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ATA  DA  REUNIÃO 
ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  DE  VALENÇA 
REALIZADA  NO  DIA  02  DE 
JANEIRO DE 2013.  ---------------

- - - Aos dois dias de janeiro do ano dois mil e treze, 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. Presidente da Câmara,  Jorge 

Salgueiro Mendes,  com a presença dos Vereadores  Manuel Rodrigues Lopes, 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 o estipulado na 

agenda de trabalhos previamente elaborada e datada de vinte e sete de dezembro do 

ano findo. ------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
-  -  -  O Sr.  Presidente,  antes  de dar inicio ao período de antes da ordem do dia, 

aproveitou a oportunidade para desejar, a todos os presentes, um prospero ano 2013.

Seguidamente  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE 
DEZEMBRO 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 19 de dezembro findo, pelo 

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

(O Vereador José Luís Serra não tomou parte na deliberação deste ponto por não ter 
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estado  presente  nessa  mesma  reunião).  PONTO  2  –  FORTALEZA  DO 
CHOCOLATE – ISENÇÃO DE TAXAS E CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO 
DO TERRADO:-  A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  a 

isenção  do  pagamento  das  taxas  devidas  pela  ocupação  do  terrado  à  empresa 

Tráseventos  que  em  colaboração  com  o  Município  irá  realizar  o  II  Festival  do 

Chocolate de Valença de 03 a 06 de janeiro corrente (registo nº 7785/2012). PONTO 
3 – CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS:- Foi presente o processo de 

concessão  de  auxílios  económicos  a  famílias  carenciadas  registado  nesta  Câmara 

Municipal sob o nº 7720/2012, a solicitar apoio  para pagamento da renda  em atraso. 

A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  com  base  nos  fundamentos 

constantes da informação prestada pela Técnica de Serviço Social, projetar indeferir 

o solicitado apoio. Mais foi deliberado, também por unanimidade, mandar notificar o 

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, 

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

indeferimento.  PONTO 4 –   DELIBERAÇÕES DIVERSAS –   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 19 a 28 de dezembro corrente. 

“Ciente”. CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES:-  A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a cedência de instalação que a coberto do  nº7726/2012 deu 

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,   não  se  registaram  intervenções 

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  Sr.  Presidente  da 

Câmara  e  pelo  Secretário  da  presente  reunião. E,  nada  mais  havendo a  tratar,  o 
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Presidente da Câmara, pelas …. horas e …. minutos, declarou encerrada a reunião, 

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