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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  06  DE 

JUNHO DE 2012. ------------------

- - - No dia seis de junho do ano dois mil e doze, 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, com a presença dos 

Vereadores,  Manuel  Rodrigues  Lopes,  José  Manuel  Temporão  Monte,  Elisabete 

Maria Lourenço de Araújo Domingues, José Luís Serra Rodrigues, 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.  -----------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

intervenções, tendo-se registado a intervenção do Sr. Vereador José Luís Serra para 

saber do motivo do não pagamento das senhas de presença.

O Sr. Presidente referiu que iria averiguar  o motivo pelo qual o procedimento não 

foi  feito,  dado  que  já  foi  transmitido  à  Divisão  Financeira  para  proceder  ao 

pagamento das mesmas  a quem entregam a documentação.

Seguidamente, esclareceu que  foi decidido suspender a ação da providência cautelar 

referente à retenção do IMI, pelo Ministério das Finanças, ficando a aguardar a nova 

lei das finanças Locais e o orçamento de Estado para 2013. ------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 23 DE 

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

unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia 23 de maio corrente, pelo que 

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

Srs. Vereadores Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues, José Luís Serra e 

Maria Ângela de Lima Evangelista,  abstiveram-se por não terem estado presentes 

nesta mesma reunião.  PONTO 2 - PROPOSTA DE VOTO DE LOUVOR:-  Foi 

presente  uma proposta de voto de louvor  aos atletas valencianos  medalhados no 

Campeonato  Nacional  de  Judo  –  Juvenis.  A Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, mandar exarar na ata desta reunião um voto de louvor a  dois atletas 

valencianos pelo excelente desempenho com que, no Campeonato Nacional de Judo 

– Juvenis, os atletas do Judo Clube de Valença,  Ricardo Lopes  e  Alexandra Silva, 

conquistaram   as  medalha  de  ouro  e  bronze,  respetivamente.  PONTO  3  - 

REGULAMENTO  MUNICIPAL  DE  MEDIDAS  DE  APOIO  SOCIAL  A 

FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE VALENÇA:-  No seguimento 

da  deliberação  tomada pela  Câmara  Municipal  em 24 de  abril  último,  acerca  do 

Regulamento  Municipal  de  Medidas  de  Apoio  Social  a  Famílias  Carenciadas  do 

concelho de Valença,   e tendo sido cumprida a formalidade de discussão publica 

através da publicação do edital nos diversos  locais públicos, Portal do Município e 

outras  entidades  e,  não  tendo  sido  apresentada  qualquer  sugestão,  a  Câmara 

Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  submeter  a  aprovação  por  parte  da 

Assembleia Municipal o  Regulamento que se segue. 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE MEDIDAS DE

APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE 

VALENÇA

Preâmbulo

A atual situação económica tem provocado o aumento das situações de desemprego e 

como tal  um elevado número de munícipes recorrem diariamente aos serviços de 

ação social a solicitar apoio para fazer face a despesas com rendas de casa, água e 
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luz. De modo a minimizar estas situações torna-se necessário implementar medidas 

de carácter social que nos permitam minimizar/prevenir situações de exclusão social.

Atento à atual conjuntura o Município já tem vindo a implementar algumas medidas, 

sendo exemplo disso a Loja Social, no entanto, verifica-se a existência de algumas 

problemáticas que requerem uma resposta mais efetiva.

Constituindo, como constitui, competência dos Municípios a prestação de apoios a 

estratos sociais desfavorecidos, pelos meios adequados e nas condições constantes de 

Regulamento Municipal, conforme está consignada na aliena c) do nº 4 do artigo 64º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, a Assembleia Municipal,  mediante proposta da Câmara 

Municipal formulada nos termos das disposições conjugadas da alínea a) do nº 6 do 

mesmo artigo com a alínea a) do nº 2 do artº 53º do mesmo diploma legal, aprova o 

seguinte regulamento.

