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ATA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  VALENÇA 
REALIZADA  NO  DIA  07  DE 
NOVEMBRO DE 2012.  -----------

- - - Aos sete dias de novembro do ano dois mil e doze, nesta cidade de Valença e Sala 

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

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

Manuel Rodrigues Lopes,  com a presença dos Vereadores José Manuel Temporão 

Monte, Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues, Fernando Pereira Rodrigues 

e Maria Ângela de Lima Evangelista. Secretariou a Chefe de Divisão Administrativa, 

Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus. E,  tendo tomado os lugares que lhes 

estavam destinados,  declarou aberta  a  reunião  pelas  nove horas  e  trinta  minutos, 

iniciando-se a mesma de acordo com a agenda de trabalhos previamente elaborada e 

datada de  sete de novembro do corrente ano.  -----------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
- - - Antes de dar inicio ao período de antes da ordem do dia, verificaram-se as faltas 

do Sr. Presidente da Câmara,  Jorge Salgueiro Mendes, por motivos de doença, bem 

como,  do  Sr.  Vereador José  Luís  Serra  Rodrigues,  por  motivos  profissionais.  A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as referidas faltas.

Seguidamente e  dando inicio   ao período de antes  da  ordem do dia,  o  Sr.  Vice-

Presidente, deu a palavra aos membros da Câmara para as suas intervenções, tendo-

se registado  a intervenção do Sr. Vereador Fernando Rodrigues, para solicitar acesso 

a uma relação das obras executadas nas freguesias durante o ano 2012, bem como, os 

valores gastos com as mesmas. Prosseguindo a intervenção, questionou se o grupo de 

trabalho do CLAS se mantêm e se tem reunido e quais são as áreas em que tem 

intervindo. 

O Sr. Vice – Presidente  referiu que,  na próxima reunião de Câmara, fará a entrega 

de uma listagem atualizadas de todas as obras executados no corrente anos. 
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Por último, a Srª. Vereadora Elisabete Domingues pediu a palavra para referir que a 

Comissão Alargada do CLAS já reuniu  tendo a mesma sido alargada aos Presidentes 

de Junta. Também informou que, neste momento, está a ser feito um levantamento 

dos  problemas  detetados  e,  que  as  Técnicas  dos  Serviços  da  Ação  Social  se 

encontram  a  efetuar  a  atualização  de  diagnostico  social.  Quanto  às  áreas  de 

intervenção do CLAS, referiu que as mesmas se mantêm, nomeadamente, os idosos e 

crianças.  ------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 24 DE 
OUTUBRO  DE  2012:- A Câmara  Municipal,  em  cumprimento  do  disposto  no 

número 2 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela 

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

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

unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia 24 de outubro corrente, pelo 

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

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

por  não  ter  estado  presente  nessa  mesma  reunião). PONTO  2  – 
REORGANIZAÇÃO JUDICIAL:-  Foi presente  o email da CIM – Alto Minho, 

registado  nesta Câmara Municipal sob o nº 6876/2012, a remeter a versão final do 

documento referente à “Reorganização Judicial: Por um Estado mais próximo das 

pessoas  e  das  instalações”.  A Câmara  Municipal  tomou conhecimento  e  mandou 

remeter  o  mesmo  para  a  Assembleia  Municipal.  PONTO 3  –  PROPOSTA DE 
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA:- Foi  presente  a  informação  nº  DF056, 

datada de 30 de outubro findo, prestada pelo Chefe de Divisão Financeira, referente 

a abertura de uma conta no Banco BIC Português, S.A.. A Câmara Municipal nos 

termos  do  disposto   no  ponto  2.9.10.1.2.,  do  Dec-Lei  54º-A/99  deliberou,  por 

unanimidade,  autorizar a abertura de uma conta bancária de depósitos à ordem no 

Banco   BIC  Português,  S.A.,  titulada   Município  de  Valença   e  movimentada 

simultaneamente por  um dos dois  tesoureiros  – Luís  Filipe Francisco  Correia  ou 

