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CÂmara muniCiPal

A.1. ATA N.º 1
reunião ordinária da CÂmara realiZa-
da nos Paços do muniCÍPio de vila nova 
de gaia em 09 de janeiro de 2017
Presentes:
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. dr. edu-
ardo vítor de almeida rodrigues
- o senhor vereador, Firmino jorge anjos Pe-
reira;
- o senhor vice-Presidente eng.º Patrocínio mi-
guel vieira de azevedo; 
- a senhora vereadora dr.ª maria elisa vieira da 
silva Cidade oliveira;
- a senhora vereadora engª maria mercês duar-
te ramos Ferreira.
- a senhora vereadora dr.ª maria Cândida oli-
veira;
- o senhor vereador dr. delfim manuel maga-
lhães de sousa.
- o senhor vereador dr. manuel antónio Cor-
reia monteiro;
- o senhor vereador, dr. elísio Ferreira Pinto;
- o senhor vereador arq. josé valentim Pinto 
miranda.
ausÊnCias justiFiCadas nos termos da 
alÍnea C) do artº. 39 da lei nº. 75/2013 de 
12 de setemBro:
- o senhor vereador dr. josé guilherme saraiva 
de oliveira aguiar.
Presidiu À reunião: 
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. dr. edu-
ardo vítor de almeida rodrigues.
seCretariou a reunião: 
- a diretora municipal de administração e Fi-
nanças, dra. manuela garrido.
hora da aBertura: 17 horas e 40 minutos.
hora de enCerramento: 18 horas e 20 mi-
nutos.

PerÍodo antes da ordem do dia
Ponto PrÉvio nº 1

o senhor Presidente da Câmara, Prof. dr. eduar-
do vítor de almeida rodrigues apresentou um 
voto de pesar pelo falecimento do dr. guilher-
me Pinto, do dr. mário soares e do dr. daniel 
serrão, que foi deliberado por unanimidade.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
aProvação deFinitiva da ata n° 24 da 
reunião de CÂmara (PúBliCa) realiZa-

da em 19 de deZemBro de 2016
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 24 da reunião 
de Câmara (Pública), realizada em 19 de de-
zembro de 2016.
designação em Comissão de serviço, 
Pelo PerÍodo de trÊs anos, nos Cargos 
de CheFe de divisão de Coordenação 
da assessoria jurÍdiCa e da regula-
mentação muniCiPal, CheFe de divisão 
de aPoio Às emPresas e ao emPrego, di-
retor do dePartamento de amBiente e 
Parques urBanos e diretor do dePar-
tamento de oBras e emPreitadas - des-
PaChos 1, 2, 3 e 4 de 2017.
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
atriBuição de suBsÍdio À assoCiação de 
Pais e alunos da aCademia de músiCa de 
vilar do ParaÍso Para aPoio À deslo-
Cação da orquestra de guitarras de 
vilar do ParaÍso a nova iorque - alte-
ração da designação Para aPeamviP - 
assoCiação de Pais e enCarregados de 
eduCação da aCademia de músiCa de vi-
lar do ParaÍso 
edoC/2016/3326
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “aprovo. À Câmara 
para ratificação. 21.12.2016”
deliberação: deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 21 
de dezembro de 2016 que aprovou a alteração 
dos documentos contabilísticos relativos à atri-
buição de subsídio à aPeamviP – associação 
de Pais e encarregados de educação da acade-
mia de música de vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
aCordo de ColaBoração a CeleBrar 
entre o muniCÍPio de vila nova de gaia 
e a junta de Freguesia da madale-
na Para aPoio oBras de BeneFiCiação 
edoC/2016/70294
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “aprovo. À Câmara 
para ratificação. 27.12.2016”
deliberação: deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
27 de dezembro de 2016 que aprovou o acordo 
de Colaboração a celebrar entre o município de 
vila nova de gaia e a junta de Freguesia da 
madalena, no montante global de €32.000,00 
(trinta e dois mil euros), para apoio obras de 
beneficiação, nos termos acordados.
aCordo de ColaBoração CeleBrado 
entre o muniCÍPio de vila nova de gaia 
e o Centro de Cultura e desPorto dos 
TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA • 
aPoio Para a atividade regular 
edoC/2016/71025
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “aprovo. À Câmara 
para ratificação. 29.12.2016”
deliberação: deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 29 
de dezembro de 2016 que aprovou a adenda ao 
acordo de Colaboração celebrado entre o mu-
nicípio de vila nova de gaia e o Centro de Cul-
tura e desporto dos trabalhadores de vila nova 
de gaia a 02 de Fevereiro de 2016, no montante 
de € 8.000,00 (oito mil euros), para apoio a ati-
vidade regular, nos termos aditados. 
Prorrogação do PraZo estaBeleCido 
no ProtoColo de aCordo de ColaBo-
ração CeleBrado entre o muniCÍPio de 
vila nova de gaia e a CaiXa de Previ-
dÊnCia de advogados e soliCitadores 
edoC/2017/313
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
04.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a prorrogação do prazo estabelecido 
no Protocolo de acordo de Colaboração cele-
brado entre o município de vila nova de gaia 
e a Caixa de Previdência de advogados e so-
licitadores, até ao dia 31 de dezembro de 2017, 

mantendo-se as restantes condições aprovadas 
pela deliberação camarária de 19 de dezembro 
de 2014.
ProtoColo de aCordo de ColaBora-
ção a CeleBrar entre o muniCÍPio de 
vila nova de gaia e a santa Casa da mi-
seriCÓrdia de vila nova de gaia 
edoC/2017/294
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de acordo de Colabora-
ção a celebrar entre o município de vila nova 
de gaia e a santa Casa da misericórdia de vila 
nova de gaia, nos termos protocolados.
ProtoColo de ColaBoração a Cele-
Brar entre o muniCÍPio de vila nova de 
gaia, a FarmáCia da liga das assoCia-
çÕes de soCorro mútuo de vila nova 
de gaia e a união de Freguesias de ma-
Famude e vilar do ParaÍso no ÂmBito 
“gaia Com Programa esPeCial de vaCi-
nação”
edoC/2016/68832
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o município de vila nova de gaia, a Far-
mácia da liga das associações de socorro mú-
tuo de vila nova de gaia e a união de Fregue-
sias de mafamude e vilar do Paraíso, no âmbito 
“gaia com Programa especial de vacinação”.
aditamento n° 1 ao Contrato de Par-
tilha de PouPanças lÍquidas ao Fee 
(Povt-65- 2014-88 - gestão de energia na 
iluminação PúBliCa - instalação de re-
guladores de FluXo 
edoC/2016/70160
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016”
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deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o aditamento n° 1 ao Contrato de Parti-
lha de Poupanças líquidas ao Fee (Povt - 65- 
2014 - 88 - gestão de energia na iluminação 
Pública - instalação de reguladores de Fluxo), 
celebrado entre a Comissão executiva do Plano 
nacional de ação para a eficiência energética 
e o município de vila nova de gaia, nos termos 
informados.
Projeto de alteração ao regulamen-
to de taXas e outras reCeitas do mu-
niCÍPio de vila nova de gaia que PrevÊ 
a redução em 50% do valor das taXas 
muniCiPais a Pagar Por ComerCiantes 
edoC/2016/62716
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
a) nos termos do artigo 99º do CPa, conjugado 
com o preceituado na alínea k), do nº 1, artigo 
33º do regime jurídico das autarquias locais 
(rjal), aprovado pela lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, a submissão a deliberação da Câma-
ra municipal do Projeto de alteração ao regula-
mento de taxas e outras receitas do município 
de vila nova de gaia, que prevê a redução em 
50% do valor das taxas municipais a pagar por 
comerciantes.
b) nos termos do disposto no artigo 101º, nº 1 
do CPa, seja submetida a consulta pública para 
recolha de sugestões, considerando que a natu-
reza da matéria em causa o justifica, pelo prazo 
de 30 dias a contar da publicação do Projeto 
de alteração ao regulamento de taxas e ou-
tras receitas do município de vila nova de gaia 
no Boletim municipal e no sítio institucional do 
município.
CalendariZação de venCimentos Para 
2017 
edoC/2016/67427
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.12.2016”
deliberação: deliberado por unanimidade, 

aprovar a Calendarização de vencimentos para 
2017, nos termos informados.
ProCedimento de Consulta esCrita 
PrÉvia relativamente aos estatutos 
do eiXo atlÂntiCo do noroeste Penin-
sular 
edoC/2016/70375
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var o procedimento de consulta escrita prévia 
relativamente aos estatutos do eixo atlântico 
do noroeste Peninsular.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
Pedido de CedÊnCia do esPaço CorPus 
Christi Para a realiZação do Festival 
internaCional de FotograFia de avin-
tes - o instantes 
edoC/2017/596
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
04.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do espaço Corpus 
Christi para a realização do Festival internacio-
nal de Fotografia de avintes – “o instantes”, 
solicitado pela junta de Freguesia de avintes, 
nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
deliBeração do Conselho diretivo do 
imPiC, iP de 12/12/2016 soBre CanCelamen-
to da PlataForma de marCa gateWit
inF/PareCer n° 106/dCajrm
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “Concordo, aten-
to o conteúdo do parecer e o superior interes-
se público em questão nos procedimentos em 
curso, bem como o quadro institucional do im-
PiC. À Câmara, para ratificação. 20.12.2016”
deliberação: deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
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20.12.2016 que aprovou o prosseguimento da 
tramitação dos dez procedimentos concursais 
em curso na Plataforma gateWit, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do artigo 26º da lPeCP, 
até que lhe sejam enviados os ficheiros neces-
sários à plena tramitação dos mesmos na aCin-
gov, nos termos informados.
reClamação graCiosa eFetuada Pela 
ren - redes energÉtiCas naCionais, 
sgPs, s.a. - taXa muniCiPal de Proteção 
Civil relativa ao ano de 2016 - inF/Pare-
Cer n° 107/dCajrm 
edoC/2017/384
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 04.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
04.01.2017 que indeferiu a reclamação graciosa 
efetuada pela ren – redes energéticas nacio-
nais, sgPs, sa, relativa à taxa municipal de Pro-
teção Civil referente ao ano 2016, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

ConCurso PúBliCo Para a Contrata-
ção da emPreitada de “Consolidação 
da esCarPa da serra do Pilar” - não 
aPresentação de doCumentos de haBi-
litação e Caução - CaduCidade da ad-
judiCação - inFormação n° 2016/40683 
edoC/2016/71066
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “aprovo nos ter-
mos propostos. À Câmara para ratificação. 
21.12.2016”
deliberação: deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
21.12.2016 que aprovou o seguinte:
1. declarar a caducidade da adjudicação pelos 
fundamentos invocados em a) e b) da informa-
ção int-Cmvng/2016/40683;
2. ordenar a notificação da intenção de decla-
ração de caducidade daquela adjudicação, para 
efeitos de audiência prévia, concedendo: 

i. um prazo de 10 dias úteis, por aplicação do 
prazo geral dos art.º s. 100º e seguintes do CPa, 
para pronúncia relativamente à não apresenta-
ção de caução prevista no nº 1 do art.º 91º do 
CCP, no prazo legal;
ii. um prazo de 5 dias úteis, em obediência ao 
disposto no nº 2 do art.º 86º, para pronúncia re-
lativamente à falta de apresentação de docu-
mentos de habilitação, no prazo imposto pelo 
programa do procedimento;
3. no caso de não haver pronúncia por parte 
da entidade adjudicatária, declarar (definitiva-
mente) a caducidade da adjudicação e a ad-
judicação da proposta classificada em lugar 
subsequente nos termos do relatório Final, a 
saber, apresentada pelo concorrente Constru-
tora da huíla, irmãos neves ld.ª, pelo valor de 
2.911.024,46 € (dois milhões, novecentos e onze 
mil e vinte e quatro euros e quarenta e seis cên-
timos), acrescido de iva, à taxa legal em vigor.
Contrato de Prestação de serviços de 
vigilÂnCia e segurança humana nas 
instalaçÕes e equiPamentos muniCiPais 
edoC/2016/65217
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “ À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
- a abertura de procedimento para a Prestação 
de serviços de vigilância e segurança humana, 
a que corresponde o lote 2 ao abrigo do acor-
do quadro (aq – vs – 2014) – serviços de vi-
gilância e segurança (esPaP) por um período 
máximo de 2 anos e pelo preço base máximo 
de euros 870.000,00/anual;
- aprovar as peças do procedimento, ou seja, do 
caderno de encargos e do convite;
- aprovar o júri do procedimento, do critério de 
adjudicação, dos locais e regime de execução 
da prestação nos termos informados e da revi-
são de preços.
ProPosta - Contrato Promessa de Com-
Pra e venda do imÓvel denominado 
“Casa da PresidÊnCia 
edoC/2017/636
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
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apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
a) adquirir o prédio urbano sito na avenida da 
república nº 1054, freguesia de mafamude, vila 
nova de gaia, inscrito na matriz predial urbana 
sob o nº 1287 e descrito na 2ª Conservatória do 
registo Predial de vila nova de gaia sob o nº 
03559, arrolado a favor da massa insolvente da 
sociedade Construções a. machado & Filhos, 
ld.ª pelo valor de € 1.296.000,00 (um milhão, 
duzentos e noventa e seis mil euros), o qual 
será pago da seguinte forma:
- € 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil 
euros), fracionados em trinta e sete presta-
ções mensais, iguais e sucessivas no valor de € 
24.000,00 (vinte e quatro mil euros) cada uma, 
com início de pagamento no oitavo dia do mês 
seguinte ao da notificação do visto do tribunal 
de contas;
- € 408.000,00 (quatrocentos e oito mil euros) 
correspondente à trigésima oitava prestação 
que se vence na data da outorga da escritura 
pública de compra e venda
b) aprovar a minuta do contrato-promessa de 
compra e venda com eficácia real.
c) que, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 
nº 1 do artigo 33º da lei 75/2013, de 12 de se-
tembro, submeter o disposto nas alíneas ante-
riores a autorização da assembleia municipal, 
em cumprimento da alínea i) do nº 1 do art.º 25º 
do mesmo diploma legal.
Permuta de ParCelas de terreno Bair-
ro de Cedro e Bairro do CaBo mor
edoC/2014/44444
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
04.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a permuta dos bens em causa pelos 
valores considerados na informação nº156/14/
dmP, aprovada em reunião de Câmara de 01 de 
dezembro de 2014, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas mu-
niCiPais no valor de € 1.356.16 (mil tre-

Zentos e Cinquenta e seis euros e de-
Zasseis CÊntimos) Para desloCação ao 
aeroPorto de lisBoa. nos dias 08 e 11 
de deZemBro de 2016, soliCitado Pelo 
Coro do mosteiro de grijÓ 
edoC/2016/68670
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 1.356.16 (mil trezentos e cin-
quenta e seis euros e dezasseis cêntimos) ou 
seja, o valor de € 949,31 (novecentos e quaren-
ta e nove e trinta e um cêntimos), para deslo-
cação ao aeroporto de lisboa, nos dias 08 e 11 
de dezembro de 2016, solicitado pelo Coro do 
mosteiro de grijó, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 59,68 (Cinquenta e 
nove euros e sessenta e oito CÊntimos) 
Para desloCação ao Porto, no dia 12 de 
deZemBro de 2016, soliCitado Pela es-
Cola BásiCa dr. Fernando guedes 
edoC/2016/67169
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 59,68 (cinquenta e nove eu-
ros e sessenta e oito cêntimos), ou seja, o valor 
de € 41,80 (quarenta e um euros e oitenta cên-
timos), para deslocação ao Porto, no dia 12 de 
dezembro de 2016, solicitado pela escola Bási-
ca dr. Fernando guedes, nos termos informa-
dos.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muniCi-
Pais no valor de € 126.54 (Cento e vinte 
e seis euros e Cinquenta e quatro CÊn-
timos) Para desloCação a matosinhos, 
no dia 14 de deZemBro de 2016, soliCita-
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do Pela assoCiação de Pais e enCarre-
gados de eduCação da eB1 / jl de sá 
edoC/2016/67952
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando 
em 70% do valor de € 126,54 (cento e vinte e 
seis euros e cinquenta e quatro cêntimos), ou 
seja, o valor de € 88,58 (oitenta e oito euros 
e cinquenta e oito cêntimos), para deslocação 
a matosinhos, no dia 14 de dezembro de 2016, 
solicitado pela associação de Pais e encarrega-
dos de educação da eB1 / ji de sá, nos termos 
informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 146,29 (Cento e qua-
renta e seis euros e vinte e nove CÊn-
timos) Para desloCação a matosinhos, 
no dia 09 de deZemBro de 2016, soliCita-
do Pela assoCiação de Pais e enCarre-
gados de eduCação da eB1 / jl da Por-
telinha 
edoC/2016/66967
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 146,29 (cento e quarenta e 
seis euros e vinte e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 102,40 (cento e dois euros e qua-
renta cêntimos), para deslocação a matosinhos, 
no dia 09 de dezembro de 2016, solicitado pela 
associação de Pais e encarregados de educa-
ção da eB1 / ji da Portelinha, nos termos infor-
mados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 49,38 (quarenta e 
nove euros e trinta e oito CÊntimos) 
Para desloCação a laBorim, no dia 09 

de deZemBro de 2016. soliCitado Pela 
assoCiação de Pais da eB 1 do Cedro 
edoC/2016/66929
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 49,38 (quarenta e nove euros 
e trinta e oito cêntimos), ou seja, o valor de € 
34,57 (trinta e quatro euros e cinquenta cênti-
mos), para deslocação a laborim, no dia 09 de 
dezembro de 2016, solicitado pela associação 
de Pais da eB 1 do Cedro, nos termos informa-
dos.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 173.60 (Cento e se-
tenta e trÊs euros e sessenta CÊnti-
mos) Para desloCação a alPendorada, 
no dia 04 de deZemBro de 2016, soliCita-
do Pelo ColÉgio de gaia 
edoC/2016/66182
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 173,60 (cento e setenta e 
três euros e sessenta cêntimos), ou seja, o valor 
de € 121,52 (cento e vinte e um euros e quaren-
ta cêntimos), para deslocação a alpendorada, 
no dia 04 de dezembro de 2016, solicitado pelo 
Colégio de gaia, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 588.34 (quinhentos 
e oitenta e oito euros e trinta e qua-
tro CÊntimos) Para desloCação ao en-
tronCamento, no dia 11 de deZemBro de 
2016, soliCitado Pela assoCiação des-
Portiva modiCus de sandim 
edoC/2016/67176
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 588,34 (quinhentos e oitenta 
e oito euros e trinta e quatro cêntimos), ou seja, 
o valor de € 411,83 (quatrocentos e onze euros 
e oitenta e três cêntimos), para deslocação ao 
entroncamento, no dia 11 de dezembro de 2016, 
solicitado pela associação desportiva modicus 
de sandim, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 35.46 (trinta e Cin-
Co euros e quarenta e seis CÊntimos) 
Para desloCação a gulPilhares, no dia 
07 de deZemBro de 2016, soliCitado Pela 
assoCiação de ConvÍvio dos idosos, re-
Formados e Pensionistas da alameda 
do Cedro
edoC/2016/66885
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 35.46 (trinta e cinco euros 
e quarenta e seis cêntimos), ou seja o valor de 
€ 24,82 (vinte e quatro euros e oitenta e dois 
cêntimos) para deslocação a gulpilhares, no dia 
07 de dezembro de 2016, solicitado pela asso-
ciação de Convívio dos idosos, reformados e 
Pensionistas da alameda do Cedro, nos termos 
informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas mu-
niCiPais no valor de € 193,83 (Cento e 
noventa e trÊs euros e oitenta e trÊs 
CÊntimos) Para desloCação a esPosen-
de, no dia 11 de deZemBro de 2016, soliCi-
tado Pelo ColÉgio de gaia
edoC/2016/67115
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 

apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 193,83 (cento e noventa e 
três euros e oitenta e três cêntimos), ou seja, o 
valor de € 135,69 (cento e trinta e cinco euros 
e sessenta e nove cêntimos), para deslocação 
a esposende, no dia 11 de dezembro de 2016, 
solicitado pelo Colégio de gaia, nos termos in-
formados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muniCi-
Pais no valor de € 80,66 (oitenta euros 
e sessenta e seis CÊntimos) Para deslo-
Cação ao Porto, no dia 13 de deZemBro 
de 2016, soliCitado Pela esCola eB 1 / jl 
de BrandariZ 
edoC/2016/67930
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando 
em 70% do valor de € 80,66 (oitenta euros e 
sessenta e seis cêntimos), ou seja, o valor de € 
56,47 (cinquenta e seis euros e quarenta e sete 
cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 13 
de dezembro de 2016, solicitado pela escola 
eB1 / ji de Brandariz, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 52,14 (Cinquenta e 
dois euros e CatorZe CÊntimos) Para 
desloCação ao arráBida shoPPing. no 
dia 05 de deZemBro de 2016, soliCitado 
Pelo agruPamento de esColas esCul-
tor antÓnio Fernandes de sá 
edoC/2016/68602
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
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aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 52,14 (cinquenta e dois euros 
e catorze cêntimos) ou seja, o valor de € 36,50 
(trinta e seis euros e cinquenta cêntimos), para 
deslocação ao arrábida shopping no dia 05 de 
dezembro de 2016, solicitado pelo agrupamen-
to de escolas escultor antónio Fernandes de 
sá, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas mu-
niCiPais no valor de € 111.94 (Cento e 
onZe euros e noventa e quatro CÊn-
timos) Para desloCação ao auditÓrio 
da assemBleia muniCiPal de vila nova 
de gaia, no dia 13 de deZemBro de 2016. 
soliCitado Pela assoCiação ProPrietá-
rios urBaniZação vila d’este
edoC/2016/68047
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 111.94 (cento e onze euros 
e noventa e quatro cêntimos), ou seja, o valor 
de € 78,35 (setenta e oito euros e trinta e cin-
co cêntimos), para deslocação ao auditório da 
assembleia municipal de vila nova de gaia, no 
dia 13 de dezembro de 2016, solicitado pela as-
sociação Proprietários urbanização vila d’este, 
nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 144,29 (Cento e qua-
renta e quatro euros e vinte e nove 
CÊntimos) Para desloCação a esmoriZ, 
no dia 10 de deZemBro de 2016, soliCita-
do Pela assoCiação reCreativa de Ca-
nelas 
edoC/2016/67122
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
19.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 

aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 144,29 (cento e quarenta e 
quatro euros e vinte e nove cêntimos), ou seja 
no valor de €101,00 (cento e um euros) para 
deslocação a esmoriz, no dia 10 de dezembro 
de 2016, solicitado pela associação recreativa 
de Canelas, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 61,40 (sessenta e 
um euros e quarenta CÊntimos) Para 
desloCação no ÂmBito do Projeto “a 
Boleia da Baleia-leituras”, no dia 12 
de deZemBro de 2016, soliCitado Pelo 
agruPamento de esColas antÓnio sÉr-
gio 
edoC/2016/67773
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 61,40 (sessenta e um euros e 
quarenta cêntimos), ou seja, o valor de € 43,00 
(quarenta e três euros), para deslocação no 
âmbito do Projeto “a Boleia da Baleia-leituras”, 
no dia 12 de dezembro de 2016, solicitado pelo 
agrupamento de escolas antónio sérgio, nos 
termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 46,32 (quarenta 
e seis euros e trinta e dois CÊntimos) 
Para desloCação ao Porto, no dia 20 
de deZemBro de 2016, soliCitado Pelo 
Centro soCial Paroquial de são Cris-
tÓvão de maFamude 
edoC/2016/69381
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
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100% do valor de € 46,32 (quarenta e seis euros 
e trinta e dois cêntimos), para deslocação ao 
Porto, no dia 20 de dezembro de 2016, solicita-
do pelo Centro social Paroquial de são Cristó-
vão de mafamude, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas mu-
niCiPais no valor de € 164.69 (Cento e 
sessenta e quatro euros e sessenta 
e nove CÊntimos) Para desloCação a 
santa maria da Feira, no dia 19 de de-
ZemBro de 2016, soliCitado Pelo jardim 
de inFÂnCia de Painçais 
edoC/2016/69123
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 164.69 (cento e sessenta e 
quatro euros e sessenta e nove cêntimos), ou 
seja, o valor de € 115,28 (cento e quinze euros e 
vinte e oito cêntimos), para deslocação a santa 
maria da Feira, no dia 19 de dezembro de 2016, 
solicitado pelo jardim de infância de Painçais, 
nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 284,77 (duZentos 
e oitenta e quatro euros e setenta e 
sete CÊntimos) Para desloCação a vi-
seu, no dia 20 de deZemBro de 2016, so-
liCitado Por enCantus Corus
edoC/2016/69405
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 284,77 (duzentos e oiten-
ta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), 
ou seja, o valor de € 199,33 (cento e noventa e 
nove euros trinta e três cêntimos), para deslo-
cação a viseu, no dia 20 de dezembro de 2016, 

solicitado por encantus Corus, nos termos in-
formados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 390.76 (treZentos 
e noventa euros e setenta e seis CÊn-
timos) Para desloCação a viana do 
Castelo, no dia 26 de deZemBro de 2016, 
soliCitado Por sPorting CluBe de ar-
CoZelo 
edoC/2016/70345
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 390,76 (trezentos e noventa 
euros e setenta e seis cêntimos), no valor de € 
273,53 (duzentos e setenta e três euros e cin-
quenta e três cêntimos) para deslocação a via-
na do Castelo, no dia 26 de dezembro de 2016, 
solicitado por sporting Clube de arcozelo, nos 
termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 248,48 (duZentos 
e quarenta e oito euros e quarenta e 
oito CÊntimos) Para desloCação a oli-
veira do Bairro, no dia 22 de deZemBro 
de 2016, soliCitado Por sPorting CluBe 
de arCoZelo 
edoC/2016/69691
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 248,48 (duzentos e quaren-
ta e oito euros e quarenta e oito cêntimos), no 
valor de € 173,93 (cento e setenta e três euros e 
noventa e três cêntimos) para deslocação a oli-
veira do Bairro, no dia 22 de dezembro de 2016, 
solicitado por sporting Clube de arcozelo, nos 
termos informados.



CÂmara muniCiPal

nº 74 | janeiro 2017 | Boletim muniCiPal

12

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

Pedido de disPensa total de Pagamen-
to de taXa relativa ao liCenCiamento 
de quatro lugares de estaCionamento 
Privativo Para o ano de 2017, junto À 
esCola seCundária diogo de maCedo e 
esCola BásiCa de olival, no valor de € 
4.322,92 (quatro mil e treZentos e vin-
te e dois euros e noventa e dois CÊnti-
mos), soliCitado Pelo agruPamento de 
esColas diogo de maCedo - olival 
edoC/2016/68256
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa 
ao licenciamento de quatro lugares de estacio-
namento privativo para o ano de 2017, junto à 
escola secundária diogo de macedo e escola 
Básica de olival, no valor de € 4.322,92 (quatro 
mil e trezentos e vinte e dois euros e noventa e 
dois cêntimos), nos termos informados.
Pedido de disPensa total de Pagamen-
to de taXas relativas ao liCenCiamen-
to de oito lugares de estaCionamento 
Privativo na rua Conselheiro veloso 
da CruZ, Para o ano de 2017, no valor 
de € 17.270.40 (deZassete mil duZentos 
e setenta euros e quarenta CÊntimos), 
soliCitado Pelo triBunal judiCial da 
ComarCa do Porto
edoC/2016/66944
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa re-
lativa ao licenciamento de oito lugares de esta-
cionamento privativo na rua Conselheiro velo-
so da Cruz, para o ano de 2017, no do valor de € 
17.270.40 (dezassete mil duzentos e setenta eu-
ros e quarenta cêntimos), solicitado pelo tribu-
nal judicial da Comarca do Porto, nos termos 
informados.

Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas relativas ao liCenCiamento de 
1 lugar de estaCionamento Privativo 
no valor de € 2.158,80 (dois mil Cento e 
Cinquenta e oito euros e oitenta CÊn-
timos), soliCitado Pela assoCiação dos 
inquilinos e CondÓminos do norte de 
Portugal 
edoC/2016/53548
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa rela-
tiva ao licenciamento de um lugar de estaciona-
mento privativo, no valor de € 2.158,80 (dois mil 
cento e cinquenta e oito euros e oitenta cênti-
mos), solicitado pela associação dos inquilinos 
e Condóminos do norte de Portugal, nos ter-
mos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas relativas ao liCenCiamento de 
2 lugares de estaCionamento Privati-
vo. no valor de € 4.497,50 (quatro mil 
quatroCentos e noventa e sete euros 
e Cinquenta CÊntimos), soliCitado Pelo 
jardim inFantil de nossa senhora do 
Pilar
edoC/2016/69169
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas re-
lativas ao licenciamento de dois lugares de es-
tacionamento privativo, no valor de € 4.497,50 
(quatro mil quatrocentos e noventa e sete euros 
e cinquenta cêntimos), solicitado pelo jardim 
infantil de nossa senhora do Pilar, nos termos 
informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas relativas ao liCenCiamento de 
1 lugar de estaCionamento Privativo, 
no valor de € 2.158,80 (dois mil Cento e 
Cinquenta e oito euros e oitenta CÊnti-
mos), soliCitado Pela assoCiação Por-
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tuguesa de deFiCientes
edoC/2016/69539
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa rela-
tiva ao licenciamento de um lugar de estaciona-
mento privativo, no valor de € 2.158,80 (dois mil 
cento e cinquenta e oito euros e oitenta cên-
timos), solicitado pela associação Portuguesa 
de deficientes, nos termos informados.
Postura muniCiPal de trÂnsito na tra-
vessa das searas. imPlementação de 
dois sinais C2 (trÂnsito ProiBido) Com 
o adiCional “eXCeto Cargas e desCar-
gas”. no aCesso ramPeado FaCe À rua 
da Praia, Freguesia de Canidelo 
edoC/2016/46931
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de trânsito, nos 
termos informados.
Postura muniCiPal de trÂnsito na rua 
rio da Costa, entronCamento Com a 
rua de Codeçais - ColoCação de um 
sinal de trÂnsito stoP (B2) - Paragem 
oBrigatÓria em CruZamentos ou en-
tronCamentos 
edoC/2016/58562
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de trânsito, nos 
termos informados.
Postura muniCiPal de trÂnsito na rua 
da guinÉ, Ângulo Com a rua de angola, 
Freguesia de maFamude
edoC/2016/55137
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 

apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de trânsito, nos 
termos informados.
Postura muniCiPal de trÂnsito na in-
terseção Com a rua da Praia e tÉrmino 
na rua dr. eduardo de matos, Fregue-
sia de Canidelo 
edoC/2016/65874
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de trânsito, nos 
termos informados.
Postura muniCiPal de trÂnsito na rua 
dos lagos de grijÓ Ângulo Com a rija 
PÓvoa de BaiXo, Freguesia de grijÓ 
edoC/2016/58725
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal de trânsito, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas muniCiPais Pela utiliZação de 
equiPamentos muniCiPais (PisCina muni-
CiPal da granja), no valor de € 1.805,00 
(mil oitoCentos e CinCo euros), soliCi-
tado Por Fernando seraFim da silva 
godinho Para a sua Filha Carla PatrÍ-
Cia godinho 
edoC/2016/61525
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
16.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas mu-
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nicipais pela utilização de equipamentos muni-
cipais (Piscina municipal da granja), isentando 
em 70% do valor de € 1.805,00 (mil oitocentos 
e cinco euros), ou seja, o valor de € 1.263,50 (mil 
duzentos e sessenta e três euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado por Fernando serafim da 
silva godinho, nos termos informados.
ProPosta de disPensa de Pagamento 
de taXas muniCiPais Pela utiliZação de 
equiPamentos muniCiPais (PisCina mu-
niCiPal aurora Cunha) no valor de € 
55,00 (Cinquenta e CinCo euros) reFe-
rente a uma aula, soliCitado Pelo Clu-
Be hÓquei dos Carvalhos 
edoC/2016/69772
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
30.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas mu-
nicipais pela utilização de equipamentos muni-
cipais (Piscina municipal aurora Cunha), isen-
tando em 70% do valor de € 55,00 (cinquenta e 
cinco euros), ou seja no valor de € 38,50 (trinta 
e oito euros e cinquenta cêntimos) solicitado 
pelo Clube hóquei dos Carvalhos, nos termos 
informados.
ProPosta de atriBuição de um CrÉdito 
de € 2.50 (dois euros e Cinquenta CÊnti-
mos), aos utentes da PisCina muniCiPal 
aurora Cunha: BeatriZ soFia CaBral da 
Costa, leonor maria CaBral da Costa, 
rodrigo soares guedes e raFael josÉ 
soares guedes
edoC/2016/63306
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição de um crédito de € 2.50 
(dois euros e cinquenta cêntimos) aos uten-
tes da Piscina municipal aurora Cunha, Beatriz 
sofia Cabral da Costa, leonor maria Cabral da 
Costa, rodrigo soares guedes e rafael josé 
soares guedes, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento da 

taXa muniCiPal de vistoria administra-
tiva, soliCitado Por maria Cristina Fer-
nandes marques 
edoC/2016/63751
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa mu-
nicipal de vistoria administrativa, isentando em 
50% do valor de € 79,00 (setenta e nove eu-
ros), ou seja, o valor de € 39,50 (trinta e nove 
euros e cinquenta cêntimos), solicitado por ma-
ria Cristina Fernandes marques, nos termos in-
formados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas aPliCáveis a oPeraçÕes urBanÍs-
tiCa, soliCitado Por joaquim Carvalho 
Ferreira 
edoC/2016/60858
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa a título de licença de Construção, bem 
como, da taxa municipal de urbanização, soli-
citado por joaquim Carvalho Ferreira, nos ter-
mos informados.
ProPosta de anulação do dÉBito da 
utente da PisCina muniCiPal da gran-
ja, BeBiana Correia, CorresPondente 
a mensalidade do mÊs de julho de 2016 
edoC/2016/65899
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação do débito da utente da Pis-
cina municipal da granja, Bebiana Correia, cor-
respondente à mensalidade do mês de julho de 
2016, nos termos informados.
ProPosta de disPensa de Pagamento de 
duas aulas semanais de hidroteraPia 
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na PisCina muniCiPal de vila d‘este aos 
idosos CarenCiados do Centro soCial 
e Paroquial de vilar de andorinho, du-
rante os meses de janeiro a julho de 
2017
edoC/2016/51074
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de duas aulas se-
manais de hidroterapia, na Piscina municipal de 
vila d’este, aos idosos carenciados do Centro 
social e Paroquial de vilar de andorinho, nos 
termos informados.
ProPosta de anulação dos dÉBitos 
dos utentes da PisCina muniCiPal da 
granja. joão FiliPe moreira santos e 
ana FiliPa Castro Pinto aZevedo, Cor-
resPondente as mensalidades do mÊs 
de aBril a julho de 2016 
edoC/2016/67032
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação dos débitos dos utentes da 
Piscina municipal da granja, joão Filipe moreira 
santos e ana Filipa Castro Pinto azevedo, cor-
respondente às mensalidades do mês de abril a 
julho de 2016, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E AM-
BIENTE

Pedido de disPensa de Pagamento da 
taXa muniCiPal de urBaniZação (tmu), 
no valor de € 41.797,94 e da taXa de 
ComPensação urBanÍstiCa, no valor de 
€ 66.365,38, entre 25% e 100%, soliCitado 
Por the Yeatman hotel, lda - ProCesso 
3576/16- Pl - união de Freguesias de san-
ta marinha e são Pedro da aFurada 
edoC/2016/69602
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.

despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa muniCiPal de urBaniZação, no va-
lor de € 154,00 (Cento e Cinquenta e 
quatro euros), e da taXa de emissão do 
aditamento ao alvará de oBras no va-
lor de € 664,00 (seisCentos e sessenta 
e quatro euros), soliCitado Por hugo 
manuel Costa riBeiro – ProC.° 2918/14 - 
Pl, união das Freguesias de sandim, oli-
val, lever e Crestuma 
edoC/2016/70620
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa muniCiPal de urBaniZação, de 
ComPensação urBanÍstiCa no montan-
te gloBal de € 20.186,79 (vinte mil Cento 
e oitenta e seis euros e setenta e nove 
CÊntimos), entre 25% e 100%, e da taXa 
de emissão do alvará de oBras no mon-
tante gloBal de € 4.198,00 (quatro mil 
Cento e noventa e oito euros), soliCi-
tado Pelo Fundo de investimento imo-
Biliário FeChado salinas - ProC°3874/12- 
Pl , Freguesia de Canidelo
edoC/2016/70642
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal de urbanização e de compensação ur-
banística, isentando em 50% do valor de € 
20.186,79 (vinte mil cento e oitenta e seis euros 
e setenta e nove cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 10.093,39 (dez mil noventa e três euros e trin-
ta e nove cêntimos) e da taxa de emissão do 
alvará de obras, isentando em 50% do valor de 
€ 4.198,00 (quatro mil cento e noventa e oito 
euros), ou seja, o valor de € 2.099,00 (dois mil 
e noventa e nove euros), solicitado pelo Fundo 
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de investimento imobiliário Fechado salinas - 
Proc°3874/12 - Pl, freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa muniCiPal de urBaniZação, ao 
aBrigo do regime eXCeCional de dis-
Pensa de Pagamento de taXas devidas 
Por oPeraçÕes urBanÍstiCas, soliCita-
do Por andrÉ Costa Bessa - ProC°5116/16 
- leg, Freguesia da madalena
edoC/2016/70641
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa a tÍtulo de oCuPação do esPaço 
PúBliCo, no valor de € 48,60 (quarenta 
e oito euros e sessenta CÊntimos), so-
liCitado Por josÉ manuel aleiXo gon-
çalves – ProC.° 4274/16 - Pl, união das 
Freguesias de santa marinha e são Pe-
dro da aFurada 
edoC/2016/70597
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, no valor 
de € 48,60 (quarenta e oito euros e sessenta 
cêntimos), solicitado por josé manuel aleixo 
gonçalves – Proc.° 4274/16 - Pl, união das Fre-
guesias de santa marinha e são Pedro da afu-
rada, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa a tÍtulo de oCuPação do esPa-
ço PúBliCo, no montante gloBal de € 
3.582,00 (trÊs mil quinhentos e oiten-
ta e dois euros). soliCitado Pelo jar-
dim hotel santa marinha, lda – ProC.° 
2750/13 - Pl, união das Freguesias de 
santa marinha e são Pedro da aFurada 
edoC/2016/70633
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 

apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, no valor 
de € 3.582,00 (três mil quinhentos e oitenta e 
dois euros), solicitado pelo jardim hotel santa 
marinha, lda – Proc.° 2750/13 - Pl, união das 
Freguesias de santa marinha e são Pedro da 
afurada, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa a tÍtulo de oCuPação do esPa-
ço PúBliCo, no montante de € 4.298,40 
(quatro mil duZentos e noventa e oito 
euros e quarenta CÊntimos), soliCita-
do Por Carlos Fernandes mendes & Fi-
lhos, lda – ProC.° 4238/16 - Pl, união das 
Freguesias de santa marinha e são Pe-
dro da aFurada 
edoC/2016/70643
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, no valor 
de € 4.298,40 (quatro mil duzentos e noventa e 
oito euros e quarenta cêntimos), solicitado por 
Carlos Fernandes mendes & Filhos, lda – Proc.° 
4238/16 - Pl, união das Freguesias de santa 
marinha e são Pedro da afurada, nos termos 
informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 92,39 
(noventa e dois euros e trinta e nove 
CÊntimos) Para realiZação do evento 
“noite de dj’s'’, no dia 24 de setemBro 
de 2016, soliCitado Pela assoCiação do 
orFeão de valadares 
edoC/2016/52149
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
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aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 92,39 (noventa 
e dois euros e trinta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 69,30 (sessenta e nove euros e trinta 
cêntimos), solicitado pela associação do or-
feão de valadares, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 50,39 
(Cinquenta euros e trinta e nove CÊn-
timos) Para realiZação do evento “Fes-
ta de natal”, no dia 16 de deZemBro de 
2016, soliCitado Pela Fundação Couto 
- instituição PartiCular de solidarie-
dade soCial
edoC/2016/69208
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 50,39 (cin-
quenta euros e trinta e nove cêntimos), ou seja, 
o valor de € 37,80 (trinta e sete euros e oiten-
ta cêntimos), solicitado pela Fundação Couto 
- instituição Particular de solidariedade social, 
nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 43,89 
(quarenta e trÊs euros e oitenta e 
nove CÊntimos), Para realiZação do 
evento “Festividades do ano novo”, 
soliCitado Pela assoCiação reCreati-
va remes 
edoC/2016/69778
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 43,89 (quaren-
ta e três euros e oitenta e nove cêntimos), ou 

seja, o valor de € 32,91 (trinta e dois euros e no-
venta e um cêntimos), solicitado pela associa-
ção recreativa remes, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 35,49 
(trinta e CinCo euros e quarenta e 
nove CÊntimos). Para realiZação do 
evento “Festa de Passagem do ano", so-
liCitado Pela aZes - assoCiação Zela-
dora emPreendimento soCial 
edoC/2016/69609
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 35,49 (trinta 
e cinco euros e quarenta e nove cêntimos), ou 
seja, o valor de € 26,61 (vinte e seis euros e ses-
senta e um cêntimos), solicitado pela aZes - 
assoCiação Zeladora emPreendimento 
soCial, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove 
CÊntimos), Para realiZação do evento 
“Cortejo de Conjunto de BomBos”, no 
dia 15 de janeiro, soliCitado Pela nova 
Comissão de Festas de s. joão gonçalo 
da rasa
edoC/2016/69247
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 20,16 (vinte euros e dezasseis cênti-
mos), solicitado pela nova Comissão de Festas 
de s. joão gonçalo da rasa, nos termos infor-
mados.
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Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 33,89 
(trinta e trÊs euros e oitenta e nove 
CÊntimos), Para realiZação do evento 
“desFolhada 2016”, nos dias 04 e 05 de 
outuBro, soliCitado Pela CooPerativa 
serviços quinta da Bela vista - urBiCo-
oPe, C.r.l.
edoC/2016/53395
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 33,89 (trinta e 
três euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, 
o valor de € 25,41 (vinte e cinco euros e qua-
renta e um cêntimos), solicitado pela Coopera-
tiva serviços quinta da Bela vista - urbicoope, 
C.r.l., nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove 
CÊntimos), Para realiZação do evento 
“2a Corrida dos reis - oliveira do dou-
ro”. no dia 08 de janeiro de 2017, soliCi-
tado Pela junta de Freguesia de olivei-
ra do douro
edoC/2016/69681
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 20,17 (vinte euros e dezassete cênti-
mos), solicitado pela junta de Freguesia de oli-
veira do douro, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 27.09 

(vinte e sete euros e nove CÊntimos), 
Para realiZação do evento “Festa de 
Passagem de ano”, soliCitado Pela as-
soCiação reCreativa moCidade rádio 
aFurada 
edoC/2016/70151
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
28.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 27.09 (vinte e 
sete euros e nove cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 20,32 (vinte euros e trinta e dois cêntimos), 
solicitado pela associação recreativa mocida-
de rádio afurada, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 39,89 
(trinta e nove euros e oitenta e nove 
CÊntimos), Para realiZação de “anga-
riação de Fundos”. soliCitado Pelo 
Centro soCial mário mendes 
edoC/2016/60678
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 39,89 (trinta e 
nove euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, 
o valor de € 29,92 (vinte e nove euros e noventa 
e dois cêntimos), solicitado pelo Centro social 
mário mendes, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 16,59 
(deZasseis euros e Cinquenta e nove 
CÊntimos), Para realiZação de “Festa 
de magusto", nos dias 11 e 12 de novem-
Bro de 2016, soliCitado Pela aZes - as-
soCiação Zeladora emPreendimentos 
soCiais 
edoC/2016/61180
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 16,59 (dezas-
seis euros e cinquenta e nove cêntimos), ou 
seja, o valor de € 12,44 (doze euros e quarenta 
e quatro cêntimos), solicitado pela aZes - as-
soCiação Zeladora emPreendimentos 
soCiais, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 83,17 
(oitenta e trÊs euros e deZassete CÊn-
timos), Para realiZação do “Festival 
internaCional de dança soCial”, nos 
dias 23 a 26 de setemBro de 2016, soli-
Citado Pela junta de Freguesia da ma-
dalena 
edoC/2016/51813
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 83,17 (oitenta 
e três euros e dezassete cêntimos), ou seja, o 
valor de € 62,38 (sessenta e dois euros e trinta 
e oito cêntimos), solicitado pela junta de Fre-
guesia da madalena, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 16,59 
(deZasseis euros e Cinquenta e nove 
CÊntimos), Para realiZação da “noite 
de s. martinho”, nos dias 11 e 12 de no-
vemBro de 2016, soliCitado Pelos Bom-
Beiros voluntários de CoimBrÕes
edoC/2016/59548
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 

03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 16,59 (dezas-
seis euros e cinquenta e nove cêntimos), ou 
seja, o valor de € 12,44 (doze euros e quarenta 
e quatro cêntimos), solicitado pelos Bombeiros 
voluntários de Coimbrões, nos termos informa-
dos.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove 
CÊntimos), Para realiZação do “Corte-
jo do menino”, no dia 29 de janeiro de 
2017, soliCitado Pela ParÓquia s. joão 
BaPtista de Canelas
edoC/2016/67189
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 20,17 (vinte euros e dezassete cênti-
mos), solicitado pela Paróquia s. joão Baptista 
de Canelas, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 95,78 
(noventa e CinCo euros e setenta e oito 
CÊntimos), Para realiZação da "Feira 
de artesanato de arCoZelo". nos dias 
30 de setemBro a 03 de outuBro de 2016. 
soliCitado Pela junta de Freguesia de 
arCoZelo
edoC/2016/51981
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
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isentando em 75% do valor de € 95,78 (noven-
ta e cinco euros e setenta e oito cêntimos), ou 
seja, o valor de € 71,83 (setenta e um euros e oi-
tenta e três cêntimos), solicitado pela junta de 
Freguesia de arcozelo, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 64,39 
(sessenta e quatro euros e trinta e 
nove CÊntimos), Para realiZação da 
“Festa do magusto”. no dia 11 de novem-
Bro de 2016, soliCitado Pela assoCia-
ção de Pais CamPolinho 2 
edoC/2016/62163
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isen-
tando em 75% do valor de € 64,39 (sessenta e 
quatro euros e trinta e nove cêntimos),ou seja, 
o valor de € 48,29 (quarenta e oito euros e vin-
te e nove cêntimos), solicitado pela associação 
de Pais Campolinho 2, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 43,89 
(quarenta e trÊs euros e oitenta e 
nove CÊntimos), Para realiZação das 
“Festividades halloWen”, no dia 01 de 
novemBro de 2016, soliCitado Pela as-
soCiação reCreativa remes 
edoC/2016/57046
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isen-
tando em 75% do valor de € 43,89 (quarenta e 
três euros e oitenta e nove cêntimos),ou seja, o 
valor de € 32,92 (trinta e dois euros e noventa 
e dois cêntimos), solicitado pela assoCiação 
reCreativa remes, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 

taXa devida Pela emissão de liCença es-
PeCial de ruÍdo no valor de € 52,78 (Cin-
quenta e dois euros e setenta e oito 
CÊntimos), Para realiZação da “Feira 
rural”, no dia 25 de setemBro de 2016, 
soliCitado Pela união de Freguesias de 
maFamude e vilar do ParaÍso 
edoC/2016/51854
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isen-
tando em 75% do valor de € 52,78 (cinquenta 
e dois euros e setenta e oito cêntimos),ou seja, 
o valor de € 39,58 (trinta e nove euros e cin-
quenta e oito cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, 
nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 50,39 
(Cinquenta euros e trinta e nove CÊn-
timos), Para realiZação do “Baile de 
halloWeen”, no dia 01 de novemBro de 
2016, soliCitado Pela assoCiação huma-
nitária dos BomBeiros voluntários de 
avintes
edoC/2016/59117
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isen-
tando em 75% do valor de € 50,39 (cinquenta 
euros e trinta e nove cêntimos),ou seja, o valor 
de € 37,79 (trinta e sete euros e setenta e nove 
cêntimos), solicitado pela associação huma-
nitária dos Bombeiros voluntários de avintes, 
nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove 
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CÊntimos), Para realiZação da “Pere-
grinação ao santuário do Coração 
de maria nos Carvalhos", no dia 01 de 
outuBro de 2016, soliCitado Pela ParÓ-
quia s. FÉliX da marinha
edoC/2016/54311
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos),ou seja, o 
valor de € 20,17 (vinte euros e dezassete cênti-
mos), solicitado pela Paróquia s. Félix da mari-
nha, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 33,89 
(trinta e trÊs euros e oitenta e nove 
CÊntimos), Para realiZação do evento 
“WalK avintes 2016”, nos dias 31 de outu-
Bro e 01 de novemBro de 2016, soliCita-
do Pela junta de Freguesia de avintes 
edoC/2016/57095
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 33,89 (trinta e 
três euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 25,42 (vinte e cinco euros e quarenta 
e dois cêntimos), solicitado pela junta de Fre-
guesia de avintes, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 34,96 
(trinta e quatro euros e noventa e seis 
CÊntimos), Para realiZação de “duas 
ProCissÕes”, no dia 08 e 09 de outuBro 
de 2016, soliCitado Pelo Centro soCial 
e Paroquial de vilar de andorinho 
edoC/2016/55590

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 34,96 (trinta 
e quatro euros e noventa e seis cêntimos), ou 
seja, o valor de € 26,22 (vinte e seis euros e 
vinte e dois cêntimos), solicitado pelo Centro 
social e Paroquial de vilar de andorinho, nos 
termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 92,39 
(noventa e dois euros e trinta e nove 
CÊntimos), Para realiZação do even-
to “angariação de Fundos”, soliCitado 
Pela união de Freguesias solC em Par-
Ceria Com a Comissão de Festas de le-
ver 2016/2017
edoC/2016/71161
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 92,39 (noventa 
e dois euros e trinta e nove cêntimos), ou seja, 
o valor de € 69,29 (sessenta e nove euros e vin-
te e nove cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de sandim, olival, lever e Crestuma, 
em parceria com a Comissão de Festas de le-
ver, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 95.78 
(noventa e CinCo euros e setenta e 
oito CÊntimos), Para realiZação do “1° 
enContro Cultural de Canidelo”, nos 
dias 3q de setemBro a 3 de outuBro de 
2016, soliCitado Pela junta de Fregue-
sia de Canidelo
edoC/2016/53974
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 95,78 (noven-
ta e cinco euros e setenta e oito cêntimos), ou 
seja, o valor de € 71,83 (setenta e um euros e oi-
tenta e três cêntimos), solicitado pela junta de 
Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 24,99 
(vinte e quatro euros e noventa e 
nove CÊntimos). Para realiZação da 
“Festa Final do ano”, soliCitado Pelo 
CCod sto. antÓnio das antas
edoC/2016/68129
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 24,99 (vinte 
e quatro euros e noventa e nove cêntimos), ou 
seja, o valor de € 18,74 (dezoito euros e setenta 
e quatro cêntimos), solicitado pelo Centro Cul-
tural ocupação e desporto da Cooperativa sto. 
antónio das antas, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 14,49 
(CatorZe euros e quarenta e nove CÊn-
timos), Para realiZação da “noite de 
KaraoKe”, nos dias 29 e 30 de outuBro 
de 2016, soliCitado Pela assoCiação do 
orFeão de valadares 
edoC/2016/59291
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-

vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 14,49 (catorze 
euros e quarenta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 10,87 (dez euros e oitenta e sete cên-
timos), solicitado pela associação do orfeão de 
valadares, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 57,39 
(Cinquenta e sete euros e trinta e nove 
CÊntimos), Para realiZação do “Festa 
solidária - maria são simão”, nos dias 15 
e 16 de outuBro de 2016, soliCitado Pela 
união de Freguesias de santa marinha 
e são Pedro da aFurada
edoC/2016/56374
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, isen-
tando em 75% do valor de € 57,39 (cinquenta e 
sete euros e trinta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 43,04 (quarenta e três euros e qua-
tro cêntimos), solicitado pela união de Fregue-
sias de santa marinha e são Pedro da afurada, 
nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 37,78 
(trinta e sete euros e setenta e oito 
CÊntimos), Para realiZação do “Fes-
ta Para angariação de Fundos Para a 
Festa em honra de são martinho”, nos 
dias 24 e 29 de outuBro de 2016, soliCi-
tado Pela união de Freguesias de san-
dim. olival. lever e Crestuma
edoC/2016/50036
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 37,78 (trinta e 
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sete euros e setenta e oito cêntimos), ou seja, 
o valor de € 28,33 (vinte e oito euros e trinta 
e três cêntimos), solicitado pela união de Fre-
guesias de sandim, olival, lever e Crestuma, 
nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 65,78 
(sessenta e CinCo euros e setenta e 
oito CÊntimos), Para realiZação do 
‘'Feira de são mateus”. nos dias 20 e 21 
de setemBro de 2016, soliCitado Pela 
união de Freguesias de sandim, olival. 
lever e Crestuma
edoC/2016/50647
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 65,78 (sessen-
ta e cinco euros e setenta e oito cêntimos), ou 
seja, o valor de € 49,33 (quarenta e nove euros 
e trinta e três cêntimos), solicitado pela união 
de Freguesias de sandim, olival, lever e Cres-
tuma, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 161,90 
(Cento e sessenta e um euros e no-
venta CÊntimos), Para realiZação das 
“Festas em honra de s. Brás”. nos dias 
02 a 05 de Fevereiro de 2017, soliCitado 
Pela FáBriCa da igreja Paroquial de s. 
Pedro Pedroso
edoC/2016/68854
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 92, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 161,90 (cento 
e sessenta e um euros e noventa cêntimos), ou 
seja, o valor de € 121,42 (cento e vinte e um eu-

ros e quarenta e dois cêntimos), solicitado pela 
Fábrica da igreja Paroquial de s. Pedro Pedro-
so, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 92,39 
(noventa e dois euros e trinta e nove 
CÊntimos), À realiZação de “Baile”, nos 
dias 19 e 20 de novemBro de 2016, soliCi-
tado Pela união de Freguesias de san-
ta marinha e s. Pedro da aFurada 
edoC/2016/60841
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 93, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 92,39 (noventa 
e dois euros e trinta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 69,29 (sessenta e nove euros e vinte 
e nove cêntimos), solicitado pela união de Fre-
guesias de santa marinha e s. Pedro da afura-
da, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove 
CÊntimos), Para realiZação do "desFile 
de Pais natal”, no dia 18 de deZemBro de 
2016, soliCitado Pela junta de Fregue-
sia de avintes 
edoC/2016/67823
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 94, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, 
o valor de € 20,17 (vinte euros e dezassete cên-
timos), solicitado pela junta de Freguesia de 
avintes, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
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esPeCial de ruÍdo no valor de € 46,89 
(quarenta e seis euros e oitenta e 
nove CÊntimos), Para a realiZação do 
evento “Comemorativo dos 50 anos da 
assoCiação da alameda do Cedro”, no 
dia 30 de outuBro de 2016, soliCitado 
Pela união de Freguesias de maFamude 
e vilar do ParaÍso 
edoC/2016/58972
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 95, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 46,89 (quaren-
ta e seis euros e oitenta e nove cêntimos), ou 
seja, o valor de € 35,17 (trinta e cinco euros e 
dezassete cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, nos 
termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove 
CÊntimos), Para a realiZação da Festa 
de são gonçalo. soliCitado Pela asso-
Ciação são gonçalo antigo da rasa 
edoC/2016/68521
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 96, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, 
o valor de € 20,17 (vinte euros e dezassete cên-
timos), solicitado pela associação são gonçalo 
antigo da rasa, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove CÊn-
timos), Para a realiZação de evento de 
divulgação e angariação de Fundos e 

dádivas, soliCitado Pela “de Patas uni-
das” assoCiação de aColhimento e rea-
Bilitação de animais Para adoção 
edoC/2016/54683
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 97, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão de licença especial de ruído, 
isentando em 75% do valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 20,17 (vinte euros e dezassete cênti-
mos), solicitado pela “de Patas unidas - asso-
ciação de acolhimento e reabilitação de ani-
mais para adoção, nos termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXa devida Pela emissão de liCença 
esPeCial de ruÍdo, Para a realiZação 
do halloWeen, soliCitado Por helder 
josÉ vieira martins 
edoC/2016/58857
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 98, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído, solicitado por helder josé vieira martins, 
nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento da 
taXa devida Pela ConCessão da auto-
riZação de utiliZação no ÂmBito da 
Presente oPeração urBanÍstiCa (liCen-
Ciamento da Construção de ediFÍCio 
destinado a quartel dos BomBeiros), 
soliCitado Pela assoCiação humanitá-
ria BomBeiros voluntários Carvalhos- 
ProCesso 4376/09 – Pl
edoC/2016/69407
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 99, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
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aprovar a dispensa de pagamento de taxa devi-
da pela concessão da autorização de utilização 
no âmbito da presente operação urbanística, 
isentando em € 1.921,75 (mil novecentos e vinte 
e um euros e setenta e cinco cêntimos), soli-
citado pela associação humanitária Bombeiros 
voluntários Carvalhos - Processo 4376/09 – Pl, 
nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, EM
ProPostas de alteração da delimita-
ção da área de reaBilitação urBana 
do Centro histÓriCo e resPetivo Proje-
to de oPeração de reaBilitação urBa-
na - Programa estratÉgiCo - versÕes 
Finais e relatÓrio de Ponderação da 
disCussão PúBliCa soBre as ProPostas 
de alteração da delimitação da área 
de reaBilitação urBana do Centro his-
tÓriCo e resPetivo Projeto de oPera-
ção de reaBilitação urBa- Programa 
estratÉgiCo 
edoC/2016/67775
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos, 
sendo agendado à próxima reunião de Câmara.
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5554/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/71
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 101, 
apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5550/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/62
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

102, apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenCÀo do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5547/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/69
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5552/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/59
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenCÀo do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5541/16 - Cert - santa marinha e sÂo 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/63
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt. soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5412/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/65
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
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Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenCÀo do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5551/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/70
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 107, 
apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5542/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/67
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
Pedido de isenção das taXas muniCiPais 
de urBaniZação (tmu), de ComPensação 
urBanÍstiCa (tCu) e da taXa de emissão 
de alvará. soliCitado Por josÉ de sou-
sa Pinho miguel- ProCesso n° 2834/16 - 
leg, Freguesia de são FÉliX da marinha
edoC/2017/82
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa das taxas municipais de ur-
banização (tmu) e de compensação urbanís-
tica, isentando 50% do montante global de € 
5.018,69 (cinco mil e dezoito euros e sessenta 
e nove cêntimos), ou seja o valor de € 2.509,35 
(dois mil quinhentos e nove euros e trinta e cin-
co cêntimos) e da taxa de emissão do alvará, 
isentando em 50% do montante global de € 
623,40 (seiscentos e vinte e três euros e qua-
renta cêntimos), ou seja o valor de € 311,70 (tre-
zentos e onze euros e setenta cêntimos), solici-
tado por josé de sousa Pinho miguel - Processo 
n° 2834/16 - leg, freguesia de são Félix da ma-

rinha, nos termos informados.
Pedido de isenção da taXa de ComPen-
sação adiCional devida ao uso de Pos-
to de aBasteCimento de ComBustÍveis, 
soliCitado Por auto viação sandinen-
se, lda - ProCesso n° 5074/15 - Pl, união 
de Freguesias de sandim. olival, lever 
e Crestuma 
edoC/2017/72
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 110, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa da taxa de compensação 
adicional devida ao uso de posto de abasteci-
mento de combustíveis, isentando em 50% do 
montante global de € 46.129,50 (quarenta e 
seis mil, cento e vinte e nove euros e cinquenta 
cêntimos), ou seja o valor de € 23.064,75 (vin-
te e três mil sessenta e quatro euros e setenta 
e cinco cêntimos), solicitado pela auto viação 
sandinense, lda - Processo n° 5074/15 - Pl, 
união de Freguesias de sandim, olival, lever e 
Crestuma, nos termos informados.