Capítulo I

Artigo 1º

Objeto

1.  O  presente  regulamento  define  os  critérios  de  atribuição  de  medidas 

extraordinárias e excecionais de apoio social a indivíduos/famílias em situação de 

carência económica, bem como o procedimento para a sua obtenção.

2.  Os  apoios  sociais  previstos  e  concedidos  ao  abrigo  do  presente  regulamento 

vigorarão enquanto se encontrarem em vigor as medidas do programa de assistência 

económica a Portugal.

Artigo 2º

Âmbito

O presente regulamento aplica-se na área geográfica do Município de Valença.
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Artigo 3º

Conceitos

  Para efeitos do disposto no presente Regulamento, considera-se:

1- Agregado familiar  – o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de 

parentesco,  casamento  ou  outras  situações  similares,  desde  que  vivam 

comprovadamente em economia comum.

2- Prédios urbanos – frações autónomas e/ou edifícios habitacionais, comerciais 

e/ou industriais.

Capítulo II

Condições de Acesso

Artigo 4º

Beneficiários

Sem prejuízo dos limites estabelecidos no artº 5º do presente regulamento, podem 

beneficiar  destes  apoios  os  cidadãos  residentes  no  concelho  de  Valença  que 

preenchem cumulativamente os seguintes requisitos;

a) Residam e sejam eleitores no Concelho de Valença há, pelo menos, dois anos;

b) Disponham de um rendimento mensal per capita igual ou inferior a 75% do Salário 

Mínimo Nacional

c)Não possuam prédios urbanos, com exceção da casa onde habitem;

d) Declarem e comprovem não usufruir de outro tipo de apoio para o mesmo fim.

Artigo 5º

Benefícios

1- Os cidadãos referidos no artigo anterior beneficiarão dos seguintes apoios:

a) Atribuição de subsídios eventuais para pagamento de despesas com rendas de casa, 

pagamento de eletricidade, água e de gás;
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b) Comparticipação de 50% sobre a parte não comparticipada pelo Serviço Nacional 

de Saúde na medicação adquirida mediante receita médica;

c) Atribuição de subsídio de transporte para consultas/tratamentos nas Unidades de 

saúde Públicas ou convencionadas;

d)  Acesso  gratuito  às  iniciativas  de  carácter  cultural,  desportivo  e  recreativo  de 

iniciativa da Câmara Municipal;

e) Outros que a Câmara Municipal, por maioria dos seus Membros em efetividade de 

funções, delibere conceder.

Artigo 6º

Limite Financeiro dos Apoios Sociais

a) Os encargos máximos a suportar  pelo Município com os apoios concedidos ao 

abrigo do presente Regulamento e do Regulamento do Cartão Municipal do Idoso são 

os que vêm definidos nos termos dos nºs 3 a 6 do Regulamento do Cartão Municipal 

do Idoso.

b) Durante a vigência do presente Regulamento, o nº 3 do artº 5º do Regulamento do 

Cartão Municipal do Idoso tem a seguinte redação:  

“3 - O encargo máximo anual a suportar pelo Município com apoios ao abrigo  

do presente regulamento é de € 50.000,00.”.

Artigo 7º

Cálculo do Rendimento Per Capita

Para efeitos do presente Regulamento, o rendimento per capita é calculado através da 

seguinte fórmula:

                   R=  RM - D

                               AF

em que:
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RM  -  rendimento  líquido  mensal  do  agregado  familiar  reportado  ao  mês 

anterior ao do que é formulado o pedido;

D – despesas fixas do agregado;

AF – Número correspondente aos elementos do agregado familiar.