Maria  Amélia  Barroso  de  Castro,  e  pelo  Presidente  da  Câmara,  Jorge  Manuel 
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Salgueiro Mendes ou pelo Vice – Presidente, Manuel Rodrigues Lopes. PONTO 4 – 
PROTOCOLO COM A EP, S.A. – INTERSECÇÃO LOCALIZADA AO KM 
1,300 DA EN101 – GANFEI:-  A Câmara  Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o protocolo que se segue:--------------------------------------------------------------

“PROTOCOLO                        
Entre:

EP  -  Estradas  de  Portugal,  S.A., representada  neste  ato  pelo  Vice-Presidente  do  Conselho  de 

Administração, José Serrano Gordo, daqui em diante designada por EP

e

Município de Valença, representado neste ato pelo Presidente da Câmara Municipal,  Jorge Manuel 

Salgueiro Mendes, doravante designado por MV.

Considerando que:

•  A travessia de Ganfei, na EN101, que liga Valença a Monção, é caracterizada por procura de 

tráfego não negligenciável;

• A pretensão do  MV, manifestada  à  EP,  de dotar  a  interseção  localizada  ao km 1,300 da 

EN101, em Ganfei, de semaforização;

• A EP considera adequada a instalação da referida semaforização;

• Tornando-se importante promover a melhoria da segurança rodoviária e da circulação, foi 

desenvolvido um estudo para o local, que contempla a instalação deste tipo de equipamento e 

envolve a construção de passeios e do sistema de drenagem de águas pluviais;

• A minuta do protocolo que ora se vai celebrar foi aprovada pelo Conselho de Administração  

da EP, em reunião de 29 de agosto de 2012, pela Câmara Municipal de Valença, em reunião 

de... de novembro de 2012.

É celebrado o presente protocolo, que se rege pelo clausulado subsequente:

Cláusula 1.ª

(Objeto)

O presente protocolo tem por objeto definir os termos e condições da colaboração entre as partes para  

efeitos das intervenções, na interseção localizada ao km 1,300 da EN101 (Ganfei – cujas coordenadas, 

no sistema ETRS89, são -41.112 e 262.719), que se seguem:
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a) instalação da infraestrutura de semaforização;

b) manutenção, conservação, exploração e assunção dos consumos relativos à infraestrutura de 
semaforização; 

c) execução de passeios e do sistema de drenagem de águas pluviais;

de acordo com o desenho anexo.

Cláusula 2.ª

(Obrigações do MV)

1. O MV será responsável pela execução das intervenções mencionadas na alínea c) da Cláusula 

1.ª,  adiante  referida  como  “obra”,  competindo-lhe  promovê-las,  geri-las,  executá-las  e 

fiscalizá-las,  até  à  sua conclusão,  cabendo-lhe  a  responsabilidade pela execução material, 

financeira e contabilística, de acordo com projeto desenvolvido pela EP.

2. O MV obriga-se no prazo de 15 dias após a ocorrência de cada um dos factos, a comunicar à 

EP como pretende desenvolver a obra, o prazo de execução e a data efetiva do início dos  

trabalhos, com uma antecedência mínima de 22 dias úteis.

3. Quaisquer alterações ao projeto ou ao plano de trabalhos da obra terão de ser previamente 

aceites pela EP, que se deverá pronunciar sobre os trabalhos que não estejam de acordo com o projeto 

ou com o plano de trabalhos aprovados.

4. O MV assume também a responsabilidade contratual ou extracontratual emergente de 

quaisquer atos ou omissões que se enquadrem nos seus poderes de gestão pública ou de 

gestão privada, perante a EP ou quaisquer terceiros, relacionados direta ou indiretamente com 

a obra.

5. Sem prejuízo da fiscalização da obra por parte do MV, a EP acompanhará a sua realização, 

obrigando-se o  MV a respeitar e acatar as ordens,  instruções e orientações que lhe forem 

transmitidas pela EP. 

6. O MV obriga-se a empregar, na execução da obra, materiais de boa qualidade e proceder à 

sua execução de acordo com as regras da boa arte.

7. É obrigação do MV a manutenção em funcionamento todos os serviços afetados públicos ou 

privados, durante a realização da obra.

8. O MV assume perante a EP a responsabilidade por todos os danos ou prejuízos provocados a 

esta ou a terceiros, em resultado de qualquer ação ou omissão relacionados com a realização  

da obra que integrará a rede rodoviária na jurisdição da EP.

