
EDITAL N.º 11/2017
 D.A. 

----- JORGE MANUEL SALGUEIRO MENDES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VALENÇA:--------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - Torna público, nos termos e para os efeitos do nº 1 do artº 56º da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, que esta Câmara Municipal, em sua reunião de 23 de fevereiro corrente,  

aprovou: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)  Dar  início  ao  procedimento  de  elaboração  do  Regulamento  do  Comércio  a 

Retalho  Não Sedentário  do  Município  de  Valença,  nos termos  do artigo  98º  n.º1  do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de 

janeiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Promover a consulta,  a todos os interessados, pelo prazo de dez dias úteis 

contados da data da publicitação da deliberação da Câmara Municipal, para que estes 

possam constituir-se  como interessados  e  apresentar  os  seus  contributos  no  âmbito 

deste procedimento; -------------------------------------------------------------------------------------------

3)  Que  a  constituição  de  interessados  e  os  contributos  a  apresentar  sejam 

remetidos  pelos  interessados  por  via  correio  eletrónico,  para  o  seguinte  endereço: 

gadm@cm-valenca.pt,  devendo  os  interessados  colocar  como  "Assunto",  o  seguinte 

texto:" Apresentação de Sugestões - Elaboração de novo Regulamento de Comércio a 

Retalho Não Sedentário do Município de Valença". ---------------------------------------------------

- - - 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 Geral da Câmara Municipal  

de Valença o subscrevi. ---------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Município de Valença, 02 de março de 2017

O Presidente da Câmara

_____________________________



EDITAL N.º 11/2017
 D.A. 

 CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO

- - -  ISABEL GOMES DE BRITO MOURA,  ASSISTENTE TÉCNICO NO SETOR DE 

APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA: ------

- - - Certifico que, nesta data, afixei nos Paços do Município um exemplar deste EDITAL, 

emanado pelo Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Valença, referente à abertura 

de procedimento para elaboração de novo  Regulamento de Comércio a Retalho Não 

Sedentário do Município de Valença. ---------------------------------------------------------------------

- - - 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,  02 de março de 2017

O Assistente Técnico, 

______________________________