Capítulo III 

Candidatura e Análise

Artigo 8º

Instrução do Processo

1-  O  processo  de  candidatura  aos  apoios  a  conceder  ao  abrigo  do  presente 

regulamento é instruído com os seguintes documentos:

a) Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, em modelo próprio a fornecer 

pelos serviços da Autarquia, especificando a que se refere o pedido;

b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou outro documento de identificação de todos 

os elementos que compõem o agregado familiar;

c)- Fotocópia do Cartão de Eleitor do candidato e do dos elementos do respetivo 

agregado familiar, se maiores de 18 anos;

d) Fotocópia do Cartão da Segurança Social, ou declaração que o substitua, ou de 

outros serviços de saúde;

e) Atestado de Residência,  com a composição do agregado familiar,  emitido pela 

Junta de Freguesia, com declaração de residência de há pelo menos dois anos;

f) Certidão da Repartição de Finanças com a indicação do número de imóveis de que 

é titular o requerente, ou certidão negativa;

g) Documento comprovativo dos rendimentos de todos os elementos do agregado 

familiar,  ou documento comprovativo da situação de desempregado sem direito a 

subsídio de desemprego ou do Rendimento Social de Inserção, reportados ao mês 
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anterior ao do que é formulado o pedido;

i)  Fotocópia  do  recibo  de  renda  de  casa  ou  da  prestação  do  empréstimo  para 

aquisição de habitação própria, reportados ao mês anterior ao do que é formulado o 

pedido;

2- Os beneficiários dos apoios a que se refere o presente Regulamento, sempre que se 

verifique a  alteração dos seus rendimentos  e/ou a  do de alguns  dos membros  do 

agregado familiar, devem comunicar de imediato tal facto à Câmara Municipal, sob 

pena de cessação dos apoios e/ou de restituição de apoios indevidamente auferidos.

Artigo 9º

Apreciação e decisão

Compete à Câmara Municipal, mediante prévia apreciação e informação dos Serviços 

de Ação Social,  decidir  acerca das candidaturas apresentadas aos apoios a que se 

refere o presente Regulamento.

Artigo 10º

Dúvidas e Omissões

Compete  à  Câmara  Municipal  resolver,  mediante  deliberação,  todas  as  dúvidas  e 

omissões do presente Regulamento.

Artigo 11º

Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor  no primeiro dia útil do mês seguinte ao da 

sua aprovação.” -----------------------------------------------------------------------------------
PONTO 4 - EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE IMÓVEIS:- 

Foi presente o Anúncio nº31452/2012 de 23 de maio findo, publicado no sitio da 

internet “Casa Pronta”, no que Maria da Conceição Subtil da Silva Agre Rodrigues 

manifesta  a  intenção  de  vender  a  Manuel  de  Azevedo  Campos,  pelo  preço  de 

€55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros) o  prédio (habitação), sito  na Rua Dr. Pedro 
7



Augusto  Dias,  nº  15,  da  Freguesia  e  Concelho  de  Valença,  inscrito  sob  o  artigo 

matricial nº52. 

Seguidamente,  foi presente o Anúncio nº 32002/2012 de 24 de maio findo, publicado 

no  sitio  da  internet  “Casa  Pronta”,  no  que  Francisco  António  Gomes  Guerra 

manifesta  a  intenção  de  vender  a  José  Manuel  Montenegro  Roda,  pelo  preço  de 

€46.250,00 (quarenta e seis mil duzentos e cinquenta euros) o  prédio (habitação), 

sito  na Avenida de Espanha, bloco A, 3º andar esqº,  da Freguesia e Concelho de 

Valença, inscrito sob o artigo matricial nº 2117. 

A Câmara Municipal, depois de apreciar este assunto, deliberou, por unanimidade, 

não  exercer  o  direito  de  preferência  em ambas  as  transmissões.  PONTO 5  -  V 

EDIÇÃO DO FUN KID'S:-  Foi presente a informação interna registada sob o nº 

2834/2012, prestada pelo Responsável pelo Área de Desporto e Juventude, através da 

qual vem referir que o Município irá proceder a mais uma edição do projeto "FUN 

KIDS" que decorrerá em dois períodos, de 09 a 13 de Julho e de 16 a 20 de Julho 

próximo, destinado a crianças entre nascidas entre 1998 e 2005. O Projeto "FUN 

KIDS" terá limite de inscrições até 300 jovens participantes, sendo 150 participantes 

por  cada  período  do  projeto,  conforme  consta  da  brochura  de  divulgação  desta 

atividade. O valor de inscrição €15,00 (quinze euros) para a 1ª inscrição e de €10,00 