9. Com  a  celebração  do  Auto  de  Vistoria  das  obras,  será  obrigatoriamente  realizada  a 
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transferência da titularidade das obras executadas, do  MV para a  EP, nos respetivos limites 

jurisdicionais aí delimitados. 

10. O  MV deverá  concluir  a  obra  da  sua  responsabilidade  até  60  dias  após  a  instalação  do 

equipamento por parte da EP.

11. Com a celebração do presente Protocolo, o MV passará a suportar os encargos decorrentes  

dos consumos elétricos, bem como a manutenção, conservação e exploração da infraestrutura 

de semaforização, conforme também referido na alínea b) da Cláusula 1.ª.

12. Toda e qualquer intervenção a efetuar pelo MV deve ser precedida de comunicação prévia à 

EP, com o objetivo da implementação, pelo MV, de todas as medidas no terreno, visando a  

garantia da segurança da circulação.

Cláusula 4.ª

(Obrigações da EP)

1. A EP desenvolveu o projeto relativo à semaforização a instalar no local referido na alínea a) da 

Cláusula 1.ª, relativamente ao qual obterá o acordo do MV.

2. A EP assume a aquisição e a instalação de todo o equipamento de semaforização previsto no projeto, 

no prazo de 6 meses após a assinatura do presente protocolo, comunicando ao  MV a conclusão dos 

trabalhos, data na qual os equipamentos de semaforização serão integrados na Rede Municipal, para 

efeitos do disposto na alínea b) da Cláusula 1.ª. 

3. Caberá à EP autorizar o início dos trabalhos relativos à obra mencionada na alínea c) da Cláusula 

1.ª. 

Cláusula 5.ª

(Incumprimento)

O incumprimento das obrigações de qualquer das Partes confere à parte não faltosa o direito de exigir  

o cumprimento ou reparação dos danos sofridos em prazo razoável e adequado às circunstâncias e, se 

aquela  o  não  fizer  no  prazo  fixado,  esta  poderá  rescindir  o  presente  protocolo,  sem  prejuízo  do 

ressarcimento à EP, a título de cláusula penal, do investimento por esta suportado, bem como todos os 

custos  associados  à  eventual  remoção  ou  adaptação  do  equipamento,  alteração  da  titularidade  dos 

contratos de fornecimento e consumo de energia elétrica.

Cláusula 6.ª

(Vigência e Denúncia)

1. O presente protocolo tem a duração de 10 anos, automaticamente renovável por iguais períodos, 

salvo se for denunciado por qualquer das partes com a antecedência mínima de 90 dias em relação ao 

seu termo.
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2. A denúncia do presente protocolo não confere ao denunciante o direito a qualquer indemnização.

3. Efetuada a denúncia, a remoção do equipamento de semaforização que não se mostre essencial à  

segurança rodoviária, a decidir pela  EP, deve ocorrer no prazo de 90 dias a contar da comunicação 

daquela decisão, ficando a cargo do denunciante todas as despesas necessárias para o efeito.

Cláusula 7.ª

(Disposições Finais)

1. O presente protocolo produz efeitos desde a data da sua assinatura pela EP e pelo MV e, no 

que se refere à alínea c) da Cláusula 1.ª, termina com a conclusão da intervenção a cargo do 

MV.

2. O presente protocolo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

3. Os litígios que possam surgir em matéria de aplicação, interpretação ou integração das regras 

estabelecidas  no  presente  Protocolo  e  que  não  possam  ser  resolvidos  por  acordo,  serão 

dirimidos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer 

outro. 

4. Qualquer emenda, alteração ou aditamento ao presente Protocolo só será válida e eficaz se 

constar do documento assinado pela EP, pelo MV, com expressa referência ao mesmo, com 

indicação clara, se for caso disso, das cláusulas emendadas ou alteradas e do texto das novas.

5. A EP, o MV agirão em conformidade e segundo os princípios estabelecidos neste Protocolo, 

sempre  que  qualquer  questão  em conexão com o  mesmo não  se  encontre  expressamente 

prevista ou regulamentada.

