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ACTA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA NO  DIA 05   DE 

JANEIRO DE 2011. - – - - - - -----

- - - Aos cinco dias do mês de Janeiro do ano dois mil e onze, nesta cidade de Valença 

e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniu a Câmara Municipal de Valença 

sob  a  presidência  do  Presidente  da  Câmara,  Jorge  Salgueiro  Mendes   e  com  a 

presença  dos  Vereadores  Manuel  Rodrigues  Lopes,  Elisabete  Maria  Lourenço  de 

Araújo  Domingues,  José  Manuel  Temporão  Monte,  José  Luís  Serra  Rodrigues, 

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

Técnico Superior Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus. E, tendo tomado os 

lugares que lhes estavam destinados,  declarou aberta a reunião pelas nove horas e 

trinta minutos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

-  -  -  O  Sr.  Presidente  da  Câmara  deu  a  palavra  aos  membros  para  as  suas 

intervenções, tendo-se registado as seguintes intervenções:- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Da  Drª. Ângela  para desejar  um próspero Ano Ano. Seguidamente, referiu que o 

Presidente da Câmara disse na Assembleia Municipal que iria ser feito um projecto 

para a EB 2,3 de Valença, questionando, ao mesmo tempo,  se a Câmara irá manter o 

Protocolo de transferência de competências referente ao pessoal não docente. ---------

O Presidente respondeu que algumas Câmaras do País estão na fase de apreciação do 

Protocolo de transferências de Competências, tendo acrescentado que se as condições 

actuais  se  mantiverem  por  parte  do  Ministério  da  Educação  e,  sobretudo,  do 

Ministério  das  Finanças  em  quererem  imputar  a  responsabilidade  financeira  às 
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Câmaras, o protocolo não será de manter, contudo será uma situação para  apreciação 

da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao projecto  a que se refere a Srª. Vereadora é o do Parque Escolar e 

existem duas alternativas, ou  se fazem obras e o Ministério começa a pagar uma 

renda ou  a  Câmara  avança  com o Projecto junto  com o Parque  Escolar  ou por 

iniciativa própria. --------------------------------------------------------------------------------

- Do Vereador Dr. José Luís Serra para solicitar acesso ao ante-projecto para estudar 

as opções.  ----------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES DE CÂMARA DE 07 

E  21  DE  DEZEMBRO  DE  2010:-  A Câmara  Municipal,  em  cumprimento  do 

disposto no número 2 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação 

sob  a  forma  de  minuta,  para  os  efeitos  do  disposto  no  n.º  4  do  citado  artigo, 

deliberou, por unanimidade, aprovar as actas das reuniões realizadas nos dias 07 e 21 

de Dezembro findo, pelo que as mesmas irão ser assinadas pelo Presidente e pelo 

Secretário das respectivas reuniões. -----------------------------------------------------------
PONTO  2  –  EMPREITADA  DE  “REQUALIFICAÇÃO  URBANA  DO 

CENTRO HISTÓRICO – ZONA 3” – CONCURSO – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO:- Foi presente a informação prestada pelo Chefe de Divisão Financeira que 

seguidamente se transcreve:  -------------------------------------------------------------------

“DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE
Empreitada:  “Requalificação   do  Centro   Histórico  de  Valença  –  Renovação   das  Infra-

estruturas   de Saneamento Básico – ZONA 3”

INFORMAÇÃO TÉCNICA
No concurso da empreitada supra referida,  foram apresentadas listas de erros e omissões, 

pelos  seguintes  interessados  "Aurélio  Martins  Sobreiro  &  Filhos,  SA",  "M.  Couto  Alves,  SA"  e 
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"Santana & C.ª ., SA".

Estas listas de erros e omissões encontram-se a ser analisadas. Contudo, como o prazo para a 

apresentação das propostas termina às 23 horas e 59 minutos do dia de hoje, 27 de Dezembro de 2010, 

proponho que nos termos do artigo 64.º/2 do Código dos Contratos Públicos se prorrogue esse prazo.

Proposta de decisão:

Face ao exposto, proponho que nos termos do artigo 64.º/2 do Código dos Contratos Públicos, 

o prazo para a apresentação das propostas do concurso da empreitada de "Requalificação Urbana do 

Centro Histórico de Valença - Renovação das Infra-Estruturas de Saneamento Básico - Zona 3" seja 

prorrogado até às 23 horas e 59 minutos do dia 4 de Janeiro de 2011.

