturas de abastecimento
de água, 188.200€) que permitiu ajustar a dotação da alguns projetos previstos aquando da
elaboração do Orçamento de Grandes Opções do Plano para 2016, para as quais frisaram
procederiam  ao  respetivo  ajustamento  aquando  da  introdução  de  saldo  de  gerência,
designadamente: _____________________________________________________________

• Apoio ao investimento nas freguesias: 50.000€; _______________________________
• Construção do Campo de Futebol Sintético: 100.000€; __________________________
• Atividades culturais: 50.000€; ______________________________________________
• Atividades desportivas: 13,524,21€._________________________________________

Pelo acima exposto, o Grupo Municipal do PSD entendeu-a como uma boa opção pelo que
votaria favoravelmente a alteração._______________________________________________
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Finalizada a colocação de questões, o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao
Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos solicitados.______________________

O Presidente da Câmara Municipal começou por esclarecer que uma revisão orçamental à
semelhança de anos anteriores existe sempre que haja saldo de gerência por utilizar, de forma
a que possa ser utilizado._______________________________________________________
Prosseguindo, mencionou que o diferendo com as Águas do Noroeste, S.A., não foi criado pelo
atual executivo, relacionado com a obrigatoriedade de pagar aquilo que efetivamente não se
adquiriu. Apesar de não terem sido aceites as faturas emitidas nunca foi acionada qualquer
ação contra a autarquia, para o ressarcimento de mais de 1 milhão de euros correspondentes
ao compromisso assumido pela Câmara, em 2001, de adquirir, anualmente, os m3 de água
equivalentes a esses valores, independentemente de serem consumidos ou não. __________

Finalizados os esclarecimentos, o Presidente da Assembleia Municipal procedeu à abertura
da segunda ronda de interpelações, tendo-se inscrito o Membro Sr. José Nogueira, tendo os
restantes prescindido. __________________________________________________________

- Do Membro Sr. José Nogueira para voltar a referir-se aos valores que foram faturados pela
Águas do Norte, S.A. e não pagos, que pela resposta do seu antecessor, considera que mais
uma vez o executivo sacode as suas responsabilidades. A dívida reporta-se a 2012 em diante,
o acordo foi quase uma imposição governamental com as empresas das águas. Mais referiu
que os contratos foram subscritos por todos os Municípios. Considerou que uma instituição
independentemente  das  cores  políticas  que  venha  a  ter  deve  cumprir  os  compromissos
assumidos.__________________________________________________________________
Relativamente à venda da participação da Câmara Municipal nas Eólicas, referiu que todos os
Municípios o fizeram e Valença aplicou a sua receita na área da educação, em infraestruturas,
tendo-a rentabilizado. Não entendendo que agora se queira investir numa pseudo-universidade
onde não existem 1% de valencianos a estudar e a Câmara tenha que suportar despesas se
nem o Estado as suporta.  É evidente que Tribunal  de Contas aprova ou não,  existem os
tribunais  penais,  judiciais  para  se  impor  ações  no  caso  dos  agentes/vereadores  terem
prevaricado, mas no seu entender,  não existiu prevaricação dado que todos os municípios
assinaram o acordo.___________________________________________________________
Prosseguindo, referiu que independentemente das contas estarem formalmente corretas, as
mesmas  vão  ser  aplicadas,  através  desta  revisão  orçamental,  a  dívidas  relativas  a  anos
anteriores, assim como, a sua inclusão traduz-se na aceitação do seu pagamento, pelo que se
é incorreto,  dever-se-ia  lutar para não pagar por situações que entendemos serem menos
corretas e os tribunais estão para resolver os conflitos de interesses das partes. ___________
Motivo pelo qual mencionou que iriam votar contra a revisão orçamental. _________________

O Presidente da Assembleia Municipal, voltou a dar a palavra ao  Presidente da Câmara
Municipal para proceder aos esclarecimentos que entender por convenientes. ____________

