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Reunião Ordinária de 06.04.2017 

 

Adenda à Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Intervenção dos Membros da Câmara; 

 

Resumo diário de tesouraria.  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – Diversos 

 

1.1 - ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1.2 – Autorização Prévia para lançamento de fogo-Festas da Páscoa;  

 

1.3 - Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 27.10.2016, 03.11.2016, 10.11.2016, 

16.11.2016, 24.11.2016 e 02.12.2016.  

 

2 – DOTA – Divisão do Ordenamento do Território e Ambiente 

 

2.1 – Processo nº. 37-L/2016, em nome de Mário da Silva Martins  

Local: Via da Fonte - Ermesinde  

Receção provisória das obras de urbanização;  

 

2.2 – Festas da Páscoa - isenção do pagamento da taxa pela emissão de licença especial de ruído;  

 

2.3 – Realização de eventos para angariação de fundos em honra da Nª. Srª. das Necessidades - isenção 

do pagamento da taxa pela emissão de licença especial de ruído.  

 

3 – DFM – Divisão de Fiscalização e Metrologia  

 

3.1 – Processo n.º 53-OC/2012 em nome de Carlos Teixeira da Silva 

Local: Rua Central do Reguengo, n.ºs 91, 93, 95 e 103 - Alfena 

Declaração de caducidade da licença administrativa de legalização de obras de ampliação de moradia 

unifamiliar;  

 

3.2 – Processo n.º 113-OC/2012 em nome de Fernando da Costa Pereira 

Local: Rua dos Combatentes, n.º 41 - Alfena 

Declaração de caducidade da licença administrativa (construção de anexo);  

 



 

 

 

 

3.3 – Processo n.º 124-OC/1994 

Local: Rua da Ilha, n.ºs 48, 52 e 72 e Rua do Terreiro, n.ºs 61 e 81 - Valongo 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade;  

 

3.4 – Processo n.º 325-OC/1997 

Local: Rua Álvares Cabral, n.º 590 - 4.º centro traseiras - Valongo 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade;  

 

3.5 – Processo n.º 171-OC/1998 

Local: Rua Vale da Pinha, n.ºs 91 a 159 - Valongo 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade;  

 

3.6 – Processo n.º 529-OC/1998 

Local: Rua Alto de Fernandes, n.º 18 - r/chão direito frente - Valongo 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação;  

 

3.7 – Processo n.º 31/2016(07) 

Local: Avenida engenheiro Duarte Pacheco, frente à subestação de Ermesinde 

Vistoria de segurança e salubridade / ordem de execução de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança e salubridade.  

 

4 – DFRH – Divisão de Finanças e Recursos Humanos  

 

4.1 - Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a prestação de serviços de 

fornecimento de refeições nos Estabelecimentos de Educação e Ensino do Município de Valongo bem como 

no âmbito do Plano de Emergência de Apoio Alimentar, por um período de 36 meses – Aprovação de 

serviços a mais e aceitação da revisão de preços;  

 

4.2 - Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a prestação de serviços de 

limpeza de edifícios da Câmara Municipal, por um período de 24 meses ” – Aprovação de serviços a mais e 

aceitação da revisão de preços;  

 

4.3 - Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a prestação de serviços de 

fornecimento de refeições nos Estabelecimentos de Educação e Ensino do Município de Valongo, bem 

como no âmbito do Plano de Emergência de Apoio Alimentar, por um período de 36 meses. 

 

4.4 - 5ª Alteração do Orçamento e 5ª Alteração das Grandes Opções do Plano do ano 2017.  
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5 – DEASD – Divisão de Educação, Ação Social e Desporto 

 

5.1 - União de Freguesias de Campo e Sobrado - Proposta de celebração de um Protocolo de 

Coorganização do 20.º Grande Prémio de Atletismo da Vila de Campo.  

 

 

 

 

Valongo, 03 de abril de 2017  

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 

 

 