DIVERSOS
Pedido de aPoio PeCuniário Para Parti-
CiPação em Congresso Formulado Por 
Paulo jorge Cardoso de sousa e Costa 
edoC/2016/62386
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 111, 
apenas no original.
o ponto foi retirado da ordem de trabalhos pelo 
facto de estar a aguardar parecer do daj.
ComuniCado Conjunto entre a CÂmara 
muniCiPal de vila nova de gaia e o Clu-
Be náutiCo de Crestuma relativo ao 
CamPeonato da euroPa de maratona 
de Canoagem-2017 
edoC/2017/631
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 112, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara para 
conhecimento. 04.01.2017.”
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
retiFiCação no orçamento da desPesa 
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de 2017, Página 3 
edoC/2017/269
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 113, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a retificação no orçamento da despesa 
de 2017, Página 3 e seguintes, nos termos apre-
sentados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à assembleia municipal para conhecimento.
Foi presente o resumo diário de tesoura-
ria que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
adiamento da PrÓXima reunião de CÂ-
mara 
o senhor Presidente da Câmara, Prof. dr. edu-
ardo vítor de almeida rodrigues colocou à 
consideração dos presentes a possibilidade da 
próxima reunião de Câmara (pública) se reali-
zar no dia 23 do corrente mês de janeiro e não 
no dia 16 deste mês.
deliberação: deliberado por unanimidade, que 
a próxima reunião de Câmara se realizará a 23 
de janeiro pelas 17 horas.
e nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 20 minutos, o senhor Presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CPa e no nº. 1 do art.º 57º do anexo i da lei nº. 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara municipal 
de vila nova de gaia, aprovado pelo executivo 
na sua reunião de 2013.10.25.
e eu, manuela Fernanda da rocha garrido, di-
retora municipal de administração e Finanças e 
secretária da presente reunião, a subscrevi.
o Presidente da Câmara, (eduardo vitor rodri-
gues)

A.2. ATA N.º 2
reunião PúBliCa da CÂmara realiZada 
nos Paços do muniCÍPio de vila nova de 
gaia em 23 de janeiro de 2017
Presentes:

- o senhor vereador, Firmino jorge anjos Pe-
reira;
- o senhor vereador dr. josé guilherme saraiva 
de oliveira aguiar.
- o senhor vice-Presidente eng.º Patrocínio mi-
guel vieira de azevedo; 
- a senhora vereadora engª maria mercês duar-
te ramos Ferreira.
- a senhora vereadora dr.ª maria Cândida oli-
veira;
- o senhor vereador dr. delfim manuel maga-
lhães de sousa.
- o senhor vereador dr. manuel antónio Cor-
reia monteiro;
- o senhor vereador, dr. elísio Ferreira Pinto;
- o senhor vereador arq. josé valentim Pinto 
miranda.
ausÊnCias justiFiCadas nos termos da 
alÍnea C) do artº. 39 da lei nº. 75/2013 de 
12 de setemBro: 
- o senhor Presidente da Câmara, Prof. dr. edu-
ardo vítor de almeida rodrigues e a senhora 
vereadora dr.ª maria elisa vieira da silva Cidade 
oliveira.
Presidiu À reunião: 
- o senhor vice-Presidente eng.º Patrocínio mi-
guel vieira de azevedo. 
seCretariou a reunião: 
- a diretora municipal de administração e Fi-
nanças, dra. manuela garrido.
hora da aBertura: 17 horas e 10 minutos.
hora de enCerramento: 18 horas e 30 mi-
nutos.

PerÍodo antes da ordem do dia
Ponto PrÉvio nº 1

o sr. vereador Firmino Pereira solicitou que lhe 
seja fornecida a execução das grandes opções 
do Plano com data de hoje, dia 23/1, ou de ama-
nhã, dia 24/1.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
aProvação deFinitiva da ata n° 01 da 
reunião de CÂmara (ordinária) reali-
Zada em 09 de janeiro de 2017
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 01 da reunião 
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de Câmara (ordinária) realizada em 09 de ja-
neiro de 2017.
o sr. vereador dr. guilherme aguiar não votou 
em virtude de não ter participado na reunião 
de Câmara de 09 de janeiro de 2017.
ausentou-se da reunião o senhor vereador, Fir-
mino jorge anjos Pereira.
Contrato-Programa a CeleBrar en-
tre o muniCÍPio de vila nova de gaia e o 
Centro soCial de CoimBrÕes Para o de-
senvolvimento das atividades soCiais 
da entidade
edoC/2017/2667
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e o Centro 
social de Coimbrões, para o desenvolvimento 
das atividades sociais da entidade, no valor de 
€ 10.000,00 (dez mil euros).
Contrato-Programa a CeleBrar en-
tre o muniCÍPio de vila nova de gaia e 
o  Centro soCial de s. FÉliX da marinha 
Para o desenvolvimento das ativida-
des soCiais da entidade
edoC/2017/2940 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e o Centro 
social de s. Félix da marinha, para o desenvol-
vimento das atividades sociais da entidade, no 
valor de € 50.000,00 (cinquenta mil euros).
Contrato-Programa a CeleBrar entre 
o muniCÍPio de vila nova de gaia e a Co-
oPerativa sol maior, Crl Para o desen-
volvimento das atividades soCiais da 
entidade
edoC/2017/2572
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.

despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre o 
município de vila nova de gaia e a Cooperativa 
de solidariedade social sol maior Crl, para o 
desenvolvimento das atividades sociais da enti-
dade, no valor de € 45.000,00 (quarenta e cin-
co mil euros).
Contrato-Programa entre o muniCÍPio 
de vila nova de gaia e o Centro soCial 
e Paroquial de vilar de andorinho 
Para desenvolvimento das atividades 
soCiais da entidade Bem Como aPoio ao 
investimento
edoC/2017/2934
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e o Centro 
social e Paroquial de vilar de andorinho, para 
o desenvolvimento das atividades sociais da 
entidade, bem como, apoio ao investimento, no 
valor de € 50.000,00 (cinquenta mil euros).
Contrato-Programa a CeleBrar en-
tre o muniCÍPio de vila nova de gaia e 
o Centro soCial de sandim Para o de-
senvolvimento das atividades soCiais 
da entidade
edoC/2017/2695
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e o Centro 
social de sandim, para o desenvolvimento das 
atividades sociais da entidade, no valor de € 
5.000,00 (cinco mil euros).
Contrato-Programa a CeleBrar en-
tre o muniCÍPio de vila nova de gaia e o 
Centro soCial e Paroquial de oliveira 
de douro Para o desenvolvimento das 
atividades soCiais da entidade
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edoC/2017/2963
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e o Centro 
social e Paroquial de oliveira do douro, para o 
desenvolvimento das atividades sociais da en-
tidade, no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco 
mil euros).
Contrato-Programa a CeleBrar en-
tre o muniCÍPio de vila nova de gaia e o 
Centro soCial Paroquial da igreja do 
senhor da vera CruZ do Candal Para 
o desenvolvimento das atividades so-
Ciais da entidade
edoC/2017/2605
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato-programa a celebrar entre o mu-
nicípio de vila nova de gaia e o Centro social 
Paroquial da igreja do senhor da vera Cruz do 
Candal, para o desenvolvimento das atividades 
sociais da entidade, no valor de € 45.000,00 
(quarenta e cinco mil euros).
Contrato-Programa a CeleBrar en-
tre o muniCÍPio de vila nova de gaia e a 
Fundação joaquim oliveira loPes Para 
o desenvolvimento das atividades so-
Ciais da entidade Bem Como aPoio ao 
investimento
edoC/2017/2946
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato-programa a celebrar entre o mu-
nicípio de vila nova de gaia e a Fundação jo-
aquim oliveira lopes, para o desenvolvimento 
das atividades sociais da entidade, bem como, 
apoio ao investimento, no valor de € 10.000,00 

(dez mil euros).
Contrato-Programa a CeleBrar en-
tre o muniCÍPio de vila nova de gaia e 
o  Centro soCial e Paroquial de Cani-
delo Para o desenvolvimento das ati-
vidades soCiais da entidade
edoC/2017/2588
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e o Centro 
social e Paroquial de santo andré de Canidelo, 
para o desenvolvimento das atividades sociais 
da entidade, no valor de € 45.000,00 (quarenta 
e cinco mil euros).
ausentou-se da reunião o senhor vice-Presi-
dente eng.º Patrocínio miguel vieira de azeve-
do.
Contrato-Programa a CeleBrar entre 
o muniCÍPio de vila nova de gaia e oli-
val soCial – assoCiação Para o desen-
volvimento das atividades soCiais da 
entidade
edoC/2017/2689
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e olival social 
– associação para o desenvolvimento de olival, 
para o desenvolvimento das atividades sociais 
da entidade, no valor de € 37.000,00 (trinta e 
sete mil euros).
entrou na reunião o senhor vice-Presidente 
eng.º Patrocínio miguel vieira de azevedo.
Contrato-Programa a CeleBrar entre 
o muniCÍPio de vila nova de gaia e a as-
soCiação de soCial da madalena Para 
o desenvolvimento das atividades so-
Cias da entidade
edoC/2017/2615
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
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apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e a associa-
ção de solidariedade social da madalena, para 
o desenvolvimento das atividades sociais da 
entidade, no valor de € 15.000,00 (quinze mil 
euros).
Contrato-Programa a CeleBrar entre 
o muniCÍPio de vila nova de gaia e aBri-
go seguro: assoCiação de solidarieda-
de soCial Para o desenvolvimento das 
atividades soCiais da entidade
edoC/2017/2635
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e o abrigo 
seguro: associação de solidariedade social, 
para o desenvolvimento das atividades sociais 
da entidade, no valor de € 20.000,00 (vinte mil 
euros).
Contrato-Programa a CeleBrar entre 
o muniCÍPio de vila nova de gaia e os 
amigos da ColumBoFilia Para aPoio a 
Pequenas oBras
edoC/2016/66025
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato-programa a celebrar entre o 
município de vila nova de gaia e os amigos da 
Columbófila, para apoio a pequenas obras nas 
instalações, no valor de € 4.000,00 (quatro mil 
euros).
aCordo de ColaBoração a CeleBrar 
entre o muniCÍPio de vila nova de gaia 
e a FanFarra da juventude da madale-
na – aPoio À aquisição de instrumentos 
e aCessÓrios musiCais
edoC/2017/2882

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var o acordo de colaboração a celebrar entre o 
município de vila nova de gaia e a Fanfarra da 
juventude da madalena, para apoio à aquisição 
de instrumentos e acessórios musicais, no va-
lor de € 5.000,00 (cinco mil euros), nos termos 
acordados.
Contrato Programa de desenvolvi-
mento desPortivo 2017 a CeleBrar en-
tre o muniCÍPio de vila nova de gaia e 
o FuteBol CluBe de gaia de aPoio Para 
suBstituição de Piso
edoC/2017/3244
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o contrato programa de desenvolvi-
mento desportivo/2017 a celebrar entre o mu-
nicípio de vila nova de gaia e o Futebol Clube 
de gaia, para substituição do piso do pavilhão 
desportivo, no valor de € 98.400,00 (noventa e 
oito mil e quatrocentos euros).
ConCurso PúBliCo Para a CeleBração 
de aCordos quadro singulares Para 
intervençÕes nas áreas das inFra-
estruturas, instalaçÕes elÉtriCas e 
de ClimatiZação – aProvar ProPostas 
Contidas no doCumento rF aneXo e 
aProvar a notiFiCação À emPresa ad-
judiCatária Para que aPresente os 
doCumentos de haBilitação, Bem Como 
Caução Para Cada um dos aCordos 
quadro
edoC 2016/60137
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. aprovar as propostas contidas no docu-
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mento relatório final, anexo na etapa 17 do 
edoC2016/60137, seus pontos 1 e 2, destacan-
do-se a proposta de adjudicação dos “acor-
dos quadro singulares para intervenções nas 
áreas de infraestruturas, instalações elétricas 
e de climatização” à empresa rui marques – 
montagens elétricas ld.ª nas quatro áreas de 
intervenção, a saber: a (iluminação pública); B 
(climatização e ventilação); C (instalações elé-
tricas); d (redes de dados, wireless, telecom e 
intercomunicação), pelos preços unitários re-
portados na proposta, sendo, assim, exequível 
executar obras, no conjunto das referidas áre-
as, até ao montante global de € 1.250.000,00 
(um milhão, duzentos e cinquenta mil euros), 
acrescido de iva, à taxa legal em vigor, confor-
me determina o caderno de encargos que rege 
o presente procedimento de contratação;
2. aprovar a notificação à empresa adjudicatá-
ria para que apresente os documentos de ha-
bilitação descritos no programa do concurso 
(ponto 24), bem como entregue caução para 
cada um dos acordos quadro (i.e para cada 
área de intervenção), no valor de € 10.000,00 
(dez mil euros), atenta a exigência estabelecida 
no ponto 25 daquela peça processual.
aCordo de ColaBoração a CeleBrar 
entre o muniCÍPio de vila nova de gaia 
e a assoCiação de moradores de vila 
d’este Para aPoio oBras na sede
edoC/2017/2477
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila nova de gaia e a asso-
ciação de moradores de vila d’este, para apoio 
a obras na sede, no valor de € 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos euros), nos termos acordados.
aCordo de ColaBoração a CeleBrar 
entre o muniCÍPio de vila nova de gaia e 
a assoCiação oliveirense de soCorros 
mútuos Para aPoio ao Projeto quinta 
dos avÓs
edoC/2016/2589
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 

apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila nova de gaia e a asso-
ciação oliveirense de socorros mútuos, asso-
ciação mutualista, para apoio ao Projeto quinta 
dos avós, no valor de € 29.336,32 (vinte e nove 
mil, trezentos e trinta e seis euros e trinta e dois 
cêntimos), nos termos acordados.
aCordo de ColaBoração entre o muni-
CÍPio de vila nova de gaia e a junta de 
Freguesia de Canelas – aPoio Às oBras 
de BeneFiCiação Para Construção dos 
muros e esPaços envolventes ao Cemi-
tÉrio de Canelas
edoC/2017/2590
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila nova de gaia e a junta 
de Freguesia de Canelas, para apoio às obras 
de beneficiação para construção dos muros e 
espaços envolventes ao cemitério de Canelas, 
no valor de € 10.000,00 (dez mil euros), nos 
termos acordados.
segundo aditamento ao Contrato de 
serviço PúBliCo CeleBrado entre o es-
tado PortuguÊs, área metroPolitana 
do Porto e soCiedade de transPortes 
Coletivos do Porto
edoC/2017/3010
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o 2º aditamento ao Contrato de servi-
ço Público celebrado entre o estado Português, 
área metropolitana do Porto e sociedade de 
transportes Coletivos do Porto sa.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
ProPosta de aProvação do CritÉrio de 
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rePartição da dÍvida orçamental da 
área metroPolitana do Porto Pelos 
muniCÍPios assoCiados
edoC/2017/2942
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o “Critério de repartição” da dívida or-
çamental da área metropolitana do Porto, pe-
los municípios associados, para efeitos da alí-
nea b) do nº 1 do art.º 54º da lei nº 73/2013 de 
3 de setembro, nos seguintes termos:
“nos termos e para efeitos do disposto na alí-
nea b) do nº 1 do art.º 54º da lei nº 73/2013, 
de 3 de setembro, a dívida total de operações 
orçamentais da área metropolitana do Porto 
(amP), apurada em conformidade com o nº 2 
do art.º 52º do mesmo diploma, é imputada de 
forma proporcional à quota de cada município 
para as suas despesas de funcionamento. 
exceciona-se daquele rateio proporcional, a 
dívida de natureza orçamental decorrente, di-
reta e indiretamente, da descentralização das 
competências de autoridade de transportes, 
do estado para a área metropolitana do Por-
to (amP), relativas à stCP, a qual será reparti-
da, na proporção da respetiva comparticipação 
nas obrigações de serviço público, unicamente 
pelos municípios servidos por aquela entidade, 
designadamente os municípios do Porto, gon-
domar, maia, matosinhos, valongo e vila nova 
de gaia.”
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
aCordo a CeleBrar entre o muniCÍPio 
de vila nova de gaia e a santa Casa da 
miseriCÓrdia – aPoio À  imPlementação 
do “Projeto arCo maior” 
edoC/2017/2591
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de vila nova de gaia e a santa 