Dada a urgência e verificando-se a impossibilidade de reunir a Câmara Municipal em tempo 

útil, mais proponho que a respectiva decisão seja praticada pelo Exm.º Senhor Presidente da Câmara, 

ao abrigo dos poderes excepcionais que lhe são conferidos pelo n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 

de  18  de  Setembro,  na  actual  redacção,  sendo  tal  decisão  submetida  a  posterior  ratificação.   À 

consideração  superior.  Valença,  27  de  Dezembro  de  2010.  O  Chefe  de  Divisão  de  Urbanismo  e 

Ambiente, (a) Victor Manuel Pires de Araújo, (Eng.º Civil)”---------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Presidência 

pelo qual foi autorizada a prorrogação do prazo para a apresentação das propostas do 

referido concurso, nos precisos termos da informação acima transcrita. -----------------

PONTO  3  –  EMPREITADA  DE  “REQUALIFICAÇÃO  URBANA  DO 

CENTRO  HISTÓRICO  –  RENOVAÇÃO  DAS  INFRA-ESTRUTURAS  DE 

SANEAMENTO BÁSICO - ZONA 3” – LISTA DE ERROS E OMISSÕES – 

REJEIÇÃO:- Foi presente a informação interna nº 9639/2010, prestada pelo Chefe 

de Divisão de Urbanismo e Ambiente que seguidamente se transcreve:- ----------------

“DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE
Empreitada:  “Requalificação   do  Centro   Histórico  de  Valença  –  Renovação   das  Infra-

estruturas   de Saneamento Básico – ZONA 3” 

INFORMAÇÃO TÉCNICA
No concurso da empreitada supra referida,  foram apresentadas listas de erros e omissões, 

pelos  seguintes  interessados  "Aurélio  Martins  Sobreiro  &  Filhos,  SA",  "M.  Couto  Alves,  SA"  e 

"Santana & C.ª ., SA".

Analisadas e verificadas estas listas de erros e omissões, constatou-se que não têm razão de 

ser, quer quanto aos erros de quantificação nas quantidades que apresentam, quer quanto às omissões 
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de trabalhos que apresentam, sendo as quantidades e trabalhos previstos no Mapa de Quantidades de 

Trabalhos patente a concurso os correctos.

Termos em que deverão as listas de erros e omissões apresentadas ser rejeitadas na totalidade.

Proposta de decisão:

Face ao exposto,  proponho que nos termos do artigo 61.º/5 do Código dos Contratos 

Públicos,  se  rejeitem os  erros  e  omissões  apresentados  pelos  concorrentes  "Aurélio  Martins 

Sobreiro & Filhos, SA", "M. Couto Alves, SA" e "Santana & C.ª ., S.A.", devendo esta decisão 

ser publicada na plataforma electrónica e junta às peças do procedimento.

Dada a urgência e verificando-se a impossibilidade de reunir a Câmara Municipal em 

tempo útil, mais proponho que a respectiva decisão seja praticada pelo Exm.º Senhor Presidente 

da Câmara, ao abrigo dos poderes excepcionais que lhe são conferidos pelo n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, sendo tal decisão submetida a posterior 

ratificação. 

À consideração superior,  Valença,  28 de Dezembro de 2010.O Chefe de Divisão de Urbanismo e 
Ambiente, Victor Manuel Pires de Araújo, (Eng.º Civil)”.------------------------------------------------------
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Presidência 

pelo qual foi rejeitada a lista de erros e omissões apresentados pela empresa “Aurélio 

Martins Sobreiro & Filhos, Lda”, “M. Couto Alves, S.A.” e “Santana & Cª., S.A.” ---

PONTO  4  –  REDUÇÃO  DA  FACTURA  ENERGÉTICA  NA  REDE  DE 

ILUMINAÇÃO  PÚBLICA –  PROJECTO  –  ILUMINAÇÃO:-  Foi  presente  a 

informação  interna  nº9664/2010,  prestada  pelo  Chefe  de  Divisão  de  Saneamento 

Básico que seguidamente se transcreve:-------------------------------------------------------

“Candidatura "Norte-01-0765-FEDER-00017 

Redução da Factura Energética na Rede de Iluminação Pública

Estando a decorrer através da CIM - Alto Minho a candidatura acima referida foi-nos 

comunicada  no  dia  21  de  Dezembro  a  necessidade  de  aprovação  do  projecto 