O  Presidente  da  Câmara Municipal começou  por  esclarecer  que  as  Câmaras  tinham  o
compromisso de comprar a água até 2012, contudo o sistema em Valença só ficou a funcionar
em 2015, pelo que não se podia comprar a água enquanto o sistema de ligações das Águas de
Portugal não existisse, contudo existia uma remissão no contrato, no sentido de que quer se
comprasse ou não a água, ter-se-ia que pagar. ____________________________________
Quanto ao ao facto de o Membro Sr. José Nogueira ter falado de incompetência da CMV, frisou
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que então tratava-se de incompetência de 10 Municípios, atendendo a que todos estão na
mesma situação. O acordo alcançado pelo Município de Valença inclui cláusulas diferentes de
outros Municípios, nomeadamente, na valorização das infraestruturas, francamente positivas. _
Em relação ao mencionado pelo seu antecessor no que concerne à receita de 1.800.000€,
proveniente das eólicas  ter  sido investida na educação,  esclareceu que foi  apresentado o
argumento de que a sua aplicação foi efetivada nos Centros Escolares o que não é correto,
dado que os mesmos foram construídos mais tarde, através de candidaturas,  tendo ficado
faturas por pagar. A participação do Município nas Eólicas foi vendida para colmatar défice de
tesouraria  corrente.  Mais  mencionou  que  no  Relatório  de Gestão  e  Contas  da época,  as
despesas correntes eram superiores às receitas correntes, significando a existência de dívida
corrente financiada com recurso a crédito. _________________________________________

Pelo  Membro  Sr.  José  Nogueira  foi  solicitado  o  uso  da  palavra  para  um  pedido  de
esclarecimento. ____________________________________________________________ 

- Do Membro Sr.  José Nogueira para, em relação à falta de receita de tesouraria, frisar-lhe
que a Requalificação da Cidade Nova e a 3ª Fase da Fortaleza estavam financiadas a 100%,
com subsídios  comunitários  e ainda com um empréstimo disponível  num valor  de mais  1
milhão de euros, assim como, faltavam receber cerca de 500 mil euros do Quadro Comunitário
de Apoio anterior. Pelo que questionou se a receita recebida da venda da participação das
eólicas não teria sido investida na educação, se teria sido embolsado pelos Vereadores da
altura, ou se teria sido aplicada em proveito público. Por último, questionou, na ótica do Sr.
Presidente da Câmara em que obras teriam sido investidas___________________________

O Presidente da Assembleia Municipal, questionou o Presidente da Câmara Municipal da
sua pretensão em proceder  a novos esclarecimentos,  tendo este referido que iria  usar  da
palavra. _____________________________________________________________________

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que foi criada uma provisão em 2014 com a
denominação de riscos de encargos no montante de 450 mil  euros,  para eventuais litígios
judiciais com a empresa Águas do Noroeste, S.A., pelo que para o próximo ano já não haverá
necessidade de manter esta provisão. ____________________________________________

Terminadas as intervenções e os respetivos escalonamentos, o  Presidente da Assembleia
Municipal,  colocou o ponto à votação, tendo a Assembleia Municipal deliberou, num universo
de 23 (vinte e três) Membros, obtido 19 (dezanove) votos a favor e 4 ( quatro votos) contra
dos Membros Srs. José Nogueira, Maria do Carmo Duarte, Óscar Silva e Mário Cruz, aprovar,
por maioria, a primeira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2016. _________

PONTO 4º – “CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COLETIVO” - RECONHECIMENTO  DE
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL

Pela União de Freguesia de Gondomil  e  Sanfins  foi  apresentado à Câmara Municipal  um
requerimento  a  solicitar  a  emissão  de  declaração  reconhecimento  de  interesse  público
municipal para a construção de um equipamento coletivo, a qual  tendo em consideração a
informação abaixo transcrita que, acerca do assunto, foi prestada pelo seu Chefe de Divisão
de  Urbanismo e Planeamento,  deliberou,  em sua  reunião  de  vinte  de  abril  de  dois  mil  e
dezasseis, propor a Assembleia Municipal a emissão do reconhecimento de interesse público
municipal ao projeto em apreço. _________________________________________________
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 “A Junta de freguesia vem solicitar a emissão do parecer prévio não vinculativo a que se refere o nº2 do

artigo 7º do RJUE, para a construção de um equipamento coletivo, que pretende edificar no lugar de