Almada,    de          de 2012. O Vice-Presidente do Conselho de Administração da EP - Estradas de 

Portugal, S.A. O José Serrano Gordo e o Presidente da Câmara Municipal de Valença, Jorge Manuel  

Salgueiro Mendes”. PONTO 5 – PROTOCOLO COM A ULSAM, E.P.E – APOIO 

TÉCNICO DE PSICOLOGIA:- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o protocolo que se segue: --------------------------------------------------------------

“Protocolo de Acordo no Âmbito do Apoio Técnico de Psicologia
Entre

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE.,  Pessoa Coletiva nº 508 786 193, com Sede na 

Estrada de Santa Luzia, 4901-858 Viana do Castelo, adiante designada por ULSAM, representada pelo  
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Presidente  do  Conselho  de  Administração,  Dr.  António  Franklim  Ribeiro  Ramos,  nomeado  pelo 

Despacho nº 15966/2011 de 24 de Novembro, como Primeiro Outorgante.

E

A  Câmara  Municipal  de  ……………  contribuinte  nº  ……………,  com  Sede  na 

Rua………………………………,  adiante  designada  por  CM….,  representada  pelo  Presidente  xx 

xxxx xxxxx xxxxx, como Segundo Outorgante.

É celebrado o presente Protocolo de Acordo,  para apoio técnico em Psicologia,  que se rege pelas 

seguintes cláusulas:

Clausula Primeira
(Objeto)

O presente protocolo tem por objeto a Prestação de Cuidados de Saúde e Apoio Psicológico e Social de 

Âmbito Domiciliário  e  Comunitário,  nos termos do nº 1  e  seguintes  do artigo 11º  do Decreto-lei  

28/2008 de 22 de Fevereiro, que para todos os efeitos se considera aqui reproduzido.

Clausula Segunda
(Recursos Humanos)

1)A ULSAM, não dispõe de recursos humanos para Apoio Psicológico de Âmbito Domiciliário  e 

Comunitário. 

2)Assim, para efeitos e complemento do disposto na alínea a) da presente clausula,  bem como do 

objeto do protocolo, a Câmara Municipal de xxx xxxx xxxx xxxxx xxx, disponibiliza um dos seus  

profissionais com formação na Área de Psicologia, no caso, um Psicólogo.

3)Os encargos remuneratórios ou outros relativos ao Psicólogo disponibilizado nos termos da cláusula 

2ª, são da responsabilidade e correm a expensas do Segundo Outorgante.  

Clausula Terceira
(Obrigações do Primeiro Outorgante)

Compete ao Primeiro Outorgante:

d)Integrar na equipa de projeto o psicólogo designado;

e)Informar o 2º Outorgante sobre o interlocutor com poder de decisão como gestor do projeto;

f)Afetar  ao  projeto  os  recursos  materiais  considerados  necessários  para  o  desenvolvimento  das 

atividades;

g)Disponibilizar as instalações necessárias ao desenvolvimento da atividade;

h)Zelar pelo cumprimento do cronograma das  atividades enunciadas no cronograma das ações em 

anexo.

i)Disponibilizar relatório da atividade anual do apoio técnico realizado;
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Clausula Quarta
(Obrigações do Segundo Outorgante)

Compete ao Segundo Outorgante:

4.Afetar  um psicólogo com 4  horas  semanais  calculadas  em função  da  duração  do  projeto e  das 

atividades definidas para a duração do mesmo.

5.Cumprir  as  orientações técnicas fornecidas  pelo primeiro outorgante para o desenvolvimento do 

projeto.

Clausula Quinta
(Responsabilidade)

A responsabilidade pelo desenvolvimento da atividade que é objetivo do presente protocolo,  é  da 

exclusiva responsabilidade da ULSAM. 

Clausula Sexta
(Vigência e Inicio do Contrato)

O período de vigência do presente Protocolo de Acordo é de um ano, contado a partir da data da 

assinatura pelos outorgantes, considerando-se automaticamente renovado por iguais períodos se, com 

antecedência mínima de 60 dias úteis relativamente ao termo de cada período, não for denunciado por 

escrito com A/R,  por qualquer das partes que outorgam o mesmo.