(dez  euros)   para  inscrições  de  possíveis  irmãos.  Relativamente  aos  jovens 

sinalizados na Ação Social da Câmara, irão estar isentos do pagamento de qualquer 

taxa  e  durante  os  dias  das  atividades  ser-lhe-ão  oferecidos  dois  lanches  diários, 

almoço  e  o  transporte.   O  programa  das  atividades  apresentado  contempla  as 

atividades de aventura, lúdicas, desportivas e culturais,  idas a praia, cinema, Parque 

Aquático  de  Vila  Nova de  Cerveira  e  ainda  uma visita  ao  Centro  de  Estágio  de 

Melgaço.  A Câmara  Municipal,  depois  de  apreciar  este  assunto,  deliberou,  por 
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unanimidade,  aprovar  a iniciativa “Fun Kids – ATL de Verão 2012”,  nos moldes 

acima expostos.  PONTO 6 - OTL – PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPOS 

LIVRES  –  PROJETO:-   Foi  presente  a  informação  interna  registada  sob  o  nº 

3080/2012,  prestada  pelo  Chefe  de  Divisão  Administrativa,  através  da  qual  vem 

apresentar o projeto para o Programa de Ocupação de Tempos Livres, que decorrerá 

em quatro períodos, de 01 a 15 e de 16 a 31 de Julho próximo, bem como, de  01 a 15 

e de 16 a 31 de Agosto próximos,  destinado a jovens  residentes no Concelho de 

Valença  com idades compreendidas entre os 16  e os 25 anos  para as áreas  de 

Cultura, Turismo e Património, Desporto e Lazer, Ambiente e Ação Social,  Apoio 

Administrativo.

O jovem terá  direito  a seguro de acidentes pessoais,  bolsa no montante de €5,00 

(cinco euros diários)  e refeição diária na cantina municipal.  A Câmara Municipal, 

depois  de  apreciar  este  assunto,  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  iniciativa 

“Programa de Ocupação de Tempos Livres”, nos moldes acima expostos. PONTO 7 

-  EVENTO  “INSUFLÂNDIA”  -  CEDÊNCIA DE  ESPAÇO:-  Foi  presente  o 

requerimento  de  Tássapedal,  Lda,  registado  nesta  Câmara  Municipal  sob  o  nº 

1185/2012,   a  solicitar   autorização  para  ocupação  de  espaço  publico,  para  a 

realização de um evento Lúdico, Cultural e Recreativo - “Insuflândia”, nos dias 09 e 

10 de Junho corrente, bem como, a respetiva isenção de taxas de ocupação. A Câmara 

Municipal  deliberou,  por  maioria,  com votos  contra  dos  Vereadores  eleitos  pelo 

Partido Socialista, autorizara o realização do evento e conceder apoio logístico, bem 

como, isentar do pagamento das taxas. 

O Sr. Vereador José Luís Serra referiu que votavam contra porque: 

“1º é uma empresa privada;

2º nenhum privado atua sem ser para obter lucro.
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Motivo pelo qual não faz sentido isentar de taxas  quando não é para fins sociais. 

Deveria cobrar-se pois é obrigação do município cobrar taxas”.   
PONTO 8  - “FEIRA MOSTRA” - ISENÇÃO DE TAXAS DE PUBLICIDADE:- 

Foi  presente  um  oficio  da  MostraCoura-Associação  para  Promoção  de  Produtos 

Regionais  do Alto Minho, em que o Município de Paredes de Coura é promotor  e 

parceiro,  registado  nesta  Câmara  Municipal  sob  o  nº  3361/2012,  a  solicitar 

autorização para publicitar a XIX Feira Mostra de produtos Regionais, a  realização 

nos  dias  08,  09  e  10  de  Junho  corrente.  A Câmara  Municipal   deliberou,  por 

unanimidade  autorizar o solicitar, bem como, isentar do pagamento das respetivas 

taxas. PONTO 9 - ETAP – COLOCAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CURSO EM 