"Reguladores de Fluxo Luminoso - Instalações eléctricas e telecomunicações". Esse 

projecto  já foi aprovado pela EDP, facto de que demos conhecimento à Área Alto 

Minho através do ofício 2805 de 22 de Abril.` Nio entanto é preciso que o Município 

de Valença aprove formalmente o citado projecto, até ao final do corrente ano, de 

modo a que a taxa de financiamento possa eventualmente ser alterada de 70 para 

80%.
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Assim proponho que  o  projecto   "Reguladores  de  Fluxo  Luminoso  -  Instalações 

eléctricas e telecomunicações", seja aprovado por despacho do Sr. Presidente e que 

essa decisão seja levada a ratificação do Executivo Municipal.

Mais proponho que desse aprovação seja dado imediato conhecimento à Área Alto 

Minho”. --------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de se proceder à votação deste ponto o Vereador Dr. Fernando Rodrigues pediu 

a palavra para referir que se apercebeu através da imprensa que  no âmbito da CIM se 

iriam efectuar cortes de energia na luz publica entre as 3h00 e as 5h00, alertando para 

o facto de esta hora  talvez não ser a hora mais indicada, ao que o Sr. Presidente 

respondeu dizendo, que o corte da luz publica ainda não está definido, tendo frisado 

que a opinião dos Presidentes de Junta se inclina para o horário das 2h00 às 5h00. 

Acrescentou  que os  restantes  Municípios  já  se  encontram em testes  desde o mês 

passado. -------------------------------------------------------------------------------------------

Prosseguindo,  o  Vereador  Sr.  Lopes  pediu  para  usar  da  palavra  para  referir  não 

comungar  da  opinião  do  Vereador  Dr.  Fernando  Rodrigues  tendo  explicado  os 

motivos porque defende o horário de corte pensado pela CIM. ---------------------------

Por último, o Vereador Dr. José Luís Serra referiu ser um medida complicada e não 

nos podemos esquecer das pessoas que trabalham de noite. -------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Presidência 

pelo qual foi  aprovado o projecto “Reguladores de Fluxo Luminoso – Instalações 

Eléctricas e Telecomunicações. ----------------------------------------------------------------

PONTO  5  –  REGULAMENTO  DO  CONCURSO  DA  IMAGEM  – 

COMEMORAÇÕES  DOS  125  ANOS  DA PONTE  INTERNACIONAL:-  Foi 

presente  a  informação  nº  9736/2010,  prestada  pelo  Responsável  do  Arquivo 

Municipal   referente  ao  Regulamento  do  Concurso  da  Imagem  Gráfica  das 

Comemorações dos 125 anos da Ponte Internacional Valença/Tui, que seguidamente 

se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------

“CRIAÇÃO DE IMAGEM GRÁFICA

COMEMORAÇÕES DO 125º ANIVERSÁRIO
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DA PONTE INTERNACIONAL ENTRE VALENÇA E TUI

1. Preâmbulo

Pretende  o Município  de Valença,  conjuntamente  com o  Ayuntamiento  da  cidade 

Galega  de  Tui,  assinalar  o  125º  aniversário  da   Ponte  Internacional  sobre  o  Rio 

Minho.

Estas  celebrações  irão  desenvolver-se  em  duas  vertentes,  a  histórica  e  a  cívica, 

visando aprofundar o contexto histórico subjacente à construção da ponte, as técnicas 

utilizadas e as alterações que tal construção implicou, bem como discorrer sobre as 

implicações  sócio-culturais  daí  decorrentes,  contextualizando  à  época  da  sua 

construção e projectando-se para o futuro.

Neste  sentido,  constituem objectivos  das  Comemorações  do  125º  Aniversário  da 

Ponte Internacional entre Valença e Tui:

a) Evocar a união simbólica entre duas nações, materializada pela construção de 

uma ponte, destacando o seu carácter inovador do ponto de vista técnico e os 

motivos que levaram à sua construção;

b) Avaliar as alterações que se verificaram no contexto sócio-cultural da época 

nas populações de ambas as margens do Rio Minho, quais os seus principais 

protagonistas e realizações;

c) Fazer uma projecção para o futuro, salientando o traço de união entre dois 

povos, no enquadramento regional Galiza – Norte de Portugal, identificando 

os desafios que nos são comuns, não descurando o reforço da identidade de 

cada um dos povos que esta obra une desde há 125 anos.

