
MUNICÍPIO DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL

  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
08 DE MARÇO DE 2018

ATA EM MINUTA 
Hora de abertura: 10:00:00

Presenças:

Sob a Presidência de: 

• Jorge Manuel Salgueiro Mendes

Vereadores:

• Manuel Rodrigues Lopes

• Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues

• José Manuel Temporão Monte

• Mário Rui Pinto de Oliveira

• Anabela de Jesus Sousa Rodrigues

• Lígia Augusta Lopes Pereira

Faltas: Verificada a falta de ________________________________________, por 

motivos ___________________________, a mesma foi justificada por unanimidade.

Nos termos e para os efeitos do art. 57º do Anexo I, aprovado pela Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro e 34.º, n.ºs 4 e 5 do Código do Procedimento Administrativo, 

foram aprovados na reunião de câmara de 08 de março de 2018, os pontos a seguir 

discriminados, constituindo o presente documento, a ata em minuta: ____________

PONTO  1  –  APROVAÇÃO  DA ATA DA REUNIÃO  DE  CÂMARA DE  22  DE 
FEVEREIRO DE 2018. ________________________________________________
Aprovada  por  unanimidade.  Não  tomou  parte  na  votação  deste  ponto,  o  Sr. 

Vereador Mário Rui Pinto de Oliveira, por não ter estado presente na reunião em 

apreço. ____________________________________________________________

PONTO 2 – Regularização Extraordinária de Vínculos Precários. ____________
Aprovado por _____________ o Procedimento Concursal com vista à regularização 

extraordinária  dos  vínculos  precários,  nos  termos  do  n.º  3  do  artigo  2º  da  Lei 

112/2017  conforme  informação  da  Chefe  de  Divisão  Administrativa  datada  de 

05/03/2018, reconhecendo que os seis postos de trabalho em causa correspondem 

a  necessidades  permanentes  do  Município  e  que  o  vínculo  jurídico  dos 

colaboradores é inadequado. ___________________________________________
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Aprovado por  _______________  propor  à  Assembleia  Municipal  a  alteração do 

Mapa  de  Pessoal  com  vista  à  abertura  do  Procredimento  Concursal  para  a 

regularização  extraordinária dos vínculos precários, nos termos do n.º 3 do artigo 

2º da Lei 112/2017 conforme informação da Chefe de Divisão Administrativa datada 

de  05/03/2018,  reconhecendo que  se tratam de quatro  postos  de  trabalho que 

correspondem  a necessidades permanentes do Município e que o vínculo jurídico 

dos colaboradores é inadequado. _______________________________________

PONTO 3 – CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA – ISENÇÃO DE TAXAS. _______
Aprovado por ________________ autorizar o pagamento pelo escalão mínimo do 

consumo de água referente ao consumidor 51184 da área 108/705 relativamente às 

faturas  de  dezembro  2017  e  janeiro  2018,  e  isentar  as  mesmas  das  taxas  de 

saneamento  e  resíduos  sólidos.  Caso  as  faturas  já  se  encontrem  pagas,  fica 

autorizado  o  reembolso  dos  valores  resultantes  da  diferença  com  os  valores 

cobrados. ___________________________________________________________

Aprovado por ________________  autorizar o pagamento pelo escalão mínimo do 

consumo de água referente ao consumidor 51498 da área 118/6515 relativamente à 

fatura  de  dezembro  2017,  e  isentar  as  mesmas  das  taxas  de  saneamento  e 

resíduos sólidos. Caso a faturas já se encontre paga, fica autorizado o reembolso 

dos valores resultantes da diferença com os valores cobrados. _________________

PONTO 4 – DESPORTO ESCOLAR 2018
PONTO 5 – 
PONTO 6 –  
PONTO 7 – 

PONTO 8 –  DELIBERAÇÕES DIVERSAS: ______________________________
a) RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: _________________________________
Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  21  de  fevereiro  corrente.  Total  de 

disponibilidades  €2.236.487,38(dois  milhões  duzentos  e  trinta  e  seis  mil 

quatrocentos e oitenta e sete euros com trinta e oito cêntimos). Ciente. __________

b)  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  SR  PRESIDENTE  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL  E  PELOS  VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Ciente. __________________________

PONTO 11  – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. __________________________

2



MUNICÍPIO DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL

Foi aprovada por unanimidade para surtir efeitos imediatos. ___________________

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião pelas 

onze horas. _________________________________________________________

Nos termos do nº3 do artigo 57º do Anexo I, aprovada pela Lei n.º 75/2013, de 12 

de  Setembro,  a  presente  minuta  vai  ser  assinada  por  mim,  _______________, 

Chefe da Divisão Administrativa Geral, que a lavrei e pelo Sr. Presidente. ________

O Presidente da Câmara Municipal, 

(Jorge Salgueiro Mendes)
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