Santa Rita, freguesia de Gondomil. _______________________________________________________

- Nos termos do artigo 7º/1 do RJUE esta operação urbanística sendo promovida por autarquia local -

neste caso Junta de Freguesia, está isenta de controlo prévia, ficando apenas sujeita a emissão de

parecer prévio nos termos do nº2 desse artigo 7º do RJUE. ___________________________________

Como o local está inserido em "Espaço Florestal de Produção", de acordo com o extrato da carta de

ordenamento do PDMV, a construção pretendida só é possível com o enquadramento na alínea e) do

artigo 30º do RPDMV. Segundo esta disposição do RPDMV, nesta classe de espaço, é admitida a

construção de "Equipamentos coletivos, instalações e infraestruturas de interesse municipal, cumprindo

os seguintes parâmetros: i) Índice máximo de implantação de 0,10". _____________________________

Por este facto, a requerente solicita também que seja reconhecido o "interesse municipal". ___________

O edifício apresenta uma área de implantação e de construção de 288 m2 e caso seja reconhecido o

interesse municipal, cumpre a alínea e) do artigo 30º do RPDMV, ficando nesse caso em conformidade

com o PDMV. ________________________________________________________________________

Proposta de decisão __________________________________________________________________

Face ao exposto, antes da emissão do parecer prévio nos termos do nº2 do artigo 7º do RJUE, deverá a

Câmara, caso o entenda, enviar o pedido à Assembleia Municipal para efeitos de nos termos da alínea

e) do artigo 30º do RPDMV, ser concedido ou não o interesse municipal do equipamento que a Junta de

freguesia pretende edificar”. ____________________________________________________________
Posto isto, o Presidente da Assembleia Municipal decidiu proceder à abertura de inscrições
ao  ponto  em  apreço,  tendo-se  inscrito  os  Membros  Srs.  Fernando  Fernandes,  José
Nogueira e Ana Sanches.______________________________________________________

- Do Membro Sr.  Fernando Fernandes para referir que as freguesias ansiavam a construção
deste equipamento,  informando  que  para  o  efeito  tornou-se  necessário  proceder  ao
destacamento no terreno da área de produção florestal, com características necessárias para a
construção pretendida. Mais referiu que a necessidade de declarar a utilidade pública a este
equipamento deve-se ao facto da sua finalidade coletiva. Servirá para albergar alfaias, tratores,
entre outros equipamentos, bem como, para apoiar  a Comissão de Baldios das respetivas
freguesias, não acarretando qualquer custo à Câmara. _______________________________

-  Do Membro  Sr.  José  Nogueira  para  referir  que,  dado  que  se  trata  de  uma União  de
Freguesias,  este  equipamento  ao  ser  instalado  em  Gondomil  irá  beneficiar  apenas  esta
freguesia e não Sanfins. Mencionou que o Grupo Municipal do PS iria votar a favor, porque
para além de cumprir os requisitos do PDM, também é permitido por Lei que numa área se
possa construir 10% da mesma, requisito cumprido, assim como, irá permitir que as alfaias e o
trator  fiquem  protegidos.  Todavia permanece-lhe a dúvida quanto ao seu reconhecimento,
porque o diploma legal obriga a um afastamento de 50m das extremas. Por último alertou para
o facto de o prédio estar registado em nome da freguesia de Gondomil .__________________

- Do Membro Sra Ana Sanches  para mencionar que o Grupo Municipal do PSD iria votar
favoravelmente,  dado que se encontra devidamente  justificado o  motivo  da construção do
aludido equipamento. __________________________________________________________

Finalizadas  as  intervenções,  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal  deu  a  palavra  ao
Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos solicitados. ______________________
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O Presidente da Câmara Municipal começou por referir que o reconhecimento de interesse
municipal  deste  equipamento está  devidamente enquadrada na informação técnica  que se
encontra  apensa  ao  processo  e  da  qual  todos  tiveram  conhecimento,  portanto  reúne  os
requisitos para ser permitida a construção e declarado o interesse publico municipal. ________