Clausula Sétima

(Foro Competente)

As questões emergentes da efetivação deste Protocolo de Acordo, devem ser submetidas à legislação 

Portuguesa e ao Foro do Tribunal Português Competente para o Efeito.

Clausula Oitava

(Disposições Gerais)

O presente protocolo foi elaborado, aceite e assinado pelas partes em xx / xx / xxxx, ficando cada um 

dos outorgantes com respetivo exemplar.”  PONTO 6 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS – TÉCNICO SUPERIOR DE AÇÃO SOCIAL:-  Foi presente a 

informação nº DA 20/2012 de 31 de outubro findo, prestada pelo Chefe de Divisão 

Administrativa  a  propor  a  emissão  de  parecer  para   a  celebração do contrato  de 

prestação de serviços, na área funcional de ação social, com Isabel Patrícia Morais 

Freitas,  pelo período de  2 meses, e pelo valor mensal de 800€ (oitocentos euros) 

isento  de  IVA.  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,   emitir  parecer 
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favorável  à  referida  aquisição  de  serviços.  PONTO  7  –  AQUISIÇÃO  DE 

SERVIÇOS  DE  AVENÇA  E  TAREFA  COM  PESSOAL  SINGULAR:-  Foi 

presente  a informação nº DF057/2012 de 30 de outubro findo, prestada pelo Chefe de 

Divisão Financeira a propor a emissão de parecer para  a aquisição de serviços de 

animação  com a  Paulo  Jorge  Alves  Ribeiro,  pelo  preço  de   pelo  valor  de 800€ 

(oitocentos euros)  isento de IVA, no âmbito da realização da Festa de Natal do 1º 

ciclo.  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  emitir parecer favorável à 

referida  aquisição  de  serviços.  PONTO  8   -  CONCESSÃO  DE  AUXILIOS 

ECONÓMICOS A FAMILIAS CARENCIADAS:- Foi presente o requerimento de 

Maria Idalina Fernandes Carvalho Carreira, registado nesta Câmara Municipal sob o 

nº 5982/2012, a solicitar a atribuição de apoio  social, para pagamento de valores em 

dividas em mercearia e padaria. A Câmara Municipal, depois de apreciar o assunto e 

tomando  em  consideração  a  informação  prestada  pelo  serviço  de  Ação  Social, 

deliberou, projetar indeferir o requerido, com os fundamentos constantes da transcrita 

informação.  Mais  foi  deliberado,  também  por  unanimidade,  mandar  notificar  a 

requerente,  nos  termos  dos  artºs  100º  e  seguintes  do  Código  do  Procedimento 

Administrativo, para, no prazo de dez dias úteis a contar da data da notificação, vir 

dizer, querendo, o que se lhe oferecer acerca do indicado projeto de indeferimento.

Relativamente  a  este  ponto,  o  Sr.  Vereador  Fernando  Rodrigues,  sem  qualquer 

intenção de pôr em causa o parecer dado pela ação social, sugeriu que se deveriam 

efetuar  formações  no  sentido  de  orientar  a  população  para  uma  melhor  gestão 

económica,  ao  que  a  Srª.  Vereadora  Elisabete  Domingues  referiu  já  terem  sido 

efetuadas algumas formações mas que parte da população se mantém renitente na 

adesão.   PONTO 9 – TRANSPORTE ESCOLAR:- A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade,  aprovar a concessão de  transportes escolares a Maria Oliveira dos 

Santos e Leonor Oliveira dos Santos, educandas de  Carla Cristina  Sousa Oliveira, 

com  itinerário  residência  /Centro  Escolar  de  Friestas   e  vice  –  versa,  conforme 

informações  prestadas  nos  respetivos  processos  (registo  nºs.6397  e  6400/2012). 

PONTO 10 – HALLOWEEN – ALARGAMENTO DE HORÁRIO:-  A Câmara 
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Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o  despacho  proferido  pelo  Sr. 