Casa da misericórdia, para apoio à implemen-
tação do “Projeto arco maior”, no valor de € 
40.000,00 (quarenta mil euros), nos termos 
acordados.
adenda ao aCordo de ColaBoração 
a CeleBrar entre o muniCÍPio de vila 
nova de gaia e a assoCiação ComerCial 
e industrial de vila nova de gaia Para 
atriBuição dos manuais esColares – 
ano letivo de 2016/2017
edoC/2017/2775
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda ao acordo de colaboração a 
celebrar entre o município de vila nova de gaia 
e a associação Comercial e industrial de vila 
nova de gaia, para atribuição dos manuais es-
colares referentes ao ano letivo de 2016/2017, 
no valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos 
euros), nos termos acordados.
Convite Para o muniCÍPio se tornar 
memBro honorário da aetur – assoCia-
ção de emPresários turÍstiCos do dou-
ro e trás os montes
edoC/2017/2826
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, acei-
tar o convite formulado pela associação de em-
presários turísticos do douro e trás os montes, 
para o município de vila nova de gaia se tornar 
membro honorário da referida associação, nos 
termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXas Por serviços dos BomBeiros sa-
Padores na ação de Formação e simu-
laCro no Centro Paroquial são joão 
BaPtista de Canelas, no montante  de 
€ 875,79
edoC/2017/1809
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
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despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
12.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas por 
serviços prestados pelos Bombeiros sapadores 
de vila nova de gaia, na ação de formação e si-
mulacro no Centro Paroquial são joão Baptista 
de Canelas, isentando em 100% do valor total 
de € 875,79 (oitocentos e setenta e cinco euros 
e setenta e nove cêntimos).
ProtoColo a CeleBrar entre o muniCÍ-
Pio de vila nova de gaia e a aPdl – ad-
ministração dos Portos do douro, lei-
XÕes e viana do Castelo Com vista À 
gestão e eXPloração de Parque de es-
taCionamento
edoC/2017/3344
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo a celebrar entre o municí-
pio de vila nova de gaia e a aPdl – adminis-
tração dos Portos do douro, leixões e viana 
do Castelo sa, com vista à gestão e exploração 
de parque de estacionamento junto ao Cais de 
gaia, nos termos protocolados.
Programa interreg euroPe – Projeto 
loCarBo – adenda ao aCordo de Par-
Ceria
edoC/2017/3304
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a adenda ao acordo de Parceria entre 
o Chefe de Fila e os Parceiros do Projeto in-
terreg euroPe “novos Papeis das autori-
dades regionais e locais para a alteração do 
Comportamento energético dos Consumidores 
no sentido de uma economia low CarBon”.
aCordo de ParCeria a CeleBrar entre 
o muniCÍPio de vila nova de gaia e a as-
soCiação ”amigos do solar dos Condes 
de resende” Para traBalhos de inves-
tigação e aPoio tÉCniCo no solar Con-

des de resende
edoC/2017/2349
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o acordo de parceria a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e a associa-
ção “amigos do solar dos Condes de resende 
– Confraria queirosiana”, para trabalhos de in-
vestigação e apoio técnico no solar Condes de 
resende no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco 
mil euros), nos termos acordados.
adesão À rede das autarquias PartiCi-
Pativas 
edoC/2017/96
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a adesão do município de vila nova de 
gaia à rede das autarquias Participativas, nos 
termos informados.
ProPosta de aBertura de ProCedimen-
to de elaBoração do regulamento mu-
niCiPal do liCenCiamento de atividades 
diversas - PuBliCitação do inÍCio do 
ProCedimento e PartiCiPação ProCedi-
mental
edoC/2017/2313
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
13.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
1. a abertura, com efeitos imediatos, do pro-
cedimento conducente à elaboração do regu-
lamento municipal do licenciamento de ati-
vidades diversas que revê o regulamento do 
licenciamento municipal de atividades diver-
sas;
2. que a publicitação desta iniciativa procedi-
mental se efetue no sítio institucional do mu-
nicípio na internet, nos termos do artigo 98º 
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do CPa, sendo que os interessados poderão 
constituir-se como tal no procedimento, ao 
abrigo do artigo 68º do CPa, no prazo de 10 
dias, a contar da data da publicitação, median-
te a apresentação dos seus contributos, a for-
malizar por escrito, em requerimento dirigido, 
para o efeito, ao Presidente da Câmara muni-
cipal, com as menções previstas no artigo 102º 
do CPa;
3. aprovar para efeitos de abertura do procedi-
mento e recolha de sugestões pelos interessa-
dos o anteprojeto de regulamento anexo;
4. delegar o poder de direção do procedimen-
to na diretora de departamento dos assuntos 
jurídicos, tendo em vista a elaboração e apro-
vação do projeto definitivo e subsequente con-
sulta pública.
ProPosta de anulação de Fatura emiti-
da em nome de rui manuel Pereira dos 
santos, relativa a utiliZação do Pavi-
lhão muniCiPal de arCoZelo em aBril 
de 2014, no valor de € 58,00 (Cinquen-
ta e oito euros), devido a eXistÊnCia 
de algumas deFiCiÊnCias no reFerido 
equiPamento, designadamente no equi-
Pamento da água
edoC/2014/21263
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
11.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da fatura emitida em nome 
de rui manuel Pereira dos santos, relativa à uti-
lização do Pavilhão municipal de arcozelo, em 
abril de 2014, no valor de € 58,00 (cinquenta 
e oito euros), devido à existência de algumas 
deficiências no referido equipamento, designa-
damente no aquecimento da água, nos termos 
informados.
ausentou-se da reunião o senhor vice-Presi-
dente eng.º Patrocínio miguel vieira de azeve-
do.
atriBuição de ComPartiCiPação Finan-
Ceira Às assoCiaçÕes humanitárias dos 
BomBeiros voluntários sediadas no 
ConCelho de vila nova de gaia e aPro-
vação de minuta de ProtoColo
edoC/2017/2878

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta de Protocolo a celebrar entre 
o município de vila nova de gaia e as associa-
ções humanitárias dos Bombeiros voluntários 
sediadas no município, para apoio financeiro 
às referidas associações, no valor global de € 
330.000,00 (trezentos e trinta mil euros), nos 
termos protocolados.
entrou na reunião o senhor vice-Presidente 
eng.º Patrocínio miguel vieira de azevedo.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
ProPosta de aBertura do ProCedi-
mento e elaBoração do regulamento 
do eXerCÍCio da atividade de guarda-
-noturno no muniCÍPio de vila nova de 
gaia - PuBliCitação do inÍCio do ProCe-
dimento e PartiCiPação ProCedimental
edoC/2017/2299
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
12.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
1. a abertura, com efeitos imediatos, do proce-
dimento conducente à elaboração do regula-
mento do exercício da atividade de guarda-
-noturno no município de vila nova de gaia;
2. que a publicitação desta iniciativa procedi-
mental se efetue no sítio institucional do mu-
nicípio na internet, nos termos do artigo 98º 
do CPa, sendo que os interessados poderão 
constituir-se como tal no procedimento, ao 
abrigo do artigo 68º do CPa, no prazo de 10 
dias, a contar da data da publicitação, median-
te a apresentação dos seus contributos, a for-
malizar por escrito, em requerimento dirigido, 
para o efeito, ao Presidente da Câmara muni-
cipal, com as menções previstas no artigo 102º 
do CPa;
3. aprovar para efeitos de abertura do procedi-
mento e recolha de sugestões pelos interessa-
dos o anteprojeto de regulamento anexo;
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4. delegar o poder de direção do procedimen-
to na diretora de departamento dos assuntos 
jurídicos, tendo em vista a elaboração e apro-
vação do projeto definitivo e subsequente con-
sulta pública.
ProC. 2308/16.4BePrt – triBunal adminis-
trativo e FisCal do Porto - ComPanhia 
de seguros allianZ Portugal, sa 
edoC/2017/2041
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
11.01.2017”
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
ProC. 44/16.do triBunal administrativo 
e FisCal do Porto- administração do 
CondomÍnio rua PartiCular Às árvo-
res 
edoC/2017/2039
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
11.01.2017”
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
ProC. nº 790/14.3 triBunal administrati-
vo e FisCal do Porto autora: CivoPal 
- soCiedade de ConstruçÕes e oBras 
PúBliCas, ldª; rÉ: junta de Freguesia de 
Pedroso; Chamado: muniCÍPio de vila 
nova de gaia
edoC/2017/1494
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. À 
dmaF. 11.01.2017”
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
Pedido de aPoio FinanCeiro Para Parti-
CiPação no iFth 16 international Forum 
on tourism and heritage 2016 – univer-
sidade PortuCalense – inFante d. hen-
rique – requerente: Paulo jorge Car-
doso de sousa Costa - inFormação/
PareCer 17.04/dCajrm 
edoC/2016/62386
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.

despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de apoio financeiro para par-
ticipação no “iFth 16: international Forum on 
tourism and heritage 2016 – universidade Por-
tucalense – infante d. henrique”, solicitado por 
Paulo jorge Cardoso de sousa Costa, nos ter-
mos da informação/Parecer nº 17.04/dCajrm 
de 17 de janeiro de 2017.
ausentou-se da reunião o senhor vice-Presi-
dente eng.º Patrocínio miguel vieira de azeve-
do.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

transFerÊnCias Para as juntas de Fre-
guesias – 1º trimestre 2017
edoC/2017/3331
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a alteração aos anexos constantes dos 
acordos de execução com as juntas de Fregue-
sias, aprovados na reunião de Câmara de 03 de 
outubro de 2016, nomeadamente, a aprovação 
do anexo iv (montantes a transferir para cada 
uma das juntas de freguesias em 2017), nos ter-
mos da informação int-Cmvng/2017/2057 de 
17.01.2017.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da assembleia municipal.
entrou na reunião o senhor vice-Presidente 
eng.º Patrocínio miguel vieira de azevedo.
Fundos disPonÍveis janeiro/2017 – au-
mento temPorário dos Fundos disPonÍ-
veis
edoC/2017/3467
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “Concordo com o 
proposto. À Câmara, para ratificação. 12.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
12 de janeiro de 2017 que autorizou, com efei-
tos a partir de 12 de janeiro de 2017, inclusive, 
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e nos termos do art.º 4º da lei nº 8/2012 de 21 
de fevereiro, o aumento temporário dos fundos 
disponíveis no valor de € 14.688.800,25, por re-
curso à seguinte receita:
Cerca de 68,82% da receita própria prevista 
para agosto e dezembro de 2017, relativa ao imi 
tendo por referência o valor cobrado nos mes-
mos períodos de 2016 (€ 21.344.489,48).
ConCurso PúBliCo Para adjudiCação 
da emPreitada destinada À requaliFi-
Cação da Frente Fluvial do rio douro, 
no areinho de avintes – i Fase – ProPos-
ta de adjudiCação
edoC/2016/13918
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. em cumprimento do nº 4 do artigo 148º do 
CCP, aprovar o conteúdo do relatório final e ad-
judicar a “requalificação da Frente Fluvial do 
rio douro, no areinho de avintes – i Fase”, à m. 
Couto alves, sa, pelo valor de € 1.573.880,00 
(um milhão quinhentos e setenta e três mil oito-
centos e oitenta euros), acrescido de iva à taxa 
legal aplicável;
2. em cumprimento do disposto no artigo 77º 
do referido CCP, aprovar a notificação do con-
corrente adjudicatário para que, no prazo pro-
cedimental, apresente os documentos de habili-
tação previstos no programa do concurso, bem 
como, ainda, nos termos do artigo 88º, no prazo 
legal, preste caução no valor de € 78.694,00 
(setenta e oito mil seiscentos e noventa e qua-
tro euros), correspondente a 5% do preço con-
tratual.
ConCurso PúBliCo Para eXeCução da 
oBra de “Consolidação da esCarPa da 
serra do Pilar” – CaduCidade da adju-
diCação
edoC/2016/3976
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “Concordo. À Câ-
mara, nos termos da proposta. mais proponho a 
participação ao imPiC, iP e ao gns, nos termos 

legais. 18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, nos 
termos da informação int-Cmvng/2017/2043, 
o seguinte:
1. reconhecer que a apresentação extemporâ-
nea dos documentos de habilitação é imputável 
à adjudicatária;
2. reconhecer que a falta da prestação de cau-
ção no prazo legal é imputável à adjudicatária;
3. em consequência, declarar a caducidade da 
adjudicação quer em virtude do nº 1 do art.º 86º 
quer do art.º 91º do CCP,
4. nos termos do disposto no nº 4 do artº 86º e 
do nº 2 do art.º 91 do CCP, adjudicar a proposta 
ordenada no lugar subsequente, nos termos do 
relatório Final, a saber, apresentada pelo con-
corrente Construtora da huÍla, irmãos 
neves ldª, pelo valor de € 2.911.024,46, acres-
cido de iva, à taxa legal em vigor;
5. ordenar a notificação a todos os concorren-
tes da decisão a proferir nos termos dos nú-
meros anteriores, bem como a instrução das 
diligências subsequentes, designadamente, a 
entrega dos documentos de habilitação e cau-
ção pelo 2º concorrente, agora adjudicatário.
liBertação total das garantias BanCá-
rias Prestadas Por Cada um dos adju-
diCatários nos Contratos de aCordos 
quadros singulares Para realiZação 
de oBras na via PúBliCa a saBer: Cons-
trutora da huila, irmãos neves, lda e 
ePoPeia gestão e oBras PúBliCas
edoC/2017/2453
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a libertação total das garantias bancárias 
prestadas por cada um dos adjudicatários nos 
contratos de acordos quadros singulares para a 
realização de obras na via pública, celebrados 
com o município de vila nova de gaia, a saber, 
Construtora da huíla, irmãos neves ld.ª (área 
de intervenção a) e epopeia, gestão e obras 
Públicas ld.ª(área de intervenção B), atento o 
cumprimento atempado e integral dos respeti-
vos contratos, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
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taXa relativa À liCença Para realiZa-
ção de esPetáCulos de divertimentos 
PúBliCos no valor de € 40,00 (quaren-
ta euros) Para a realiZação do desFi-
le de BomBos, soliCitado Pela nova Co-
missão de s. gonçalo
edoC/2017/1864
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
11.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa re-
lativa à licença para realização de espetáculos 
de divertimentos públicos, isentando em 100% 
do valor de € 40,00 (quarenta euros), para a re-
alização do desfile de bombos, solicitado pela 
nova Comissão de s. gonçalo, nos termos in-
formados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 283,26 (duZentos e 
oitenta e trÊs euros e vinte e seis CÊn-
timos), no dia 08 de janeiro de 2017, so-
liCitado Pela assoCiação reCreativa e 
Cultural de serZedo
edoC/2017/1169
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 283,26 (duzentos e oitenta 
e três euros e vinte e seis cêntimos), ou seja, o 
valor de € 198,28 (cento e noventa e oito euros 
e vinte e oito cêntimos), solicitado pela asso-
ciação recreativa e Cultural de serzedo, nos 
termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 209,17 (duZentos 
e nove euros e deZassete CÊntimos), 
Para desloCação a aPareCida – lousa-
da, no dia 08 de janeiro de 2017, soliCi-
tado Pelo sPort CluBe dragÕes sandi-
nenses

edoC/2017/1142
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 209,17 (duzentos e nove eu-
ros e dezassete cêntimos), ou seja, o valor de € 
146,41 (cento e quarenta e seis euros e quaren-
ta e um cêntimos), solicitado pelo sport Clube 
dragões sandinenses, nos termos informados.
Pedido de disPensa  de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 71,89 (setenta e um 
euros e oitenta e nove CÊntimos), no 
dia 03 de janeiro de  2017, soliCitado 
Pelo jardim inFantil nossa senhora do 
Pilar
edoC/2017/58
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 71,89 (setenta e um euros 
e oitenta e nove cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 50,32 (cinquenta euros e trinta e dois cênti-
mos), solicitado pelo jardim infantil nossa se-
nhora do Pilar, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 380,05 (treZentos 
e oitenta euros e CinCo CÊntimos) Para 
desloCação vila PouCa de aguiar, no 
dia 07 de janeiro de 2017, soliCitado 
Pelo orFeão da madalena
edoC/2017/1110
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
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utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 380,05 (trezentos e oitenta 
euros e cinco cêntimos), ou seja, o valor de € 
266,03 (duzentos e sessenta e seis euros e três 
cêntimos), solicitado pelo orfeão da madalena, 
nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação de viaturas muni-
CiPais no valor de € 474,13 (quatroCen-
tos e setenta e quatro euros e treZe 
CÊntimos) Para desloCação Penedono, 
no dia 07 de janeiro de 2017, soliCitado 
Pelo FuteBol CluBe de gaia
edoC/2017/1072
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 474,13 (quatrocentos e se-
tenta e quatro euros e treze cêntimos), ou seja, 
o valor de € 331,89 (trezentos e trinta e um eu-
ros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pelo 
Futebol Clube de gaia, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa relativa À liCença Para realiZa-
ção de esPetáCulos de divertimentos 
PúBliCos  no valor de € 40,00 (quaren-
ta euros) Para realiZação das Festas 
em honra de santa aPolÓnia, soliCita-
do Por sÉrgio Paulo vieira Pereira 
edoC/2017/2098
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
12.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa re-
lativa à licença para realização de espetáculos 
de divertimentos públicos, isentando em 70% 
do valor de € 40,00 (quarenta euros), ou seja, 
o valor € 28,00 (vinte e oito euros), solicitado 
por sérgio Paulo vieira Pereira, nos termos in-

formados.
Pedido de isenção de Pagamento de ta-
Xas Por interruPção de trÂnsito no 
nÓ dos Carvalhos, no valor de € 417,20 
(quatroCentos e deZassete euros e 
vinte CÊntimos), Para eXeCução e Con-
Clusão de oBras, soliCitado Pela Brisa 
– engenharia e gestão
edoC/2017/479
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito no nó dos Carvalhos, 
isentando em 100% do valor de € 417,20 (qua-
trocentos e dezassete euros e vinte cêntimos), 
solicitado pela Brisa – engenharia e gestão, nos 
termos informados.
Pedido de isenção de Pagamento de 
taXas Por interruPção de trÂnsito 
em vários arruamentos, no valor de 
€ 1.192,00 (mil e Cento e noventa e dois 
euros), Para realiZação da 2ª Corrida 
dos reis, soliCitado Pela junta de Fre-
guesia de oliveira de douro
edoC/2016/69987
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito no nó dos Carvalhos, 
isentando em 70% do valor de € 1.192,00 (mil 
e cento e noventa e dois euros), ou seja, o va-
lor € 834,40 (oitocentos e trinta e quatro euros 
e quarenta cêntimos), solicitado pela junta de 
Freguesia de oliveira do douro, nos termos in-
formados.
Postura muniCiPal de trÂnsito em vá-
rios arruamentos, Freguesia de maFa-
mude
edoC/2016/57632
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
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despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal, nos termos infor-
mados.
Postura muniCiPal de trÂnsito, em vá-
rios arruamentos, união das Fregue-
sias de sandim, olival, lever e Crestu-
ma
edoC/2016/62411
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
13.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura municipal, nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

Pedido de disPensa de Pagamento da 
taXa muniCiPal de vistoria administra-
tiva, soliCitado Por maria rosa Cor-
reia Pina
edoC/2016/65750
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa municipal de vistoria administrativa, soli-
citado por maria rosa Correia Pina, nos termos 
informados.
Pedido de disPensa de Pagamento da 
taXa muniCiPal de vistoria adminis-
trativa, no valor de € 79,00 (setenta e 
nove euros), soliCitado Por sara isa-
Bel oliveira almeida
edoC/2016/65756
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa mu-
nicipal de vistoria administrativa, isentando em 

