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EDITAL 
N.O 94/2013 

• 
Dr. José Manuel Pereira Ribeiro. Presidente da Câmara Municipal de Valon o, torna público, nos 

termos dos n."1 e 2, do art.· 56.· da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, qu a Câmara Municipal 

de Valongo, em reunião ordinária realizada em 04 de dezembro de 2013, to ou as deliberações 

destinadas a ter eficácia externa, que a segu~r se mencionam: 

1. Deliberou por unanimidade, atribuir' um subsidio ao Centro Culturlll e Desportivo dos 

Funcionários da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Valongo; i 

2. Deliberou por maioria, com quatro abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo 

PSDIPPM, Dr. João Paulo Baltazar, Dr.· Trindade Vale, Dr. Manuel Nogueir dos Santos e Eng.o 

Hélio Rebelo, aprovar a proposta de Resoluíifio e Abertura de Concurso PÚbli o para a Concessão 

do Dire~o à Ocupação e Exploração de um Quiosque sito na Praça 1° de Maio em Ermesinde; 

3. Deliberou por maioria, com quatro iabstenções dos Senhores Ver, adores eleitos pelo 
! ' 

PSDIPPM. Dr. João Paulo Baltazar, Dr." Tri?dade Vale, Dr. Manuel Nogueira dos Santos e Eng,O 

Hélio Rebelo, e uma abstenção do Senhor vbreador eleito pelo CDU, Sr. Adr~no Ribeiro, aprovar 

a abertura de Concurso Público para a AqUiS~ãO de Serviços de Advocacia e tssessoria Jurídica; 

• 
4. Deliberou por unanimidade, declararia caducidade e execução das o' ras de Urbanização 

pela Câmara Municipal do processo n.o 24-U1990, em nome de Leasimo - S iedade de locação 

Financeira Imobiliária, S.A; 

5. Deliberou por unanimidade, aprovar a receção provisória das obra de urbanização e 

redução da caução do processo n" 26-U2001, em nome de Novandar .L Empreendimentos 

Imobiliários, Lda; 

6. Deliberou por unanimidade, ordenar la execução de obras de conservação necessárias à 

correção de más condições de segurança e Salubridade, do processo n" 185: C/1989, em nome 

de Horácio de Carvalho Teixeira 

7. Deliberou por unanimidade, ordenar 11 execução de obras de conserv ção do processo n.o 

238-0C/1998, em nome de CMO - Construçi1es, lda.; 

8. Deliberou por maioria. com quatro iabstenções dos Senhores Ve ,adores eleitos pelo 

PSDIPPM, Or. João Paulo Baltazar, Dr.· Trindade Vale. Dr. Manuel Nogueira, dos Santos e Eng.o 

Hélio Rebelo, aprovar os Representantes do Municipio nos Concelhos GeraiJ dos Agrupamentos 

de Escolas; 



• 
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, 
9. Deliberou por unanimidade. aprovar a designação das represe~tantes da Câmara 

Municipal no NÔcleo Executivo da Rede Social; I 
10. Deliberou por unanimidade. aceitar a doação do acervo bibliográfico 1Biblioteca Municipal 

de Valongo; 

11. Deliberou por unanimidade. declarar a caducidade do processo de li nciamento de obras 

n.o 5O-OCf2004, em nome de Civiltécnica - Construção Civil e Técnica. Lda; 

12. Deliberou por unanimidade. aprovar o reconhecimento do interesse n conclusão da obra, 

do processo de obras n.o 81-002008, em nome de Manuel Joaquim Moreira a Silva; 

13. Deliberou por unanimidade. aprovar a atribuição de lugares de estacionamento privativo 

para pessoas com mobilidade condicionada; 

14. Deliberou por unanimidade, não tendo participado na votação, por p~rtencer aos Órgãos 

Sociais da ADICE. a Senhora Vereadora, Dr." Trindade Vale, aprovar a atrib~ição de dois lugares • 
i 

de estacionamento privativo para a ADICE - Associação para o Desenvol~imento Integrado da 

Cidade de Ermesinde, na Freguesia de Valo~go: 

Valongo, 05 de dezembro de 2013 

! 
O Presidente da Câma Municipal. 

• (Dr. José erei a Ribeiro) 
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