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Edital 

N.º 193/2017 

 

Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo, torna público, nos termos dos 

n.ºs 1 e 2, do art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Valongo, em 

reunião ordinária realizada em 21 de dezembro de 2017, tomou as deliberações destinadas a ter eficácia 

externa, que a seguir se mencionam: 

 

1- Deliberou, por maioria, com três abstenções dos/a senhores/a vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. 

Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha e Dr. Alberto Fernando Correia Neto, 

aprovar o projeto de execução e os projetos de especialidades no âmbito do “Programa de Circulação Pedonal 

no Perímetro da ARU - 1.ª Fase”; 

 

2- Deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à minuta do Protocolo de Estágio Curricular no âmbito de 

Geologia, entre a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a Autarquia e a estagiária; 

 

3- Deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação entre a Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto, a Associação de Municípios Parque das Serras do Porto e os Municípios 

integrantes; 

 

4- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da comunicação prévia, referente ao 

Processo n.º 235-OC/2006 em nome de Artuz Vaz Nascimento Mateus - Local: Rua da Bela, n.ºs 806 e 808 

(lote 25) - Ermesinde; 

 

5- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da licença administrativa, referente ao 

Processo n.º 120-OC/2009 em nome de Vicente Fernando Duarte Alves da Rocha - Local: Rua 1.º de Maio, n.º 

1454 - Alfena; 

 

6- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da licença administrativa (demolição 

parcial, alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar), referente ao Processo n.º 72-OC/2013 em 

nome de Albino Martins Barros Lima - Local: Rua da Boavista, n.º 724 - Valongo; 

 

7- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da licença administrativa (legalização de 

anexo e execução de passeio a ceder ao domínio público), referente ao Processo n.º 135-OC/2014 em nome 

de Manuel António Duarte - Local: Rua Central da Costa, n.º 120 - Alfena; 

 

8- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da comunicação prévia (obras de 

alteração para legalização de marquises na fachada posterior ao nível do rés do chão e segundo andar), 

referente ao Processo n.º 67-OC/2014 em nome de “Rumo Horizontal - Administração de Condomínios, Ld.ª” - 

Local: Rua Norton de Matos, n.º 110 - r/c e 2.º andar - Ermesinde; 
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9- Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio à União Desportiva Valonguense 1937, 

Clube Desportivo de Sobrado e Ermesinde Sport Clube 1936, para minimizar os custos com a limpeza e 

vigilância de instalações desportivas; 

 

10- Deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da transferência de verbas para a Associação Viver 

Alfena, no âmbito das Atividades de Animação e de Apoio à Família; 

 

11- Deliberou, por unanimidade, apoiar a “Candibyke Associação de Ciclismo” para a realização do Ciclocrosse 

Internacional de Valongo C2, a decorrer no dia 21 de janeiro de 2018; 

 

12- Deliberou, por unanimidade, apoiar o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo para a realização do “I 

Torneio Internacional de Carnaval de Minibasket e do III Torneio Internacional de Basquetebol Vallis Longus”, 

 

13- Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio pontual à Liga de Futebol Popular de 

Valongo na realização do “Campeonato de Futebol 11”, de outubro de 2017 a maio de 2018; 

 

14- Deliberou, por unanimidade, apoiar o Clube de Propaganda da Natação na realização do “3.º Festival 

Professor Toni Pinto - Danças de Salão”; 

 

15- Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio pontual à União Desportiva Valonguense 

para a realização do “1.º Torneio Réveillon UDV 1937”, a decorrer no dia 30 de dezembro de 2017; 

 

16- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo de Colaboração com o Centro Social e 

Paroquial de Alfena; 

 

17- Deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de concurso público, projeto e demais peças 

procedimentais, bem como a constituição do júri para a execução da empreitada: “Piscina Municipal de 

Ermesinde - Eficiência Energética (Candidatura PDCT)”; 

 

18- Deliberou, por maioria, com três votos contra dos/a senhores/a vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD, Dr. 

Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha e Dr. Alberto Fernando Correia Neto, 

aprovar o procedimento tendente à desafetação das parcelas com as áreas de 9.661,20m2 e 10.955,00m2, 

sitas no Lugar de Monte Alto, freguesia de Valongo, do domínio público municipal para integração no domínio 

privado. 

 

Valongo e Paços do Concelho, aos 27 de dezembro de 2017 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

____________________________ 

(Dr. José Manuel Pereira Ribeiro) 