2. Objectivos

A criação de um concurso para a concepção da imagem gráfica das Comemorações 

do 125º  aniversário  da Ponte Internacional  entre  Valença e  Tui  pretende captar  a 

participação da população de ambas as margens, de modo a que estas possam dar o 

seu contributo,  de forma cívica e sob diversas perspectivas e  abordagens,  a estas 

celebrações.

A imagem gráfica deverá incluir a designação “Comemorações do 125º aniversário 
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da Ponte Internacional entre Valença e Tui”.

3. Concorrentes

Este concurso está aberto ao público em geral, podendo cada concorrente apresentar, 

no máximo, 2 propostas, individualmente.

4. Candidaturas

4.1 A proposta da imagem deverá ser apresentada sobre suportes tradicionais, rígidos, 

em formato A3, num máximo de 4 painéis, contendo as versões a cores, a versão a 

preto e branco, com o respectivo negativo, bem como as versões com potencialidade 

de redução e ampliação.

4.2  Memória  descritiva  com a  informação  que  considerarem pertinente  para  um 

melhor entendimento do projecto, em formato A4

4.3 Um CD contendo os seguintes ficheiros:

-  Os  painéis  referidos  no  ponto  4.1,  com a  resolução  mínima  de  300  dpi,  com 

extensão .eps ou .psd

- Memória descritiva em texto, referida em 4.2

5.  Apresentação de candidaturas

5.1  As  candidaturas  deverão  ser  remetidas  à  Organização  em invólucro  fechado, 

contendo no exterior os seguintes elementos indicativos:

- Concurso “Comemorações do 125º aniversário da Ponte Internacional entre Valença 

e Tui” e um título ou lema que a identifique

- No seu interior, deverá constar o PROJECTO e uma DECLARAÇÃO em folha A4, 

na qual o autor declara o seguinte:

Nome, número do BI / CC, número de identificação fiscal, morada, telefone, e-mail, 

declara  sob  a  sua  responsabilidade  ser  a  candidatura  apresentada  absolutamente 

original em todos os seus elementos e autoriza a divulgação da mesma. Assinatura e 

data.

- Título do projecto, que o identifique

6. Local de entrega ou envio pelo correio

Em Portugal:
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Câmara Municipal de Valença

Praça da República

4930-702 Valença

Em Espanha:

Biblioteca Pública Municipal

R. Colón, 2

36 700 Tui

6.1 No caso de envio pelo correio, o mesmo será registado e a data de envio não 

poderá ser posterior à mencionada.

6.2 A abertura das candidaturas será no prazo de 48 horas após o último dia para a 

recepção das mesmas.

7. Júri

7.1       Composição do Júri

• Presidente da Câmara de Valença e Alcalde de Tui, ou seus representantes por 

eles delegados

• 2 designers convidados, em Portugal e Espanha

• Representante do Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça

7.2       Critérios de Avaliação

• Qualidade conceptual da proposta

• Inovação e criatividade

• A eficácia da mensagem e o seu impacto

7.3      Metodologia

• As decisões do júri serão tomadas por maioria simples de voto, não sendo 

aceites abstenções

• As decisões  do júri  são definitivas,  não havendo lugar  a  qualquer  tipo de 

recurso

8. Prémio

Ao autor do projecto vencedor será atribuído o prémio ilíquido de 1.000,00 € (mil 
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euros), sujeito aos impostos legais em vigor.

9. Direitos

9.1 Os Municípios promotores ficarão proprietários da obra vencedora. O seu autor 

mantém a propriedade intelectual, não podendo haver alterações sem o conhecimento 

e acordo prévio do seu autor.

9.2 Os Municípios promotores poderão utilizar as imagens do projecto premiado e 

demais  elementos  recolhidos  no  âmbito  do  concurso  para  as  suas  acções  de 

divulgação e promoção, mencionando sempre o seu autor.

9.3  Os  municípios  têm  a  liberdade  de  incluir  os  logotipos  institucionais  e 

promocionais no trabalho vencedor, devendo o autor prever e reservar, para o efeito, 

um espaço conveniente e adequado.

10. Disposições finais

10.1 A participação neste concurso implica a aceitação deste regulamento.

10.2 Todos os projectos deverão ser inéditos

10.3 O autor do projecto vencedor deverá estar disponível para aceitar as alterações e 

adaptações necessárias que permitam viabilizar a produção dos respectivos materiais.

