
PROJETO DE LEI N.º 99/XIII/1.ª

Alteração dos limites territoriais das freguesias do município de Valongo.

Exposição de Motivos

A presente iniciativa legislativa visa proceder à alteração dos limites administrativos da

União das Freguesias de Campo e Sobrado, da freguesia de Valongo, da freguesia de Alfena 

e da freguesia de Ermesinde, todas pertencentes ao município de Valongo.

A Assembleia Municipal de Valongo tomou a iniciativa de enviar à Assembleia da 

República, no passado dia 9 de novembro de 2015, a delimitação administrativa territorial 

acordada localmente, bem como, as respetivas deliberações das autarquias locais 

envolvidas.

Esta pretensão colheu aprovação unânime dos órgãos executivos e deliberativos da União 

das Freguesias de Campo e Sobrado, da freguesia de Valongo e da freguesia de Alfena e 

uma aprovação maioritária da freguesia de Ermesinde.

Determina a Constituição da República Portuguesa, que a divisão administrativa do 

território é estabelecido por lei (artigo 236, nº 4), sendo da exclusiva competência da 

Assembleia da República legislar, nomeadamente, sobre – como é o caso presente – a 

modificação das autarquias locais (artigo 164º, alínea n).

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados abaixo assinados 

apresentam o seguinte projeto de lei: 



Artigo 1.º

Delimitação administrativa territorial

Nos termos da presente lei é definida a delimitação administrativa territorial entre a União 

das Freguesias de Campo e Sobrado, freguesia de Valongo, freguesia de Alfena e freguesia 

de Ermesinde, no município de Valongo.

Artigo 2.º

Limites territoriais

Os limites administrativos territoriais entre as freguesias referidas no artigo anterior são os 

que constam do anexo da presente lei, que dela faz parte integrante.
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ANEXO I

Coordenadas dos vértices do Limite Administrativo