OUTDOOR  –  ISENÇÃO  DE  TAXAS:-   A Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, isentar do pagamento das taxas referentes à colocação de informação 

de cursos da ETAP – Escola Profissional, no outdoor na Rotunda em S. Pedro da 

Torre (registo nº 2796/2012).  PONTO 10 - CIRCO NEDERLAND – ISENÇÃO 

DE TAXAS:-  Foi presente o requerimento  de Circo Nederland de Eva Maria José 

Van Den Berg,  registado nesta  Câmara  municipal  sob  o  nº  3511/2012 a  solicitar 

autorização para instalar o circo infantil sem animais , nos dias 15, 16 e 17 de Junho 

corrente,  bem  como,  a  respetiva  isenção  do  pagamento  das  taxas  respetivas.  A 

Câmara Municipal  deliberou,  por maioria,  com votos contra  dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, autorização a instalação do circo, bem como, a isenção do 

pagamento das  taxas.  O Sr.  Vereador  José Luís  Serra  referiu  que votam contra  a 

isenção de taxas.  PONTO 11 -  SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES – CONT.:- A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de subsídios às 

coletividades  do  concelho,  de  acordo  com  a  informação  interna  prestada  pelo 

Responsável  do Desporto e Juventude registado sob o nº  3098/2012,  conforme o 

quadro que se segue:-----------------------------------------------------------------------------
ASSOCIAÇÕES JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMB

RO
DEZEMBR

O
TOTAL

Basket Clube Valença 2.000,00€ 2.170,00€ 2.170,00€ 2.170,00€ 2.170,00€ 2.170,00€ 2.150,00€ 15.000,00€

União Desportiva Friestense 930,00€ 930,00€ 930,00€ 930,00€ 930,00€ 930,00€ 920,00€ 6.500,00€

Grupo Desportivo Ganfeiense 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 500,00€
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Associação Desportiva 
Verdoejense

500,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€ 500,00€ 2.000,00€

União Columbófila Valença 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 500,00€

Real Utopia Associação 600,00€ 0,00€ 650,00€ 0,00€ 650,00€ 0,00€ 600,00€ 2.500,00€

Celtas do Minho 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 200,00€ 1.700,00€

TOTAL
5.280,00€ 3.350,00€ 4.500,00€ 3.350,00€ 4.500,00€ 3.350,00€ 4.370,00€ 28.700,00€

PONTO 12  -  “PRETO NO BRANCO” -  ALTERAÇÃO AO HORÁRIO DE 

ESTABELECIMENTO:-  Foi presente  o requerimento de Eduardo Alberto Areias 

da Silva, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 1356/2012, que na qualidade  de 

sócio gerente da empresa Eduardo Alberto da Silva & Esteves, Lda, vem solicitar 

novo  horário  de  funcionamento  para  o  estabelecimento  denominado  “Preto  no 

Branco”, das 9h00 até 4h00, para todos os dias da semana, sem descanso semanal. A 

Câmara Municipal, com base nos pareceres emitidos pelas entidades que o próprio 

Regulamento estipula,  deliberou,  por unanimidade,  autorizar  o horário apenas  aos 

fins  de  semana  e  feriados  até  às  4h00.  PONTO  13  -   FEIRA SEMANAL – 

AVERBAMENTO DO LUGAR:-   Foi presente o requerimento de Sónia Miranda 

Simões Matos, registado neta Câmara Municipal sob o nº 2741/2012, a solicitar o 

averbamento  do lugar de feira nº 34 de que é titular para a sociedade Unipessoal por 

quotas  “Sónia  Miranda Simões Unipessoal,  Lda”,  atendendo a  que cessou a  sua 

atividade  em  nome  individual.  AUSÊNCIA DE UM  VEREADOR:-  Quando  os 

trabalhos da reunião iam neste ponto o Sr. Vereador José Monte ausentou-se pelas 

10h00m. -------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra dos Vereadores Eleitos 

pelo Partido Socialista, autorizar o averbamento  solicitado, desde que observadas as 

seguintes condições:

Que no caso de cessão de qualquer quota social a estranhos por ato entre vivos, tal 

operação seja havida como transmissão ilegal do lugar, sujeitando-se a sociedade à 

sanção da cessação do direito de ocupação do lugar de Feira; 

Que  a  sociedade  apresente  certidão  atualizada  do  registo  comercial  aquando  da 

renovação do pagamento da taxa de ocupação ou sempre que a Câmara Municipal 

assim o entender, por forma a provar que não ocorreu qualquer cessão de quotas em 
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violação do disposto na alínea anterior. 

O  Sr. Presidente usou o voto de qualidade na votação deste ponto. ----------------------

REGRESSO DO VEREADOR:- O Sr. Vereador José Monte quando eram 10h10m 

regressou à reunião.   PONTO 14 -  DELIBERAÇÕES DIVERSAS  - RESUMO 

DIÁRIO DE TESOURARIA:-  Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 

de 05 de Junho corrente, que apresenta o total de disponibilidades de €1.067.235,24 

(um milhão  sessenta  e  sete  mil  duzentos  e  trinta  e  cinco  euros  e  vinte  e  quatro 

cêntimos).  “Ciente”.  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E 

PELOS VEREADORES MEDIANTE DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 

PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL:-  Foi presente a relação dos despachos 

p24  de  maio  findo  a  05  de  junho  corrente.  “Ciente”.  CEDÊNCIA  DE 

TRANSPORTE:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  e 

autorizar a cedência de transporte que a coberto dos nºs 2723; 2833; 2868; 3113; 

3284; 3290; 3344; 3360/2012 deram entrada nesta Câmara Municipal. Relativamente 

ao  registo  nº  3237/2012,  a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  maioria,  com votos 

contra dos membros eleitos pelo partido socialista, ratificar a cedência de transporte. 

O Sr. Vereador José Luís Serra referiu que votam contra porque têm sérias dúvidas 

quanto aos custos do motorista serem por conta da Associação do Bombinhos, se é 

passado  recibo  e  se  existe  enquadramento  legal  para  isso.  CEDÊNCIA  DE 

INSTALAÇÕES:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  e 

autorizar  as  cedências  de  instalações  que  a  coberto  dos  nºs  2802;  3115;  3448; 

3494/2012  deram  entrada  nesta  Câmara  Municipal.  CEDÊNCIA  DE 

EQUIPAMENTO:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  e 

autorizar as cedências de equipamento que a coberto dos nºs 2602; 3247; 3494/2012 

deram  entrada  nesta  Câmara  Municipal.   PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO 

ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a  ordem de trabalhos,  o  Sr.  Presidente  da 

Câmara fixou um período de intervenção aberto ao público, tendo-se registado as 

seguintes intervenções: --------------------------------------------------------------------------

- Do Sr. David Lobão para questionar a razão pela qual foi autorizada a realização de 
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um feira  mensal   neste  concelho  e  se  a  mesma  será  para  manter  atendendo  às 

contestações feitas pelos comerciantes.

O Sr. Presidente disse que não distingue o comércio de dentro e fora da Fortaleza, são 

todos comerciantes. No  comércio em geral a realização da feira  mensal foi positiva, 

verificando-se   maior  movimento  na  área  envolvente   à  feira.   No  interior  da 

Fortaleza detetou-se um aumento de 30%  no estacionamento do Parque da Coroada 

em  relação  aos  outros  domingos,  pelo  que  nã  podemos  concluir  que  a  feira 

prejudicou o comércio.  APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:-  Nos termos das 

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

deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  ata  desta  reunião,  em minuta,  para  surtir 

efeitos imediatos,  para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente 

assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da presente reunião. E, nada 

mais  havendo a  tratar,  o Presidente da Câmara,  pelas  dez horas e trinta  minutos, 

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