Seguidamente, frisou que a obra irá ser financiada na totalidade pelos baldios de Gondomil, a
gestão  administrativa  é  conjunta  e  a  população  tem  estado  satisfeita  com  trabalho  dos
Presidente da respetiva União de Freguesias. _______________________________________

Finalizados os esclarecimentos, o Presidente da Assembleia Municipal procedeu à abertura
da segunda ronda de interpelações, tendo-se inscrito os Membros Srs Fernando Aprício e
José Nogueira .______________________________________________________________

- Do Membro Sr. Fernando Fernandes para esclarecer que embora a obra seja realizada em
Gondomil financiada pelo Baldios Gondomil será para albergar o equipamento da União de
Freguesias  e  por  conseguinte  será  para  servir  também a freguesia  de Sanfins.  Quanto  à
titularidade informou que já está a ser tratada a sua alteração. _________________________

- Do Membro Sr. José Nogueira para referir que folga saber do apaziguamento entre as duas
freguesias desta União, atendendo a que existiam algumas divergências entre Gondomil  e
Sanfins  quanto  aos  seus  limites,  assim  como,  entre  os  Baldios.  Não  concordou  com  a
Reorganização Administrativa, pelo que espera que nenhuma seja favorecida em detrimento
da outra. Também considera que não é inocente a doação do terreno, não é inocente o facto
de  apenas  um  baldio  participar  e  não  o  outro,  contudo  como  é  necessário  abrigar  os
equipamentos, irão votar favoravelmente. __________________________________________

Terminadas  as  intervenções,  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  colocou  o  ponto  à
segunda ronda, tendo todos os membros prescindido. _______________________________

Posto isto, colocado o ponto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, num universo de 23
(vinte  e  três)  Membros,  aprovar,  por  unanimidade,  a emissão  de  declaração  de
reconhecimento  de interesse  público  municipal  ao projeto  de  Construção  de  Equipamento
Coletivo a levar a efeito pela União de Freguesia de Gondomil e Sanfins. _________________

PONTO 5º – SUBSIDIOS E TRANSFERÊNCIAS

Por  deliberação  da  Câmara Municipal  tomada em sua reunião  de  24  de  março findo,  foi
apresentada a proposta de atribuição de  um apoio até ao valor  de 60.000€ (sessenta mil
euros)  à  Freguesia  de  Boivão,  como  forma  de  apoio  na  construção  do  edifico  “Casa
Mortuária de Boivão”. ________________________________________________________

Posto isto, o Presidente da Assembleia Municipal decidiu proceder à abertura de inscrições
ao ponto em apreço, tendo-se inscrito os Membros Srs. José Nogueira, Sebastião Alves e
Paula Natal.  ________________________________________________________________

- Do Membro Sr. José Nogueira para referir que o Grupo Municipal do Partido Socialista irá
votar favoravelmente. Entende que o modelo adotado não é o melhor, fazendo o  apelo para
que, em relação às capelas mortuárias, não fossem construídas para cada freguesia, mas sim
um equipamento para duas, gerando dessa forma economias em escala de concentração, e
por conseguinte melhor conforto. _________________________________________________
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- Do Membro Sr. Sebastião Alves  para,  relativamente às aberrações existentes na cidade
dizer  que o  PS é  tão responsável  quanto  o  PSD nessa matéria,  atendendo a  que nunca
votaram contra os licenciamentos aí efetuados. Solicitou, em tom irónico, ao Sr. Presidente da
Câmara um subsídio para resolver os problemas do edifício Troias, Ibéria, Europa, Palácio de
Vidro._______________________________________________________________________

-  Do  Membro  Sra  Paula  Natal  para,  referir  que  o  Grupo  Municipal  do  PSD  irá  votar
favoravelmente a atribuição do subsidio para casa mortuária à semelhança daquilo que tem
acontecido para outras freguesias. _______________________________________________

Finalizadas  as  intervenções,  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal  deu  a  palavra  ao
Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos solicitados. ______________________

