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Edital 

N.º 12-A/2016 

 

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 janeiro de 2016, tomou as deliberações destinadas a ter eficácia externa, 

que a seguir se mencionam: 

 

1- Deliberou, por maioria, com quatro abstenções dos/as senhores/as vereadores/as eleitos/as pelo PSD/PPM, 

Dr.ª Maria da Trindade Morgado do Vale, Eng.º Hélio Fernando da Silva Rebelo, Dr.ª Ana Isabel Loureiro 

Pereira e Dr. César Jorge da Silva Vasconcelos, e uma abstenção do senhor vereador eleito pela CDU, 

Adriano Soares Ribeiro, aprovar a minuta do contrato referente ao concurso público com publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia para o fornecimento de gás natural para as instalações da Câmara Municipal, por um 

período de três anos; 

 

2- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo de Colaboração com a Associação das 

Coletividades do Concelho de Valongo; 

 

3- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da alteração à licença administrativa de 

loteamento - lotes 19B e 19C referente ao Processo n.º 15-L/2001, em nome de António Fernandes Peixoto 

Araújo - Local: Rua das Passarias - Alfena; 

 

4- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da licença administrativa para alteração e 

ampliação de moradia unifamiliar referente ao Processo n.º 162-OC/2009, em nome de José Ventura Ferreira 

da Rocha - Local: Rua de São Gemil, 10 - Campo; 

 

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

construção de moradia unifamiliar referente ao Processo n.º 150-OC/2010, em nome de Nelson Lobo da Rocha 

e Diana Filipa de Sousa Vale - Local: Rua Vitorino Nemésio, n.ºs 239 e 247 - Campo e Sobrado; 

 

6- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da licença administrativa para construção 

de moradia unifamiliar referente ao Processo n.º 124-OC/2011, em nome de Fernando Manuel Ascenção 

Moreira da Silva - Local: Rua do Carcajal, 253 e 255 - Alfena; 

 

7- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da licença administrativa das obras de 

alteração de três moradias referente ao Processo n.º 99-OC/2012, em nome de António Alberto Pereira Batista 

- Local: Viela de S. Vicente, n.ºs 17, 31 e 35 - Alfena; 

 

8- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da operação de loteamento referente ao 

Processo n.º 2-L/2012, em nome de Domínio Proeza - Construções, Ld.ª - Local: Avenida Eng.º Duarte 

Pacheco - Ermesinde; 
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9- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da licença administrativa para a instalação 

de stand automóvel referente ao Processo n.º 108-OC/2013, em nome de Aurora Inocência Pereira de Pinho - 

Local: Rua Central da Ribeira - Campo e Sobrado. 

 

 

 

Valongo e Paços do Concelho, aos 22 de janeiro de 2016 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

____________________________ 

(Dr. José Manuel Pereira Ribeiro) 