10.4 Os projectos não premiados poderão ser levantados no local de entrega até 30 

dias após a divulgação dos resultados

11. Calendário do Concurso

• Divulgação: Dezembro de 2010

• Entrega das candidaturas: Até 14 de Janeiro de 2011

• Avaliação dos projectos: Até 21 de Janeiro de 2011

• Divulgação dos resultados: até 25 de Janeiro de 2011

12.      Informações e Secretariado

Em Portugal:

Município de Valença

Praça da República . 4930-702 Valença

Telef. +351 251 809 500

E-mail: pontetuivalenca@gmail.com
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Em Espanha

Biblioteca Pública Municipal

R. Colón, 2

36 700 Tui

Telef. +34 986 60 36 25

E-mail: pontetuivalenca@gmail.com  "  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do concurso, 

bem como,  o regulamento acima transcrito.-------------------------------------------------- 

PONTO  6  –  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  AVENÇA E  TAREFA COM 

PESSOAS  SINGULARES:-   Acerca  do  assunto  em  epígrafe,  foi  presente  a 

informação do Chefe da Divisão Financeira, que seguidamente, se transcreve: --------
“Informação nº DF052

ASSUNTO: Aquisição de serviços de avença e tarefa com pessoal singulares
No seguimento da informação interna de despesa com a referência 08/PM/207 da Divisão 

de Educação, Cultura,  Desporto,  Turismo e Acção Social  a solicitar autorização superior 

para a assunção de despesa no valor de 1.794 euros (mil setecentos e noventa e quatro 

euros), para a aquisição dos serviços de Senorina Maria Rodriguez Magallaes (NIF: 230 729 

975) como professora de Dança para o Projecto “Vida Activa”, para o período de Outubro a 

Dezembro, e uma vez que, a referida despesa implica a celebração de contrato de aquisição 

de serviços de avença e tarefa com pessoal singular, e em conformidade com o disposto no 

artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pelo artigo 20º da Lei 3-

B/2010 de 28 de Abril, que refere que a celebração de contratos de tarefa e avença depende 

do  prévio  parecer  favorável  do  orgão  Executivo,  sou  da  opinião  que  a  autorização  da 

referida despesa deverá ser submetida à reunião da Câmara Municipal.

Para  os  devidos  efeito  legais,  anexa-se  ao  processo  informação  de  cabimento  com  a 

referência 8/5PM207/2010 com data de 21/12/2010.

À Consideração Superior, CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, (a) Sandro Louro”.-------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  ratificar o despacho pelo qual foi 

autorizada a despesa no valor de 1.794 euros para a aquisição dos serviços a Senorina 

Maria Rodriguez Magallaes  no âmbito do Projecto “Vida Activa”.  ---------------------

PONTO 7 – FORMAÇÃO EM BUSCA DO TESOURO DAS FAMILIAS:-  Foi 
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presente a informação interna nº8348/2010 prestada pelo Serviço de Acção Social 

que seguidamente se transcreve:---------------------------------------------------------------

“Esta formação é organizada pelo Projecto Opções de Vila Nova de Cerveira  em 

Parceria com os serviços sociais da Câmara e a C.P.C.J. .É um programa de treino de 

competências parentais, tem como população alvo famílias e crianças acompanhas 

pela Comissão, realiza-se na Junta de Freguesia de S. Pedro em regime pós laboral , 

duas  vezes  por  semana.  Uma  vez  que  as  famílias  não  dispõem de  transporte,  é 

necessário que a  Câmara assegure o transporte pois caso contrário estas famílias 

ficam impedidas de participar nesta formação. É de referir que esta intervenção se 

revela de extrema importância para estes agregados, uma vez que se pretende reduzir 

os factores de risco familiar e simultaneamente desenvolver as capacidades destes 

pais . À consideração superior.”. --------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho pelo qual foi 

autorizado o transporte nos termos da informação acima prestada. -----------------------

PONTO 8 – APOIO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO:-  foi presente o 

requerimento de Maria Idalina Fernandes Carvalho Carreira, registado nesta Câmara 

Municipal sob o nº9712/2010 a solicitar a atribuição de subsídio de apoio social para 

fazer  face  à  situação  de  carência  económica  em  que  se  encontra.  A  Câmara 

