
MUNICIPIO DE VALENQA
oÂMARA MUNIcIPAL

EDTTAL N.. 1412019
D.A.

--. JORGE MANUEL SALGUEIRO MENDES, PRESTDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

NçA:

- - - Torna público, nos termos e para os efeitos do no 1

mbro, que esta Câmara l\4unicipal, em sua reunião

as seguintes' d€liberações:

PONTO Í - APROVAçÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 04 DE ABRTL DE 20,I9.

da por unanimidade. Não tomou paÍte na votação o Sr. Presidente da Câmara Jorge

uel Salgueiro Mendes e o Sr Vereador VÍtor Veiga por não ter estado presentes na reunião

em apreço. PONTO 2 - RELATóR|O DE GESTÃO E CONTAS 20í8. Foi deliberado por maioria

com o voto contra do Sr. Vereador Vítor Veiga e abstenção da Sra. Vereadora LÍgia pereira,

rovar os documentos de prestação de contas referente ao ano 2018 e remeter os mesmos a

embleia l\.4unicipal, nos termos e para os efeitos previstos na alÍnea i) do no 1 do arto 33o da

Lei no 7512013, de 12 de setembro. Mais foi deliberado, por unanimidade, não transcrever na ata

os aludidos documentos, pelo que, depois de rubricados pelos Membros da Câmara l\runicipal,

ficarão arquivados na pasta anexa a este livro de atas, nos termos do artigo So do Decreto-Lei

número 45.362 de 2í novembro de 1963, na redação que lhe Íoi dada pelo Decrelo-Lei número

334182 de 19 de agosto. PONTO 3 - pRtMEtRA REVTSÃO AO ORçAMENTO E GRANDES

OPçOES DO PLA,NO 2019, Foi presente a informação DEF 021 datada de 11 de abril corrente

referente à primeira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do plano 2019. A Câmara

Municipal deliberou por unanimidade submeter a primeira revisão orçamental à Assembleia

Municipal para aprovação. PONTO 4 - CONSELHO MUNtctpAL DE EDUCAçÃO. Foi presente

a informação interna n.o 1415i2019 e com base na mesma foi aprovado por unanimidade, nos

termos do artigo 58ô do D.L. n.o 2112019, remeter à Assembleia lvlunicipal a proposta de

constituiçâo do Conselho Municipal de Educação de acordo com as disposições do artigo S7o do

Decreto-Lei n.ô 2112019. PONTO 5 - DIREITO DE PREFERÊNCIA. Aprovado por unanimidade

exercer o direito de preferència na alienação do prédio urbano inscrito sob o artìgo 2150, f.ação B

da maÍtiz da União de Freguesias de Valença. Cristelo Coco e Arão, destinada a habitaoão e não

r esse mesmo direito relativamente à fração A do referido prédio, destinada a comércio.

PONTO 6 - CONSUMOS EXCESSTVOS DE ÁcUA - |SENçÃO DE TAXAS. Aprovado po

unanimidade autorjzar o pagamento do consumo de água pelo escalão mínimo assim como a

isenção das respetivas taxas de manutenção das infraestruturas, resíduos sólidos e saneamento.
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do art.o 560 da Lei 7512013, de 12 de

ordinária de dia 18 de abril corrente,
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caso exista, nas faturas objeto dos requerimentos registados sob as entradas 152712019 e

1600/2019. PoNTo 7 - ATIV|DADES cuLTURAts - coNcESSÃo DE Apotos. Aprovado

unanimidade a concessão de apoios descritos na informação interna n.o 1455/2019. PONTO 8

DELTBERAçôES DTVERSAS: a) RESUMO DtÁRtO DA TESOURARTA: Ciente. b) DESpACHOS
pRoFERrDos pEto sR PRESTDENTE DA GÂMARA MUNrcrpAL E pELos VEREADoRES

MEDIANTE DELEGAçÃO E SUBDELEGAçÃO DE COMPETÊNCIAS; CiENtE. C) CEDÊNCIAS

DE TRANSPORTES: Aprovado por unanimidade nos termos da informação inlerna n.ó

1413t2019. PONTO 9 - APROVAçÃO OA ATA EM MINUTA. Foi aprovada por unanimidade para

surtir efeitos imediatos. Nada mais havendo a tratar. o Sr, Presidente declarou encerÍada a

reunião Delas onze horas e trinta minutos."

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

, Chefe da Divisão Administrativa Geral da Câmara l\.4unicipal de Valen

Paços do MunicÍpìo de Valença, 18 de abril de 2019
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