
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

EDITAL 

N.O 28/2014 

Oro José Manuel Pereira Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Val~go, toma público, nos 

termos dos n." 1 e 2, do art.O 56.° da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal 

de Valongo, em reunião ordinária realizada em 27 de fevereiro de 2014, fpmou as deliberações 

destinadas a ter eficácia externa, que a seguir se mencionam: 

1. Deliberou por unanimidade, aprovar a proposta de minuta de pr\ltocolo de parceria a 

celebrar entre o Município de Valongo. Junta de Freguesia de Alfena e Asso~iação Viver Alfena; 

2. Deliberou por unanimidade, aprovar a proposta de adicional ao dontrato de comodato 

celebrado entre a Câmara Municipal de Valongo e o Rancho Santo André de ~obrado; 

3. Deliberou por unanimidade, aprovar a venda de madeira variada [oriunda de abates e , 
derrubes de árvores ornamentais; : 

4. Deliberou por maioria, com quatro abstenções dos/a senhores/a Jereadores/a eleitos/a 

peto PSD/PPM, Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar, Dra. Maria da Trindade ~orgado do Vale, Dr. 

Manuel Marques Nogueira dos Santos e Eng.o Hélio Fernando da Silva Reb~lo, e um voto contra 
I 

do senhor vereador eleito pela CDU Adriano Soares Ribeiro, aprovar a abert~ra de procedimentos 

concursais para provimento dos cargos de direção intermédia de 2° ~rau e proposta de 

constituição dos respetivos júris, para efeitos de designação por parte da Asserbleia Municipal; 

5. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo n.· 579-0C/1999, efn nome de Luís de 

Sousa Carneiro, Rua Florbela Espanca, n.os 78 e 84, Ermesinde - declaraçJo de caducidade da 

licença administrativa; I 
6. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo n.° 115-OC/2009, er nome de Manuel 

Carneiro & Bessa, Lda., Rua de Baguim, n.Os 666 e 670 (lote 2), Alfer - declaração de 

caducidade da admissão de comunicação prévia (moradia unifamiliar); ~ 

7. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo n.o 41-OC/1979, e", nome de Luciano 

Gomes de Almeida, Rua da Gandra, n.o 3 e Rua de Angola, n.Os 5 e 17, Erm~inde - execução de 

obras necessárias à correção de más condições de segurança do imóvel; 

8. Deliberou por unanimidade, aprovar o processo n.o 355-0C/1980, em ~me de Manuel da 
I 

Silva Moreira, Rua Joaquim Fernandes dos Santos, n.·s 85, 93 e 103, Ermesinde - ordem de 

execução de obras de conservação necessárias à correção de más condi.,Js de segurança e 

salubridade; I 
I 
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9. Deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para colocação de ipassadeira pedonal na 


Rua da Escola SeaJndária, na freguesia de Alfena; i 


10. Deliberou por unanimidade, aprovar a autorização de execução d~ trabalhos assumidos 

pela autarquia para arranjos exteriores do Espaço Musicultural de Campo; 
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