50% do valor de € 79,00 (setenta e nove euros), 
ou seja, o valor € 39,50 (trinta e nove euros e 
cinquenta cêntimos), solicitado por sara isabel 
oliveira almeida, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento da 
taXa muniCiPal de vistoria adminis-
trativa, no valor de € 79,00 (setenta e 
nove euros), soliCitado Por tÂnia Pa-
triCia Ferreira meireles
edoC/2016/68220
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa municipal 
de vistoria administrativa, isentando em 50% 
do valor de € 79,00 (setenta e nove euros), ou 
seja, o valor € 39,50 (trinta e nove euros e cin-
quenta cêntimos), solicitado por tânia Patrícia 
Ferreira meireles, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento da 
taXa Pela utiliZação da PisCina da 
granja, Pela sua Filha andreia salga-
do silva, no montante de € 1.105,00 (mil 
Cento e CinCo euros), soliCitado Por 
dulCe maria salgado maganinho
edoC/2016/47374
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
13.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa pela 
utilização da piscina da granja, isentando em 
70% do valor de € 1.105,00 (mil cento e cinco 
euros), ou seja, o valor € 773,50 (setecentos e 
setenta e três euros e cinquenta cêntimos), soli-
citado por dulce maria salgado maganinho, nos 
termos informados.
ausentou-se da reunião o senhor vereador dr. 
josé guilherme aguiar.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E AM-
BIENTE

Pedido de disPensa de Pagamento da 
taXa muniCiPal de urBaniZação (tmu) 
e da taXa de ComPensação urBanÍsti-
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Ca, no valor de €96.790,99, entre 25% e 
100% e da taXa da emissão do alvará 
no valor de €18.596,44, soliCitado Por 
rioX – indústrias metaloeleCtriCas, 
lda – ProCesso 755/11 – Pl – união de Fre-
guesias de Pedroso e seiXeZelo – retiFi-
Cação do valor aProvado na reunião 
21/11/2016 a tÍtulo de taXa muniCiPal de 
urBaniZação que deverá ser € 85.872,17
edoC/2016/62706
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
11.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 21 de novem-
bro de 2016 aprovando a dispensa de paga-
mento da taxa municipal de urbanização (tmu) 
no valor de € 85.872,17 (oitenta e cinco mil oito-
centos e setenta e dois euros e dezassete cên-
timos), solicitado por rioX – indústrias me-
taloeleCtriCas, lda – ProCesso 755/11 
– Pl – união de Freguesias de Pedroso e 
seiXeZelo, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa muniCiPal de urBaniZação (tmu) 
no valor de € 617,31 (seisCentos e de-
Zassete euros e trinta e um CÊntimos), 
soliCitado Por lúCio da silva aZevedo 
& Filhos, s.a. – ProC.º 2560/16 – Pl, união 
das Freguesias de santa marinha e são 
Pedro da aFurada -  revogação da de-
liBeração de CÂmara de 07/11/2016
edoC/2017/3468 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de Câmara de 7 de novem-
bro de 2016 e tomar conhecimento da dispensa 
de pagamento de taxa municipal de urbaniza-
ção (tmu), solicitado por lúcio da silva aze-
vedo & Filhos, s.a. – Proc.º 2560/16 – Pl, união 
das Freguesias de santa marinha e são Pedro 
da afurada, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa muniCiPal de urBaniZação (tmu) 

no valor de € 73,81 (setenta e trÊs eu-
ros e oitenta e um CÊntimos), soliCita-
do Por antÓnio joão soares marques 
– ProC.º 2476/16/16 – leg, Freguesia de 
Canidelo - revogação da deliBeração 
de CÂmara de 07/11/2016 
edoC/2017/3466
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação de Câmara de 7 de novem-
bro de 2016 e tomar conhecimento da dispensa 
de pagamento de taxa municipal de urbaniza-
ção (tmu), solicitado por antónio joão soares 
marques – Proc.º 2476/16/16 – leg, freguesia 
de Canidelo, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa muniCiPal de urBaniZação (tmu) 
no valor de € 193,00 (Cento e noventa e 
trÊs euros), soliCitado Por FranCisCo 
moreira de oliveira. – ProC.º 1012/16 – Pl, 
união das Freguesias de Pedroso e sei-
XeZelo
edoC/2016/64680 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
11.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal de urbanização (tmu), isentando em 
50% do valor de € 193,00 (cento e noventa e 
três euros),ou seja, o valor de € 96,50 (noven-
ta e seis euros e cinquenta cêntimos), solicita-
do por Francisco moreira de oliveira. – Proc.º 
1012/16 – Pl, união das Freguesias de Pedroso 
e seixezelo, nos termos informados.
Pedido de disPensa de rePavimentação 
integral de arruamento, soliCitado 
Por manuel Fernando de oliveira es-
teves – ProCesso 1582/16 – leg, união 
das Freguesias de grijÓ e sermonde
edoC/2017/3295
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
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despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de repavimentação integral 
de arruamento, solicitado por manuel Fernando 
de oliveira esteves – Processo nº 1582/16 – leg, 
união das Freguesias de grijó e sermonde, nos 
termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa devida Pela Primeira Prorroga-
ção do ProCedimento de liCenCiamen-
to, no  valor de € 1.504,46 (mil quinhen-
tos e quatro euros e quarenta e seis 
CÊntimos) soliCitado Pela FáBriCa da 
igreja Paroquial da Freguesia s. Pedro 
de avintes – ProC.º 3772/11 – Pl, Fregue-
sia de avintes
edoC/2017/3314
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela prorrogação do procedimento de li-
cenciamento, isentando em 100% do valor de 
1.504,46 (mil quinhentos e quatro euros e qua-
renta e seis cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da igreja Paroquial da Freguesia s. Pedro de 
avintes – Proc.º 3772/11 – Pl, freguesia de avin-
tes, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa a tÍtulo de oCuPação de esPaço 
PúBliCo, no valor de € 330,00 (treZen-
tos e trinta euros), soliCitado Pela 
santa Casa de miseriCÓrdia de vila 
nova de gaia – ProC.º 5212/16 – Pl, união 
das Freguesias de gulPilhares e vala-
dares
edoC/2017/3309
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação de espaço público, isentando 
em 100% do valor de 330,00 (trezentos e trinta 

euros), solicitado pela santa Casa de misericór-
dia de vila nova de gaia – Proc.º 5212/16 – Pl, 
união das Freguesias de gulpilhares e valada-
res, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa a tÍtulo de oCuPação do esPaço 
PúBliCo, no valor de € 250,00 (duZen-
tos e Cinquenta euros), soliCitado Por 
lino rodrigues dos santos – ProC.º 
5248/16 – Pl, união das Freguesias de 
maFamude e vilar do ParaÍso
edoC/2017/3305
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa a título 
de ocupação de espaço público, isentando em 
50% do valor de 250,00 (duzentos e cinquen-
ta euros), ou seja, o valor de € 125,00 (cento e 
vinte e cinco euros), solicitado por lino rodri-
gues dos santos – Proc.º 5248/16 – Pl, união 
das Freguesias de mafamude e vilar do Paraíso, 
nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de PuBliCidade no valor de € 
2.480,00 (dois mil e quatroCentos e oi-
tenta euros), em 50%, soliCitado Por 
alert liFe sCienCes ComPuting, s.a. – 
ProCesso nº 562/08 – união das Fregue-
sias de santa marinha e são Pedro da 
aFurada
edoC/2017/2561
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, isentando em 50% do valor de 2.480,00 
(dois mil e quatrocentos e oitenta euros) ou 
seja, o valor de € 1.240,00 (mil duzentos e qua-
renta euros), solicitado por alert liFe sCien-
Ces ComPuting, s.a. – Processo nº 562/08 – 
união das Freguesias de santa marinha e são 
Pedro da afurada, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de ta-
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Xas de PuBliCidade no valor de € 600,60 
(seisCentos euros e sessenta CÊnti-
mos), soliCitado Por ensigaia – eduCa-
ção e Formação soCiedade uniPesso-
al, lda – ProCesso nº 234/16 – união das 
Freguesias de maFamude e vilar do Pa-
raÍso
edoC/2017/2703
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, isentando em 50% do valor de € 
600,60 (seiscentos euros e sessenta cêntimos) 
ou seja, o valor de € 300,30 (trezentos euros 
e trinta cêntimos), solicitado por ensigaia – 
educação e Formação sociedade unipessoal, 
lda – Processo nº 234/16 – união das Fregue-
sias de mafamude e vilar do Paraíso, nos ter-
mos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de PuBliCidade no valor de € 
600,60 (seisCentos euros e sessenta 
CÊntimos), soliCitado Por joFilhos – 
soCiedade Construção, lda – ProCesso 
nº 416/15 – Freguesia de arCoZelo
edoC/2017/2722
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, isentando em 50% do valor de € 
600,60 (seiscentos euros e sessenta cêntimos) 
ou seja, o valor de € 300,30 (trezentos euros e 
trinta cêntimos), solicitado por joFilhos – so-
ciedade Construção, lda – Processo nº 416/15 – 
Freguesia de arcozelo, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de PuBliCidade no valor de € 
173,50 (Cento e setenta e trÊs euros e 
Cinquenta CÊntimos), soliCitado Pela 
junta de Freguesia de avintes – Pro-
Cesso nº 268/16 – união das Freguesias 
de santa marinha e são Pedro da aFu-

rada
edoC/2017/2716
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, isentando em 100% do valor de € 
173,50 (cento e setenta e três euros e cinquen-
ta cêntimos), solicitado pela junta de Fregue-
sia de avintes – Processo nº 268/16 – união das 
Freguesias de santa marinha e são Pedro da 
afurada, nos termos informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de PuBliCidade no valor de € 
111,24 (Cento e onZe euros e vinte e qua-
tro CÊntimos), soliCitado Pela Chuva 
d’aFetos – assoCiação de solidarieda-
de soCial – ProCesso nº 115/16 – união 
das Freguesias de santa marinha e são 
Pedro da aFurada
edoC/2017/2719
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, isentando em 100% do valor de € 111,24 
(cento e onze euros e vinte e quatro cêntimos), 
solicitado pela Chuva d’aFetos – associação 
de solidariedade social – Processo nº 115/16 – 
união das Freguesias de santa marinha e são 
Pedro da afurada, nos termos informados.
ausentou-se da reunião o senhor vice-Presi-
dente eng.º Patrocínio miguel vieira de azeve-
do.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de PuBliCidade no valor de € 
600,24 (seisCentos euros e vinte e qua-
tro CÊntimos), soliCitado Por olival 
soCial – assoCiação Para o desenvol-
vimento de olival – ProCesso nº 264/15 – 
união das Freguesias de sandim, olival, 
lever e Crestuma
edoC/2017/2557
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, isentando em 100% do valor de € 
600,24 (seiscentos euros e vinte e quatro cênti-
mos), solicitado por olival soCial – associa-
ção para o desenvolvimento de olival – Proces-
so nº 264/15 – união das Freguesias de sandim, 
olival, lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
entrou na reunião o senhor vice-Presidente 
eng.º Patrocínio miguel vieira de azevedo.
ProPosta de Prorrogação do regime 
eXCeCional de disPensa de Pagamento 
de taXas devidas Por oPeraçÕes urBa-
nÍstiCas oBjeto de legaliZação em 2017 
- edoC/2017/569
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
12.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a prorrogação do regime excecional 
de dispensa de Pagamento de taxas devidas 
por operações urbanísticas objeto de legali-
zação em 2017, nos termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa reFerente a utiliZação do audi-
tÓrio e sala de Formação no Parque 
BiolÓgiCo no valor total de €492,00 
(quatroCentos e noventa e dois eu-
ros), soliCitado Por eaPn Portugal/
rede euroPeia anti-PoBreZa
edoC/2017/1760
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
12.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa re-
ferente a utilização do auditório e sala de For-
mação no Parque Biológico isentando em 100% 
do valor de € 492,00 (quatrocentos e noventa 

e dois euros), solicitado por eaPn Portugal/
rede euroPeia anti-PoBreZa, nos termos 
informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa reFerente a entradas no Parque 
BiolÓgiCo no valor total de € 150,00 
(Cento e Cinquenta euros), soliCitado 
Pelo Projeto herÓis da Fruta e a Cam-
Panha dos hinos da Fruta
edoC/2017/675
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa referente 
a entradas no Parque Biológico isentando em 
100% do valor de € 150,00 (cento e cinquenta 
euros), solicitado pelo Projeto heróis da Fruta 
e a Campanha dos hinos da Fruta, nos termos 
informados.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXas de utiliZação do auditÓrio do 
Parque BiolÓgiCo no valor total de € 
553,50 (quinhentos e Cinquenta e trÊs 
euros e Cinquenta CÊntimos), soliCita-
do Pela uCFmCa – unidade Coordena-
dora FunCional da mulher da Criança 
e do adolesCente de gaia e esPinho
edoC/2017/358
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas 
de utilização do auditório do Parque Biológi-
co de gaia isentando em 100% do valor de € 
553,50 (quinhentos e cinquenta e três euros e 
cinquenta cêntimos), solicitado pela uCFmCa 
– unidade Coordenadora Funcional da mulher 
da Criança e do adolescente de gaia e espinho, 
nos termos informados.
ProPosta de retiFiCação do quadro 
de BeneFÍCios FisCais e inCentivos Fi-
nanCeiros das aru – inFormação nº 01/
dPru/2017
edoC/2017/1756
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
17.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a Proposta de retificação do quadro 
de Benefícios Fiscais e incentivos Financeiros 
das aru aprovadas em fevereiro de 2016, nos 
termos informados.
mais foi deliberado submeter o presente à apro-
vação da assembleia municipal de acordo com 
o artigo 13º do decreto-lei nº 307/2009 de 23 
de outubro, alterado pela lei nº 32/2012 de 14 
de agosto.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
ProPostas de alteração da delimita-
ção da área de reaBilitação urBana 
do Centro histÓriCo e resPetivo Proje-
to de oPeração de reaBilitação urBa-
na - Programa estratÉgiCo - versÕes 
Finais e relatÓrio de Ponderação da 
disCussão PúBliCa soBre as ProPostas 
de alteração da delimitação da área 
de reaBilitação urBana do Centro his-
tÓriCo e resPetivo Projeto de oPera-
ção de reaBilitação urBa- Programa 
estratÉgiCo 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78/a, apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar o Projeto da operação de reabilitação 
urbana da aru – Centro histórico de vila nova 
de gaia e a Proposta de alteração da aru Cen-
tro histórico de gaia, nos termos propostos.
mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da assembleia municipal.
ProPosta de alteração da delimitação 
da aru Cidade de gaia, Por ajustamen-
to ao novo limite da aru Centro histÓ-
riCo e outra retiFiCação
edoC/2017/1761
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78/B, apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 

18.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a Proposta de alteração da delimita-
ção da aru Cidade de gaia, incluindo objetivos 
estratégicos, critérios subjacentes à delimita-
ção, planta com a delimitação da área abran-
gida e quadro de benefícios fiscais e incentivos 
financeiros, nos termos propostos.
mais foi deliberado submeter o presente assunto 
à aprovação da assembleia municipal, nos ter-
mos do artigo 13º do decreto-lei nº 307/2009, 
de 23 de outubro, alterado pela lei nº 32/2012, 
de 14 de agosto.
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5554/16 – Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/71
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Por-
tugal - Processo n° 5554/16 - Cert - santa 
marinha e são Pedro da afurada, nos termos 
informados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5550/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/62
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 



45

 nº 74 | janeiro 2017 | Boletim muniCiPal

CÂmara muniCiPal

03.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Por-
tugal - Processo n° 5550/16 - Cert - santa 
marinha e são Pedro da afurada, nos termos 
informados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5547/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/69
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Por-
tugal - Processo n° 5547/16 - Cert - santa 
marinha e são Pedro da afurada, nos termos 
informados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5552/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/59
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 

03.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Por-
tugal - Processo n° 5552/16 - Cert - santa 
marinha e são Pedro da afurada, nos termos 
informados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenCÀo do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5541/16 - Cert - santa marinha e sÂo 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/63
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Portu-
gal - Processo n° 5541/16 - Cert - santa mari-
nha e são Pedro da afurada, nos termos infor-
mados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt. soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5412/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/65
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
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03.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Portu-
gal - Processo n° 5412/16 - Cert - santa mari-
nha e são Pedro da afurada, nos termos infor-
mados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenCÀo do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5551/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/70
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
03.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Portu-
gal - Processo n° 5551/16 - Cert - santa mari-
nha e são Pedro da afurada, nos termos infor-
mados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5542/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/67
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 

03.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Por-
tugal - Processo n° 5542/16 - Cert - santa 
marinha e são Pedro da afurada, nos termos 
informados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5761/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/3320
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Portu-
gal - Processo n° 5761/16 - Cert - santa mari-
nha e são Pedro da afurada, nos termos infor-
mados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5764/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/3325
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
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18.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Por-
tugal - Processo n° 5764/16 - Cert - santa 
marinha e são Pedro da afurada, nos termos 
informados.
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5544/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/3290
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Por-
tugal - Processo n° 5544/16 - Cert - santa 
marinha e são Pedro da afurada, nos termos 
informados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5767/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/3315
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 