Municipal, depois de apreciar este assunto e tomando em consideração a informação 

que  acerca  do  mesmo  foi  prestada  pela  Técnico  Superior  de  Serviço  Social, 

deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o  despacho  proferido,  em 22  de  Dezembro 

último, pela Vereadora do Pelouro ao abrigo da subdelegação de competências pelo 

qual  foi  atribuído  à  requerente  um  apoio  social  de  €  300,00  (trezentos 

euros).----------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 9 -  ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO:- Foram presentes os seguintes requerimentos:----------------

 - Da empresa Eduardo Alberto da Silva & Esteves, Lda,  registado nesta Câmara 

Municipal sob o nº9505/2010, a solicitar o alargamento do horário de funcionamento 

do estabelecimento denominado de “Preto no Branco”, no próximo dia 01 de Janeiro 
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até às 7h00, em virtude ser a festa de Fim de Ano; ------------------------------------------

-  De Maria Madalena Veloso Oliveira Quintião, registado nesta Câmara Municipal 

sob  o  nº10020/2010,  a  solicitar  o  alargamento  do  horário  de  funcionamento  do 

estabelecimento denominado de “Incubus”, no próximo dia 01 de Janeiro até às 4h00, 

em virtude ser a festa de Fim de Ano;----------------------------------------------------------

-  De  Fernandes  &  Felgueiras,  Lda,  registado  nesta  Câmara  Municipal  sob  o 

nº9850/2010,  a  solicitar  o  alargamento  do  horário  de  funcionamento  do 

estabelecimento denominado de “O Quê?”, no próximo dia 01 de Janeiro até às 4h00, 

em virtude ser a festa de Fim de Ano. ---------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Presidência 

pelo qual foram autorizados os pretendidos alargamentos de horários. -------------------

PONTO  10  –  PISCINA MUNICIPAL –  ISENÇÃO  DE  TAXAS:-  A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade,  isentar do pagamento das taxas de utilização 

das  instalações  da  Piscina  Municipal  de  acordo  com  o  solicitado  através  dos 

documentos registados nesta mesma Câmara sob os seguintes números:- 9535/2010; 

9691/2010;9692/2010; 9693/2010.( A Vereadora Drª. Ângela Evangelista não tomou 

parte na deliberação respeitante ao registo nº 9691/2010, por ser familiar).--------------

PONTO  11  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS  -  RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA:  Foi  presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  30  de 

Dezembro  findo,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de  €572.731,20 

(quinhentos e setenta e dois euros e setecentos e trinta e um euros e vinte cêntimos). 

“Ciente”. DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E  PELOS 

VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE 

PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL:  Foi  presente  a  relação  dos  despachos 

proferidos pela Presidência da Câmara Municipal por delegação desta, no período de 

09 a  20 Dezembro corrente.  “Ciente”.  SUBSIDIOS E TRANSFERÊNCIAS:- A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir  €20 (vinte euros) por pessoa 

(num total de 78 pessoas) ao Agrupamento Vertical de Escolas “Muralhas do Minho” 

com destino aos alunos de Inglês do Ensino Secundário Regular,  para a visita de 
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A C T A     Nº    01/2011

Estudo a Londres  a  realizar     de 08 a  11 de Março do corrente  ano (registo  nº 

8639/2010). (A Vereadora Drª. Ângela Evangelista não tomou parte nas deliberações 

por fazer parte dos corpos gerentes do Agrupamento Vertical de Escolas “Muralhas 

do Minho, bem como, o Sr. Presidente  e o Vereador Dr. Fernando Rodrigues por um 

dos seus familiares também participar da visita de estudo”).  -----------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

de trabalhos,  o  Presidente  da Câmara fixou um período de intervenção aberto ao 

público, tendo-se registado a intervenção: ----------------------------------------------------

- De João Amorim Dias para se referir ao facto de, a partir das 17h30m não existir 

iluminação publica na Rua da Escola de Vilar de Lamas – Arão, quando em outras 

que lhe são contíguas existe, bem como às águas pluviais que ficam represadas neste 

mesmo espaço escolar.---------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente tomou nota do referido dizendo que tenciona verificar para depois 

agir em conformidade. ---------------------------------------------------------------------------

PROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes disposições do 

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

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

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

pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

Câmara, pelas dez horas e dezasseis minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente acta. --------------------------------------------------------
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