Presidente no dia 23 de outubro findo, através do qual determinou o alargamento de 

horário de funcionamento os estabelecimentos de bebidas do Concelho de Valença, na 

noite de 31 de outubro para 01 de novembro corrente até às 4h00.  PONTO 11 - 

ASSOCIAÇÃO  HUMANITÁRIA  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTÁRIOS  DE 

VALENÇA –  CAMPANHA DE  ANGARIAÇÃO  DE  FUNDOS  :-  A Câmara 

Municipal  deliberou  por  unanimidade  ratificar  o  despacho  através  do  qual  foi 

autorizada  a cedência das instalações do Mercado Municipal, para a campanha de 

angariação de fundos  a levar a efeito nos dias 03 e 04 de novembro corrente, pela 

Associação Humanitários dos Bombeiros Voluntários de Valença. Mais foi ratificado, 

por  unanimidade,  autorizado  que  a  festa  decorresse  até  às  4h00 do dia  04  desse 

mesmo mês, bem como,  do isentar do pagamento das respetivas taxas. PONTO 12 - 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS –  RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA –  Foi 

presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  06  de  novembro  corrente,  que 

apresenta o total de disponibilidades de €1.142.791,93 ( um milhão cento e quarenta e 

dois  mil  setecentos  e  noventa  e  um euros  e  noventa  e  três  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 25 de outubro 

findo a 06 de novembro corrente. “Ciente”. SUBSIDIOS E TRANSFERÊNCIAS:- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 5.000€ (cinco mil euros) ao 

Agrupamento  Vertical  de  Escolas  Muralhas  do  Minho,  para  apoio  à  ciência  e 

inovação, conforme proposta apresentada. (a Srª. Vereadora  Maria Ângela de Lima 

Evangelista  não  tomou  parte  na  deliberação  por  pertencer  aos  corpos  diretivos 

Agrupamento  Vertical  de  Escolas  Muralhas  do  Minho). CEDÊNCIA  DE 

TRANSPORTES:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  e 

ratificar  as  cedências de transporte  que a  coberto dos  nºs 6406; 6562;  6795/2012 

deram entrada  nesta  Câmara  Municipal.  Relativamente  ao  registo  nº  6406,  a Srª. 
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A T A     Nº    22/2012

Vereadora  Maria Ângela de Lima Evangelista não tomou parte na deliberação por 

pertencer aos corpos diretivos Agrupamento Vertical de Escolas Muralhas do Minho. 

Relativamente  ao registo  nº  6562 foi  concedido,  a  titulo  excecional,  pelo fato  de 

terem  as  viaturas  avariadas. CEDÊNCIA  DE  INSTALAÇÕES:-  A  Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  a  cedência  de  instalação  que  a 

coberto do nº 6592; 6692/ 2012 deu entrada nesta Câmara Municipal. Relativamente 

ao registo nº 6692, a Srª. Vereadora  Maria Ângela de Lima Evangelista não tomou 

parte  na  deliberação  por  pertencer  aos  corpos  diretivos  Agrupamento  Vertical  de 

Escolas  Muralhas  do  Minho.  PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  ABERTO  AO 

PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, o Sr. Vice - Presidente da Câmara fixou 

um período de intervenção aberto ao público, tendo – se  registado a intervenção do 

Sr.  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de  Gandra  para   tecer  alguns  comentários 

referente à atuação da EP na colocação dos semáforos na Freguesia de Ganfei, bem 

como,  à  falta  de  resolução  da  sinalização  da  freguesia  de  Gandra,  entre  outras 

situações relacionadas com as valetas do Lugar da Balagota.

O Sr. Vive – Presidente referiu que, apesar de ter pleno conhecimento das situações 

esplanadas  pela  Sr.  Presidente  de  Junta,  lamenta  que  as  entidades  intervenientes, 

ainda,  não  tenham solucionado  o  problema,  mas  que  tudo fará  no  sentido  de  as 

resolver.  APROVAÇÃO  DA ATA EM  MINUTA:-  Nos  termos  das  pertinentes 

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

unanimidade, aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, 

para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Vice - 

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

tratar,  o  Vice -  Presidente da Câmara,  pelas  dez horas  e  cinco minutos,  declarou 

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

11



12


	“Protocolo de Acordo no Âmbito do Apoio Técnico de Psicologia
	Clausula Primeira
	Clausula Segunda
	Clausula Terceira
	Clausula Quarta
	Clausula Quinta
	Clausula Sexta