18.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Portu-
gal - Processo n° 5767/16 - Cert - santa mari-
nha e são Pedro da afurada, nos termos infor-
mados. 
Pedido de Certidão de reConheCimen-
to de oBra de reaBilitação urBanÍs-
tiCa e isenção do imt, soliCitado Por 
squarestone atlantiC regeneration 
llP - suCursal em Portugal - ProCesso 
n° 5765/16 - Cert - santa marinha e são 
Pedro da aFurada 
edoC/2017/3318
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão que reconhece 
que a obra em questão é passível de ser consi-
derada como obra de reabilitação urbanística e 
reconhecer que se encontram reunidos os pres-
supostos legalmente exigidos para que seja 
concedida isenção do imt para a referida fra-
ção, solicitado pela squarestone atlantiC 
regeneration llP - suCursal em Por-
tugal - Processo n° 5765/16 - Cert - santa 
marinha e são Pedro da afurada, nos termos 
informados. 
ausentou-se da reunião a senhora vereadora 
dra. maria Cândida oliveira.
Pedido de disPensa de Pagamento de 
taXa de PuBliCidade, no montante glo-
Bal de € 200,08 /duZentos euros e oito 
CÊntimos), soliCitado Por inovagaia – 
retiFiCação a deliBeração de CÂmara 
de 05/12/2016 
edoC/2017/3461
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 92, 
apenas no original.
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despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
18.01.2017.” 
deliberação: deliberado por unanimidade, apro-
var a retificação da deliberação de Câmara de 
05 de dezembro de 2016, aprovando a dispensa 
total de pagamento de taxa de publicidade, no 
montante global de € 200,08 (duzentos euros 
e oito cêntimos), solicitado pela inovagaia - 
Processo n° 213/14, freguesia de s. Félix da ma-
rinha, nos termos informados. 
entrou na reunião a senhora vereadora dra. 
maria Cândida oliveira. 
relatÓrio de oPeraçÕes urBanÍstiCas – 
deZemBro 2016
edoC/2017/1274
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 93, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “À Câmara. 
11.01.2017.” 
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
Foi presente o resumo diário de tesoura-
ria que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
deliberação: a Câmara tomou conhecimento.
Contrato-Programa a CeleBrar en-
tre o muniCÍPio de vila nova de gaia e o 
Centro soCial da ParÓquia de são sal-
vador de grijÓ Para o desenvolvimen-
to das atividades soCiais da entidade
edoC/2017/2725
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 95, 
apenas no original.
despacho do sr. Presidente: “aprovo. À Câmara 
para ratificação. 19.01.2017”
deliberação: deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do sr. Presidente datado de 
19.01.2017 que aprovou o contrato-programa a 
celebrar entre o município de vila nova de gaia 
e o Centro social da Paróquia de são salvador 
de grijó, para o desenvolvimento das atividades 
sociais da entidade, no valor de € 45.000,00 
(quarenta e cinco mil euros).
o senhor vice-Presidente eng.º Patrocínio mi-
guel vieira de azevedo deu início À interven-
ção dos senhores munÍCiPes, verificando-
-se a presença do seguinte munícipe, que usou 

a palavra:
josÉ miguel Pereira Pedrosa – referiu-
-se ao processo nº 622/Fu/2016 e ao embargo 
de uma obra por si elaborada em s. Félix da 
marinha. disse que a obra foi feita com trans-
parência, legalidade e com o conhecimento da 
Câmara. que o sr. Presidente da junta de Fre-
guesia de s. Félix da marinha e o sr. vice-Pre-
sidente visitaram o local da obra e verificaram 
que o edifício em questão apresentava sinais de 
ruína eminente e causa de problemas para ter-
ceiros. que o atraso das obras deve-se também 
ao facto de no anterior mandato ter havido um 
embargo de obras, devido à ocorrência de de-
núncias sucessivas e de alguém interessado em 
impedir a reabilitação do edifício. disse que o 
embargo demorou a ser esclarecido relativa-
mente à ilegalidade das obras que estavam a 
ser realizadas e, na altura, foi a assessora jurídi-
ca da sr.ª vereadora engª mercês Ferreira que 
chegou à conclusão que a reabilitação do edi-
fício não carecia de qualquer licenciamento e 
que, dentro daquilo que era a intenção de ser 
feito, a obra estava dentro da legalidade. que 
o empreiteiro reiniciou as obras de reabilitação 
do edifício e as denúncias anónimas prossegui-
ram e, consequentemente, aconteceu de novo 
o embargo das mesmas, as quais já tinham sido 
suficientemente esclarecidas. salientou o espí-
rito como as denúncias foram feitas, porque fo-
ram através de um email anónimo e, segundo o 
regu, as denúncias não podem ser anónimas, 
pelo que, solicitou o levantamento do embargo.
o senhor vice-Presidente eng.º Patrocínio mi-
guel vieira de azevedo disse que o embargo 
não foi consequência de denúncia mas sim por-
que foi feita uma visita à obra e foram dete-
tadas construções que não podiam ser feitas, 
ou seja, obras que não são isentas de licencia-
mento. disse que o sr. munícipe foi notificado 
de uma vistoria administrativa para fazer obras 
de conservação e de demolição e está a fazer 
obras de ampliação, as quais estão sujeitas a 
licenciamento e, enquanto não for apresentado 
o pedido de licenciamento, o embargo não é 
levantado.
e nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 30 minutos, o senhor vice-Presidente 
declarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
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nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CPa e no nº. 1 do art.º 57º do anexo i da lei nº. 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara municipal 
de vila nova de gaia, aprovado pelo executivo 
na sua reunião de 2013.10.25. 
e eu, manuela Fernanda da rocha garrido, di-
retora municipal de administração e Finanças e 
secretária da presente reunião, a subscrevi.
o vice-Presidente da Câmara, (Patrocínio mi-
guel vieira de azevedo)

B.1. DESPACHOS

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 1/2017
no âmbito do procedimento concursal n.º 
16/2016, para o provimento do cargo de Chefe 
de divisão de Coordenação da assessoria jurí-
dica e da regulamentação municipal, publicado 
no diário da república, 2ª série, n.º 185, de 26 
de setembro de 2016, pelo aviso 11767/2016 e 
na Bolsa de emprego Público com o código de 
oferta oe201609/0267, designo a Exma. Sra. 
Dra. Carla Alexandra Ferreira Teixeira Dias, em 
regime de comissão de serviço e pelo período 
de três anos, atento o disposto na proposta de 
designação do júri e respetivos fundamentos. 
a presente designação terá efeitos a partir do 
dia 9 de janeiro de 2017. 
Paços do Concelho de vila nova de gaia, 4 de 
janeiro de 2017. 
o Presidente da Câmara, (eduardo vítor rodri-
gues) 

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 2/2017
no âmbito do procedimento concursal 
n.º15/2016, para o provimento do cargo de 
Chefe de divisão de apoio às empresas e ao 
emprego, publicado no diário da república, 2ª 
série, n.º 185, de 26 de setembro de 2016, pelo 
aviso n.º 11767/2016 e na Bolsa de emprego Pú-
blico com o código de oferta oe201609/0268, 
designo a Exma. Sra. Dra. Maria José Teixeira 
Lima Necho, em regime de comissão de serviço 
e pelo período de três anos, atento o disposto 
na proposta de designação do júri e respetivos 
fundamentos. 
a presente designação terá efeitos a partir do 
dia 9 de janeiro de 2017. 
Paços do Concelho de vila nova de gaia, 4 de 
janeiro de 2017. 
o Presidente da Câmara, (eduardo vítor rodri-
gues) 

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 3/2017 
no âmbito do procedimento concursal n.º 
14/2016, para o provimento do cargo de dire-
tor do departamento de ambiente e Parques 
urbanos, publicado no diário da república, 2ª 
série, n.º 185, de 26 de setembro de 2016, pelo 
aviso n.º 11767/2016 e na Bolsa de emprego Pú-
blico com o código de oferta oe201609/0266, 
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designo a Exma. Sra. Eng.ª Ana Rita Alves da 
Silva Mendes Diogo, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de três anos, atento 
o disposto na proposta de designação do júri e 
respetivos fundamentos. 
a presente designação terá efeitos a partir do 
dia 9 de janeiro de 2017. 
Paços do Concelho de vila nova de gaia, 4 de 
janeiro de 2017 
o Presidente da Câmara, (eduardo vítor rodri-
gues) 

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 4/2017 
no âmbito do procedimento concursal n.º 
13/2016, para o provimento do cargo de dire-
tor do departamento de obras e empreitadas, 
publicado no diário da república, 2ª série, nº 
185, de 26 de setembro de 2015, pelo aviso nº 
11767/2016 e na Bolsa de emprego Público com 
o código de oferta oe201609/0261, designo o 
Exmo. Sr.º Eng.º José Claro Costa, em regime 
de comissão de serviço e pelo período de três 
anos, atento o disposto na proposta de desig-
nação do júri e respetivos fundamentos. 
a presente designação terá efeitos a partir do 
dia 9 de janeiro de 2017. 
Paços do Concelho de vila nova de gaia, 4 de 
janeiro de 2017. 
o Presidente da Câmara, (eduardo vítor rodri-
gues 

B.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N.°01/2017
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na divisão de espaços verdes e salubri-
dade, considerando a carência de assistentes 
operacionais para assegurar o funcionamento 
eficaz e eficiente da divisão identificada, de-
termino que o trabalhador manuel moreira 
Fontes, com o n° de ordem 453, assistente 
operacional, passe a exercer funções na referi-
da divisão, a partir do dia 16 de janeiro de 2017, 
deixando a divisão de manutenção de espaços 
Públicos. 
município de vila nova de gaia, 11 de janeiro de 
2017. 
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo despacho 14/

PCm/2014, de 10 de março, manuel antonio 
Correia monteiro.

ORDEM DE SERVIÇO N.°02/2017
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na divisão de gestão ambiental, consi-
derando a carência de técnicos especializados 
na área da engenharia geográfica, determino 
que a trabalhadora valentina amParo BaP-
tista rodrigues gonCalves almeida, 
com o n° de ordem 2468, técnica superior, pas-
se a exercer funções na referida divisão, a partir 
do dia 16 de janeiro de 2017, deixando a direção 
municipal para a inclusão social 
município de vila nova de gaia, 13 de janeiro de 
2017. 
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo despacho 14/
PCm/2014, de 10 de março, manuel antonio 
Correia monteiro.

ORDEM DE SERVIÇO N.°03/2017
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos no departamento dos assuntos jurídi-
cos, determino que o trabalhador antónio Pinto 
silva, assistente operacional, com o n° de or-
dem, n.º 1528, passe a exercer funções no refe-
rido departamento, com efeitos a partir do dia 
23 de janeiro de 2017, deixando a divisão admi-
nistrativa de atendimento e arquivo. 
município de vila nova de gala, 20 de janeiro 
de 2017. 
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo despacho 14/
PCm/2014, de 10 de março, manuel antonio 
Correia monteiro.

ORDEM DE SERVIÇO N.°04/2017
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na direção municipal para inclusão so-
cial, determino que o trabalhador manuel de 
almeida ZeFerino, com o n° de ordem 2048, 
assistente operacional, passe a exercer funções 
na referida direção, com efeitos a partir do dia 
23 de janeiro de 2017, deixando a divisão admi-
nistrativa de atendimento e arquivo. 
município de vila nova de gaia, 20 de janeiro 
de 2017. 
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo despacho 14/
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PCm/2014, de 10 de março, manuel antonio 
Correia monteiro.

C.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2017/24
manuel antÓnio Correia monteiro, ve-
reador do Pelouro da administração geral mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo exmo. sr. Presidente da Câmara munici-
pal de vila nova de gaia por despacho n.º 14/
PCm/2014, torna público que por deliberação 
da dig.ma Câmara municipal, de 19 de dezem-
bro, foi determinado o procedimento de hasta 
pública para a atribuição do direito temporário 
de ocupação e exploração de quiosques muni-
cipais, nos termos e condições abaixo indica-
das:
objeto: atribuição do direito temporário de 
ocupação e exploração de quiosques munici-
pais pelo período de 5 (cinco) anos. os quios-
ques a atribuir encontram-se identificados no 
anexo i ao presente edital.
local, data e hora: a licitação terá lugar no dia 
16 de Fevereiro, pelas 10h30m, no auditório da 
assembleia municipal de gaia, sito na rua ge-
neral torres, nº 1141, 4400-163, neste concelho.
valor base de licitação: € 75/mês (setenta e 
cinco euros/mês).
lanço mínimo: € 10 (dez euros)
Critério de adjudicação: o critério de adjudica-
ção é o valor da licitação mais elevada.
os quiosques sitos na rua Barão do Corvo e 
na rua Conceição Fernandes serão prioritaria-
mente adjudicados a candidatos que compro-
vem encontrar-se em situação de mobilidade 
limitada e/ou condicionada e desempregados 
de longa duração.
Consulta do programa da hasta pública: a pre-
sente informação não dispensa a leitura do pro-
grama da hasta pública que poderá ser consul-
tado no sítio internet do município de vila nova 
de gaia em www.cm-gaia.pt ou nas instalações 
da divisão municipal de apoio às empresas e 
ao emprego, sitas na rua diogo Cassels, 121, 
4400-176 vila nova de gaia.
Para constar se publica o presente aviso que 
vai ser publicitado no sítio internet do municí-
pio, no Balcão do empreendedor e nestes Pa-
ços do Concelho.
Paços do Concelho de vila nova de gaia, em 12 
de janeiro de 2016
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.

C. avisos e editais



avisos e editais

nº 74 | janeiro 2017 | Boletim muniCiPal

52

data de Publicitação: 16/01/2017

C.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2017/1
inÍCio do ProCedimento e PartiCiPação 
ProCedimental Para a alteração ao 
regulamento da reserva natural lo-
Cal do estuário do douro
eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento administrati-
vo (CPa), aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público que esta Câma-
ra municipal, na reunião ordinária realizada no 
dia 19 de dezembro de 2016, deliberou aprovar 
o início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de alteração ao regula-
mento da reserva natural local do estuário do 
douro.
mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento administrativo (CPa) 
podem constituir-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao exmo. senhor Presidente da 
Câmara municipal de vila nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPa.
o prazo para a constituição de interessados é 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente edital.
a apresentação de contributos para a elabo-
ração do projeto de alteração ao regulamento 
da reserva natural local do estuário do dou-
ro é efetuada mediante apresentação de re-
querimento escrito, dirigido ao exmo. senhor 
Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, no prazo de 20 dias úteis, a contar da 
publicação do presente edital, e remetido para 
o endereço eletrónico etrm@cm-gaia.pt ou en-
tregue no gabinete de apoio ao munícipe.
vila nova de gaia, 03 de janeiro de 2017
o Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, eduardo vítor rodrigues
nota: o presente edital substitui o anterior-

mente afixado com data de 22 de dezembro de 
2016.
data de Publicitação: 06/01/2017

EDT-CMVNG/2017/2
inÍCio do ProCedimento e PartiCiPa-
ção ProCedimental Para a alteração 
ao regulamento muniCiPal de esPaços 
verdes
eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento administrati-
vo (CPa), aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público que esta Câma-
ra municipal, na reunião ordinária realizada no 
dia 19 de dezembro de 2016, deliberou aprovar 
o início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de alteração ao regula-
mento municipal de espaços verdes.
mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento administrativo (CPa) 
podem constitui-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao exmo. senhor Presidente da 
Câmara municipal de vila nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPa.
o prazo para a constituição de interessados é 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente edital.
a apresentação de contributos para a elabo-
ração do projeto de alteração ao regulamento 
municipal de espaços verdes é efetuada me-
diante apresentação de requerimento escrito, 
dirigido ao exmo. senhor Presidente da Câmara 
municipal de vila nova de gaia, no prazo de 20 
dias úteis, a contar da publicação do presente 
edital, e remetido para o endereço eletrónico 
etrm@cm-gaia.pt ou entregue no gabinete de 
apoio ao munícipe.
vila nova de gaia, 03 de janeiro de 2017
o Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, eduardo vítor rodrigues
nota: o presente edital substitui o anterior-
mente afixado com data de 22 de dezembro de 
2016.
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data de Publicitação: 06/01/2017

EDT-CMVNG/2017/3
inÍCio do ProCedimento e PartiCiPação 
ProCedimental Para a alteração ao 
regulamento muniCiPal de Parques e 
áreas de Conservação da natureZa e 
da Biodiversidade do ConCelho de vila 
nova de gaia
eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento administrati-
vo (CPa), aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público que esta Câma-
ra municipal, na reunião ordinária realizada no 
dia 19 de dezembro de 2016, deliberou aprovar 
o início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de alteração ao regula-
mento municipal de Parques e áreas de Con-
servação da natureza e da Biodiversidade do 
Concelho de vila nova de gaia.
mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento administrativo (CPa) 
podem constitui-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao exmo. senhor Presidente da 
Câmara municipal de vila nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPa.
o prazo para a constituição de interessados é 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente edital.
a apresentação de contributos para a elabora-
ção do projeto de alteração regulamento mu-
nicipal de Parques e áreas de Conservação da 
natureza e da Biodiversidade do Concelho de 
vila nova de gaia é efetuada mediante apre-
sentação de requerimento escrito, dirigido ao 
exmo. senhor Presidente da Câmara municipal 
de vila nova de gaia, no prazo de 20 dias úteis, 
a contar da publicação do presente edital, e re-
metida para o endereço eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou entregue no gabinete de apoio ao 
munícipe.
vila nova de gaia, 03 de janeiro de 2017
o Presidente da Câmara municipal de vila nova 

de gaia, eduardo vítor rodrigues
nota: o presente edital substitui o anterior-
mente afixado com data de 22 de dezembro de 
2016.
data de Publicitação: 06/01/2017

EDT-CMVNG/2017/4
inÍCio do ProCedimento e PartiCiPação 
ProCedimental Para a alteração ao 
regulamento muniCiPal de resÍduos 
sÓlidos e urBanos
eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento administrati-
vo (CPa), aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público que esta Câma-
ra municipal, na reunião ordinária realizada no 
dia 19 de dezembro de 2016, deliberou aprovar 
o início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de alteração ao regula-
mento municipal de resíduos sólidos e urba-
nos.
mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento administrativo (CPa) 
podem constituir-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao exmo. senhor Presidente da 
Câmara municipal de vila nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPa.
o prazo para a constituição de interessados é 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente edital.
a apresentação de contributos para a elabo-
ração do projeto de alteração ao regulamento 
municipal de resíduos sólidos e urbanos é efe-
tuada mediante apresentação de requerimen-
to escrito, dirigido ao exmo. senhor Presidente 
da Câmara municipal de vila nova de gaia, no 
prazo de 20 dias úteis a contar da publicação 
do presente edital, e remetido para o endere-
ço eletrónico etrm@cm-gaia.pt ou entregue no 
gabinete de apoio ao munícipe.
vila nova de gaia, 03 de janeiro de 2017
o Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, eduardo vítor rodrigues
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nota: o presente edital substitui o anterior-
mente afixado com data de 22 de dezembro de 
2016.
data de Publicitação: 06/01/2017

EDT-CMVNG/2017/5
inÍCio do ProCedimento e PartiCiPação 
ProCedimental Para elaBoração do 
Projeto de regulamento de hortas ur-
Banas de vila nova de gaia
eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento administrati-
vo (CPa), aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público que esta Câma-
ra municipal, na reunião ordinária realizada no 
dia 19 de dezembro de 2016, deliberou aprovar 
o início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de regulamento de hor-
tas urbanas de vila nova de gaia.
mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento administrativo (CPa) 
podem constitui-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao exmo. senhor Presidente da 
Câmara municipal de vila nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPa.
o prazo para a constituição de interessados é 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente edital.
a apresentação de contributos para a elabo-
ração do projeto de regulamento de hortas 
urbanas de vila nova de gaia é efetuada me-
diante apresentação de requerimento escrito, 
dirigido ao exmo. senhor Presidente da Câmara 
municipal de vila nova de gaia, no prazo de 20 
dias úteis, a contar da publicação do presente 
edital, e remetido para o endereço eletrónico 
etrm@cm-gaia.pt ou entregue no gabinete de 
apoio ao munícipe.
vila nova de gaia, 03 de janeiro de 2017
o Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, eduardo vítor rodrigues
nota: o presente edital substitui o anterior-
mente afixado com data de 22 de dezembro de 

