
EDITAL N.º 12/2022
 D.A.

----JOSÉ MANUEL VAZ CARPINTEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA: ---------------------

- - - Torna público, nos termos e para os efeitos do nº 1 do art.º 56º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que

na reunião ordinária de câmara realizada a 24 de fevereiro de 2022, foi aprovado dotação e prazos do or-

çamento participativo jovem de Valença 2022 (OPJV 2022). _____________________________

Dotação e Prazos do Orçamento Participativo Jovem de Valença 2022 (OPJV 2022)

Na sequência da apresentação das Normas de Funcionamento do Orçamento Participativo Jovem

de Valença, a Câmara Municipal de Valença propõe, para a sua 1ª edição, a realizar no presente

ano 2022, o seguinte:

 Dotação financeira

O OPJV 2022 terá uma dotação global de 50 000 € (cinquenta mil euros). 

Prazos

1ª fase - Preparação e divulgação do processo e apresentação de propostas por parte da popula-

ção jovem: até 30 de abril de 2022;

2ª fase - Análise técnica das propostas apresentadas: 

- Análise prévia da Comissão Técnica: 2 de maio a 17 de junho de 2022; 

- Comunicação e consulta dos interessados: 20 de junho a 4 de julho de 2022; 

- Decisão final da Comissão Técnica: até 18 de julho de 2022; 

3ª fase - Votação Eletrónica das propostas pela população: 27 de julho a 31 de agosto de 2022;

4ª fase – Divulgação das propostas vencedoras: até 17 de setembro de 2022. ________________

- - - Para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares

públicos do estilo. ________________________________________________________________________

- - - E eu,                             , Chefe da Divisão Administrativa e Geral da Câmara Municipal de Valença o

subscrevi. ______________________________________________________________________________

Paços do Município de Valença, 24 de fevereiro de 2022

O Presidente da Câmara Municipal

José Manuel Vaz Carpinteira



EDITAL N.º 12/2022
 D.A.

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO

- - - PAULA CRISTINA PINHEIRO VASCONCELOS MATEUS, CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA GERAL DA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA: ----------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Certifico que, nesta data, afixei nos Paços do Município um exemplar deste EDITAL, emanado pelo Ex.-

mo Presidente da Câmara Municipal de Valença, referente ao OPJV 2022. ________________________

- -  -  Mais certifico que foram afixados, nos lugares públicos do estilo,  vários exemplares,  assim como,

divulgados pelos serviços. _________________________________________________________________

- - - Por ser verdade e para os devidos efeitos passo a presente certidão que assino.___________________

Paços do Município, 24 de fevereiro de 2022

A Chefe da Divisão Administrativa Geral

______________________________

(Paula Mateus)