O Presidente da  Câmara  Municipal  começou por  esclarecer, em relação  aos problemas
existentes na Cidade de Valença, que são tão responsáveis aqueles que executaram como
aqueles que deixaram e os que se remeteram ao silêncio _____________________________

Seguidamente referiu que apesar de também não concordar que se façam casa mortuárias em
todas as freguesias, não se deve desconsiderar aquelas que ainda não a possuem, pelo que o
apelo já chegou tarde demais, na medida em que apenas três freguesias se encontram em
falta. A não se construir em freguesias com população idosas, como Boivão e com limitações
na liberdade de mobilidade, ter-se-ia que se solucionar a questão do respetivo transporte. Na
freguesia de Taião, aproveitaram uma construção pré-existente, com sanitários, tendo apenas
que levar uma pequena intervenção. Na freguesia da Silva ainda não há entendimento quanto
ao terreno. Seria uma solução a recuperação da casa paroquial para esse efeito, contudo o
Pároco da Freguesia não aprova. Na freguesia de Fontoura, o Pároco solicitou a avaliação do
terreno, não se sabe se vai exigir pagamento do terreno à Junta mas não há subsídio para
terreno.  Na  freguesia  de  Sanfins,  a  Igreja  da  Paróquia  tem  boas  condições  e  nunca
manifestaram  necessidade.  Na  freguesia  de  Valença,  na  sede  concelho,  problema  da
localização do terreno. Finalizando, referiu que os subsídios a atribuir às Juntas de Freguesia
pelo Câmara Municipal terão de ser aprovados em Assembleia Municipal. ________________

Terminadas  as  intervenções,  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  colocou  o  ponto  à
segunda ronda, tendo se inscrito o Membro Sr. José Nogueira, tendo os  restantes membros
prescindido. _________________________________________________________________

- Do Membro Sr. José Nogueira para frisar que as construções ocorreram debaixo da era do
PSD, em que os prédios cresciam 1 piso em relação ao que era aprovado pela Câmara. Posto
que o PS quando regressou ao poder, cumpriu com o PDM e a respetiva legislação, pelo que o
PS não tem qualquer responsabilidade nessas construções. ___________________________

Finalizadas  a  segunda  ronda,  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal  deu  a  palavra
novamente ao Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos solicitados. __________

O Presidente da  Câmara Municipal  para referir  que  a  construção existente  na Zona  da
Cidade Nova era o  espírito  da época,  que acontecia  em muitos Municípios  construiam-se
prédios altos, aberrações e por conseguinte descontrolo, principalmente em Vilas com pressão
urbanística muito grande. _______________________________________________________

Posto isto, colocado o ponto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, num universo de 23
(vinte  e  três)  Membros,  aprovar,  por  unanimidade,  a atribuição  até  ao  valor  de  60.000€
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(sessenta mil  euros) à  Freguesia de Boivão,  como forma de apoio para a construção do
edifico “Casa Mortuária de Boivão”._______________________________________________

Com esta contextualização e terminados os trabalhos da presente sessão o  Presidente da
Assembleia Municipal solicitou ao Primeiro Secretário a leitura da ata em minuta relativa à
ordem de trabalhos da presente sessão que, finda a mesma foi colocada à votação, tendo sido
num universo de 23 Membros aprovada por unanimidade. ___________________________

Finalizados  os  trabalhos,  o  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  comunicou  que  os
trabalhos  estavam  encerrados  e  agradeceu  mais  uma  vez  a  colaboração  que  todos  os
Membros tiveram com a Mesa na realização da presente sessão. _______________________

Para constar e para os devidos efeitos legais se lavrou a presenta Ata composta por trinta e
sete  paginas, a  qual  vai  ser  assinada pelo  Presidente da  Assembleia  Municipal e  pelo
Assistente Técnico que a redigiu. _________________________________________________

Apoio à Assembleia Municipal
O Assistente Técnico, 

Assembleia Municipal de Valença
O Presidente,

______________________________ ________________________________

Elisabete Guerreiro Dias Esteves Alberto Luís de Oliveira Vilas
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