2016.
data de Publicitação: 06/01/2017

EDT-CMVNG/2017/6
inÍCio do ProCedimento e PartiCiPação 
ProCedimental Para a alteração ao 
regulamento muniCiPal de interven-
ção na via PúBliCa
eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento administrati-
vo (CPa), aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público que esta Câma-
ra municipal, na reunião ordinária realizada no 
dia 19 de dezembro de 2016, deliberou aprovar 
o início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de alteração ao regula-
mento municipal de intervenção na via Pública.
mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento administrativo (CPa) 
podem constitui-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao exmo. senhor Presidente da 
Câmara municipal de vila nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPa.
o prazo para a constituição de interessados é 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente edital.
a apresentação de contributos para a elabora-
ção do projeto do regulamento municipal de 
intervenção na via Pública é efetuado mediante 
apresentação de requerimento escrito, dirigido 
ao exmo. senhor Presidente da Câmara mu-
nicipal de vila nova de gaia, no prazo de 20 
dias úteis, a contar da publicação do presente 
edital, e remetida para o endereço eletrónico 
etrm@cm-gaia.pt ou entregue no gabinete de 
apoio ao munícipe.
vila nova de gaia, 03 de janeiro de 2017
o Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, eduardo vítor rodrigues
nota: o presente edital substitui o anterior-
mente afixado com data de 22 de dezembro de 
2016.
data de Publicitação: 06/01/2017
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EDT-CMVNG/2017/7
inÍCio do ProCedimento e PartiCiPação 
ProCedimental Para a alteração ao 
regulamento muniCiPal Para arrenda-
mento de haBitaçÕes soCiais
eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento administrati-
vo (CPa), aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público que esta Câma-
ra municipal, na reunião ordinária realizada no 
dia 19 de dezembro de 2016, deliberou aprovar 
o início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de alteração ao regula-
mento municipal para arrendamento de habi-
tações sociais.
mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento administrativo (CPa) 
podem constituir-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao exmo. senhor Presidente da 
Câmara municipal de vila nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPa.
o prazo para a constituição de interessados é 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente edital.
a apresentação de contributos para a elabo-
ração do projeto de alteração ao regulamento 
municipal para arrendamento de habitações 
sociais é efetuada mediante apresentação de 
requerimento escrito, dirigido ao exmo. senhor 
Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, no prazo de 20 dias úteis, a contar da 
publicação do presente edital, e remetido para 
o endereço eletrónico etrm@cm-gaia.pt ou en-
tregue no gabinete de apoio ao munícipe.
vila nova de gaia, 03 de janeiro de 2017
o Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, eduardo vítor rodrigues
nota: o presente edital substitui o anterior-
mente afixado com data de 22 de dezembro de 
2016.
data de Publicitação: 06/01/2017

EDT-CMVNG/2017/8
inÍCio do ProCedimento e PartiCiPação 
ProCedimental Para elaBoração do 
Projeto de regulamento muniCiPal de 
equiPamentos desPortivos
eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento administrati-
vo (CPa), aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público que esta Câma-
ra municipal, na reunião ordinária realizada no 
dia 19 de dezembro de 2016, deliberou aprovar 
o início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de regulamento munici-
pal de equipamentos desportivos.
mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento administrativo (CPa) 
podem constitui-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao exmo. senhor Presidente da 
Câmara municipal de vila nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPa.
o prazo para a constituição de interessados é 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente edital.
a apresentação de contributos para a elabora-
ção do projeto de regulamento municipal de 
equipamentos desportivos é efetuada median-
te apresentação de requerimento escrito, diri-
gido ao exmo. senhor Presidente da Câmara 
municipal de vila nova de gaia, no prazo de 20 
dias úteis, a contar da publicação do presente 
edital, e remetido para o endereço eletrónico 
etrm@cm-gaia.pt ou entregue no gabinete de 
apoio ao munícipe.
vila nova de gaia, 03 de janeiro de 2017
o Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, eduardo vítor rodrigues
nota: o presente edital substitui o anterior-
mente afixado com data de 22 de dezembro de 
2016.
data de Publicitação: 06/01/2017
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EDT-CMVNG/2017/10
eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra municipal de vila nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento administrati-
vo (CPa), aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público, que esta Câmara 
municipal na reunião ordinária realizada no dia 
19 de dezembro de 2016 deliberou aprovar o 
Código de Conduta do município de vila nova 
de gaia.
o presente Código entra em vigor no dia ime-
diato à sua aprovação, vigorando por tempo in-
determinado.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente edital que vai ser afixado no 
átrio municipal, estando a respetivo regulamen-
to disponível para consulta, junto da divisão 
administrativa, atendimento e arquivo. 
vila nova de gaia, 30 de dezembro de 2016.
o Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, (eduardo vítor rodrigues)
data de Publicitação: 06/01/2017

EDT-CMVNG/2017/11
manuel antÓnio Correia monteiro, ve-
reador desta CÂmara muniCiPal, Por 
desPaCho nº. 14/PCm/2014, de 10 de mar-
ço de 2014 e desPaCho retiFiCativo n.º 
23/2015, de 18 de junho de 2015,
FaZ saBer que, nos termos do n.º 3, do art.º 
40º, da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as 
reuniões ordinárias são quinzenais e realizam-
-se na primeira e terceira segunda-feira de cada 
mês com início, a primeira reunião, às 15.00 ho-
ras e a segunda reunião às 17.00 horas. 
nas terceiras segundas-feiras de cada mês as 
reuniões são públicas. 
os munícipes interessados em participar nas 
reuniões Públicas, devem inscrever-se, na re-
ceção da Câmara, até às 17 horas da terça-feira 
imediatamente anterior à reunião pública, refe-
rindo nome, morada e assunto a tratar.
quando a segunda-feira coincidir com dia feria-
do, a reunião é transferida, sendo possível, para 
o primeiro dia útil da semana seguinte. 
a seguir publica-se o mapa de reuniões ordi-
nárias, fazendo parte integrante do mesmo.

Por ser verdade e a fim de ser tornado público 
se fez o presente edital que vai ser afixado no 
átrio municipal. 
vila nova de gaia, 6 de janeiro de 2017.
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o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 06/01/2017

EDT-CMVNG/2017/12
telmo FiliPe quelhas moreira, diretor do 
departamento de Policia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo exmo. se-
nhor vereador dr. manuel monteiro, por despa-
cho n.º 87/vmm/2016 de 27 de julho:
mando à Polícia municipal, que vendo este por 
mim assinado e em seu cumprimento notifique: 
Paulo sÉrgio Pereira da silva
rua heróis do ultramar, bloco 1, entrada n.º 120, 
3.º esq.º trs. – Canidelo
de que na sequência de deliberação da Câmara 
municipal de 5 de dezembro de 2016, foi decre-
tado o despejo e ordenada a libertação de pes-
soas e bens da habitação que ocupa, pelo que 
dispõe, do prazo de sessenta (60) dias segui-
dos para desocupar voluntariamente a habita-
ção, entregando-a livre de pessoas e bens, bem 
como à entrega da respetiva chave na “gaiurb, 
em”, rua Capitão leitão, nº 94 4400-168 vila 
nova de gaia, prazo findo, caso não o cumpra, 
se procederá ao despejo imediato, a ser execu-
tado pelas autoridades policiais.
mais se notifica, de que tal deliberação funda-
mentou-se nos factos relatados na inf. nº 22.16.
daj.haB e respetivo relatório Final.
(of. n.º 1471.16.gs.Ca, datado de 13/12/16 – 
“gaiurb, em”)
sob pena de procedimento legal, quando assim 
o não cumpra. e da notificação passará a com-
petente certidão e entregará ao notificado(a) 
fotocópia do presente mandado, servindo de 
nota.
n/ ref.ª: sai-Pmvng/2016/1726
vila nova de gaia, 19-12-2016 
diretor do departamento de Policia municipal, 
telmo Filipe quelhas moreira
data de Publicitação: 06/01/2017

EDT-CMVNG/2017/13
dr. manuel monteiro, vereador da Câma-
ra municipal de vila nova de gaia, no uso das 
competências delegadas pelo exmo. senhor 
Presidente da Câmara, por despacho n.º 14/
PCm/2014 de 10 de março:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
hermenegildo dos santos Castro, resi-

dente que foi da habitação sita na Praceta da 
marroca, bloco 2 nº310 - união das Freguesias 
de sandim, olival, lever e Crestuma, deste Con-
celho, para no prazo de 10 (dez) dias seguidos, 
contados a partir da data de afixação do pre-
sente edital, proceder ao levantamento de to-
dos os seus bens ali depositados, no âmbito da 
respetiva posse, sob pena de, não o fazendo, 
serem considerados perdidos a favor do muni-
cípio. 
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
n/ ref.ª: sai-Pmvng/2016/1728
vila nova de gaia, 21-12-2016 
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 09/01/2017

EDT-CMVNG/2017/14
telmo FiliPe quelhas moreira, diretor do 
departamento de Policia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo exmo. se-
nhor vereador dr. manuel monteiro, por despa-
cho n.º 87/vmm/2016 de 27 de julho:
Faz saber, que ao abrigo do art.º166 do Código 
da estrada, fica por este meio notificado an-
tÓnio joaquim gomes Figueiredo, com 
última morada conhecida na rua da estação, 
20 – 1º dt.º - s. mamede infesta, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservató-
ria do registo de automóveis, de que a Polícia 
municipal de vila nova de gaia removeu no dia 
10/11/2016, ao abrigo do art.º 164º do Código da 
estrada, da av.ª dr. moreira de sousa (Parque 
do Pingo doce), freguesia de Pedroso, para o 
estaleiro municipal, sito na rua do Passadou-
ro, Freguesia da madalena, o veículo ligeiro de 
Passageiros, marca Fiat, modelo Brava, matrí-
cula 49-14-hq, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º163º do Código da estrada.
dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
e para constar se faz o presente edital que vai 
ser afixado no átrio dos Paços do Concelho.
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Proc. nº 145/dmP/va/2016
n/ ref.ª: sai-Pmvng/2017/20
vila nova de gaia, 05-01-2017
diretor do departamento de Policia municipal, 
telmo Filipe quelhas moreira
data de Publicitação: 09/01/2017

EDT-CMVNG/2017/15
alteração À liCença de loteamento n.º 
49/89
(notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
urbanização e edificação)
eng.º Patrocínio miguel vieira azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCm/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013.
FaZ saBer através do presente edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 13 
de dezembro de 2016, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do decreto-lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 49/89 para os lotes 
5 e 6, requerido em nome de avelino melo 
matos, que tem como objetivo:
Fusão dos lotes 5 e 6 para a implantação de 
uma habitação unifamiliar isolada;
retificação da área dos lotes, de 1.141m2 (lote 5 
com 566m2 e lote 6 com 575m2) para 1.337m2, 
de acordo com o levantamento topográfico;
alteração da implantação e da área de cons-
trução.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 1346/16 estará disponível 
para consulta, no serviço de atendimento 
da gaiurB, e.m., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente, (eng.º Patrocínio azevedo)

data de Publicitação: 09/01/2017

EDT-CMVNG/2017/16
alteração À liCença de loteamento n.º 
17/87
(notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
urbanização e edificação)
eng.º Patrocínio miguel vieira azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCm/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FaZ saBer através do presente edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 13 
de dezembro de 2016, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do decreto-lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 17/87 para os lotes 9 
e 10, requerido em nome de josÉ moreira ri-
Beiro, que tem como objetivo:
regularização da fusão dos lotes 9 e 10, de 
acordo com o projeto licenciado para o local no 
âmbito do processo de obras n.º 1626/83 (cons-
trução de habitação unifamiliar).
legalização dos anexos destinados a alojamen-
to de animais com 4m2, e a alpendre com 36m2.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
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27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4027/16 estará disponível 
para consulta, no serviço de atendimento 
da gaiurB, e.m., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente, (eng.º Patrocínio azevedo)

data de Publicitação: 09/01/2017

EDT-CMVNG/2017/17
Postura muniCiPal de trÂnsito - Pro-
longamento da rua da FáBriCa atÉ À 
rua do roChio, são FÉliX da marinha 
manuel antónio Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila nova de gaia,
torna PúBliCo que, por deliberação da 
exma. Câmara municipal, tomada na reunião 
de 19 de deZemBro de 2016, foi aprovada a 
Postura muniCiPal de trÂnsito referente 
ao seguinte Projeto de sinalização rodoviária:

Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila nova de gaia, 10 de janeiro de 2017
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 11/01/2017

EDT-CMVNG/2017/19
manuel antÓnio Correia monteiro, ve-
reador desta CÂmara muniCiPal, Por 
desPaCho nº. 14/PCm/2014, de 10 de mar-
ço de 2014 e desPaCho retiFiCativo n.º 
23/2015, de 18 de junho de 2015,
FaZ saBer que, 
derrama ano 2017
em cumprimento do estipulado no n º 1 e 10 do 
art.º 18º da lei n º 73/2013, de 3 de setembro 
informa-se que a assembleia municipal em reu-
nião ordinária efetuada em 27 de outubro de 
2016, deliberou fixar a taxa da derrama a cobrar 
no ano de 2017, nos seguintes valores: 
- 1,50 %, para empresas com um volume de ne-
gócios superior a € 150.000.
- 1,25 %, para empresas com um volume de ne-
gócios até € 150.000.
.- isenção, durante 3 anos, para empresas que 
se fixem no concelho em 2017 e desde que 
criem e mantenham durante esse período, cin-
co ou mais postos de trabalho.
imi ano 2017
em cumprimento do estipulado no nº 5 do arti-
go 112º do Cimi (dl nº. 287/03, de 12 de novem-
bro), informa-se que a assembleia municipal em 
reunião ordinária efetuada em 27 de outubro 
de 2016, deliberou fixar, para o ano 2017, para o 
imposto municipal sobre imóveis a pagar para 
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os prédios urbanos contemplados na alínea c) 
do nº 1 do artigo 112º do Cimi, a taxa de 0,445%. 
e nos termos e para efeitos do disposto no nº 
8 do artigo 112º do Cimi, fixar a majoração de 
30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos 
degradados, considerando-se como tal todos 
os imóveis relativamente aos quais, nos termos 
da legislação administrativa em vigor, tenham 
sido ordenadas pela Câmara municipal, obras 
de conservação ou beneficiação, por fazerem 
perigar a saúde e segurança de pessoas e bens.
PartiCiPação variável no irs ano 2017
em cumprimento do estipulado no n º 1 e 2 do 
art.º 26º da lei n º 73/2013, de 3 de setembro 
informa-se que a assembleia municipal em reu-
nião ordinária efetuada em 27 de outubro de 
2016, deliberou a fixação de uma participação 
de 5% no irs dos sujeitos passivos com domicí-
lio fiscal em vila nova de gaia.
e para constar se lavrou o presente edital que 
vai ser afixado no átrio municipal
vila nova de gaia, 9 de janeiro de 2017.
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 11/01/2017

EDT-CMVNG/2017/21
edital retiFiCativo

manuel antÓnio Correia monteiro no 
uso das competências delegadas pelo exmº 
senhor Presidente da Câmara através do des-
pacho nº 14/PCm/2014 de 10 de março de 2014.
torna PúBliCo que, a reunião Pública agen-
dada para o dia 16 de janeiro de 2017, segunda-
-feira, pelas 17,00 horas, Foi alterada para o 
dia 23 de janeiro de 2017, segunda-feira, pelas 
17,00 horas.
nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara municipal de vila nova de 
gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, os munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 23.01.2017.
e para constar se lavrou o presente edital que 
vai ser afixado no átrio municipal.
vila nova de gaia, 10 de janeiro de 2017.
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 11/01/2017

EDT-CMVNG/2017/23
manuel antÓnio Correia monteiro, ve-
reador desta CÂmara muniCiPal, Por 
desPaCho nº. 14/PCm/2014, de 10 de mar-
ço de 2014 e desPaCho retiFiCativo n.º 
23/2015, de 18 de junho de 2015,
FaZ saBer que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à minuta da ata nº 01 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 9 de janeiro 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPa, no nº. 3 do art.º 57º da lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara mu-
nicipal, aprovado pelo executivo na reunião de 
2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente edital que vai ser afixado no 
átrio municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila nova de gaia, 11 de janeiro de 2017.
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 17/01/2017

EDT-CMVNG/2017/25
manuel antÓnio Correia monteiro, ve-
reador desta CÂmara muniCiPal, Por 
desPaCho nº. 14/PCm/2014, de 10 de mar-
ço de 2014 e desPaCho retiFiCativo n.º 
23/2015, de 18 de junho de 2015,
FaZ saBer que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se 
faz publicidade à ata nº 24 respeitante à reu-
nião Pública realizada no dia 19 de dezembro 
de 2016, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPa, no nº. 3 do art.º 57º da lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara mu-
nicipal, aprovado pelo executivo na reunião de 
2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente edital que vai ser afixado no 
átrio municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila nova de gaia, 16 de janeiro de 2017.
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação:17/01/2017
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EDT-CMVNG/2017/26
telmo FiliPe quelhas moreira, diretor do 
departamento de Policia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo exmo. se-
nhor vereador dr. manuel monteiro, por despa-
cho n.º 87/vmm/2016 de 27 de julho:
Faz saber, que fica por este meio notificada ana 
raquel salvador teiXeira, arrendatária 
da habitação sita na travessa da gândara, blo-
co 1 nº240 2º esq., freguesia de vilar do Paraíso, 
deste Concelho, de que na sequência da delibe-
ração da Câmara municipal de 19 de dezembro 
de 2016, foi ordenado o despejo imediato do 
seu agregado familiar e respetivos bens, naque-
la morada, sendo-lhe concedido o prazo de 90 
(noventa) dias seguidos, contados da data de 
afixação do presente edital, para desocupar vo-
luntariamente a habitação, deixando-a livre de 
pessoas e de bens, entregando para o efeito a 
respetiva chave da habitação na “gaiurb, em”, 
rua Capitão leitão, nº 94 4400-168 vila nova 
de gaia, sob pena de o não fazendo, o mesmo 
ser executado pelas autoridades policiais
tal deliberação camarária, fundamentou-se na 
inf. nº 24.16.daj.haB e respetivo relatório fi-
nal, cujo processo se encontra à disposição, 
para ser consultado na “gaiurb, em”, rua Ca-
pitão leitão, nº94 4400-168 vila nova de gaia, 
das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
n/ ref.ª: sai-Pmvng/2017/25
vila nova de gaia, 05-01-2017 
data de Publicitação:18//01/2017

EDT-CMVNG/2017/27
telmo FiliPe quelhas moreira, diretor do 
departamento de Policia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo exmo. se-
nhor vereador dr. manuel monteiro, por despa-
cho n.º 87/vmm/2016 de 27 de julho:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
davi maia mendes, arrendatário da habitação 
sita na rua das Coletividades, bloco 151 nº238 
7º dto. tras., freguesia de vilar de andorinho, 
deste Concelho, de que na sequência da delibe-
ração da Câmara municipal de 19 de dezembro 
de 2016, foi ordenado o despejo imediato do 
seu agregado familiar e respetivos bens, naque-

la morada, sendo-lhe concedido o prazo de 90 
(noventa) dias seguidos, contados da data de 
afixação do presente edital, para desocupar vo-
luntariamente a habitação, deixando-a livre de 
pessoas e de bens, entregando para o efeito a 
respetiva chave da habitação na “gaiurb, em”, 
rua Capitão leitão, nº 94 4400-168 vila nova 
de gaia, sob pena de o não fazendo, o mesmo 
ser executado pelas autoridades policiais
tal deliberação camarária, fundamentou-se na 
inf. nº 23.16.daj.haB e respetivo relatório final, 
cujo processo se encontra à disposição, para 
ser consultado na “gaiurb, em”, rua Capitão 
leitão, nº94 4400-168 vila nova de gaia, das 
10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
n/ ref.ª: sai-Pmvng/2017/23
vila nova de gaia, 05-01-2017 
diretor do departamento de Policia municipal, 
telmo Filipe quelhas moreira
data de Publicitação: 18/01/2017

EDT-CMVNG/2017/28
Postura muniCiPal de trÂnsito - aCes-
so ramPeado ContÍguo À rua da Praia, 
Canidelo
manuel antónio Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila nova de gaia,
torna PúBliCo que, por deliberação da 
exma. Câmara municipal, tomada na reunião de 
09 de janeiro de 2017, foi aprovada a seguinte 
Postura muniCiPal de trÂnsito:
implementação de dois sinais C2 (trânsito proi-
bido) com o adicional "exceto cargas e descar-
gas", no acesso rampeado face à rua da Praia, 
em Canidelo, por forma a impedir a utilização 
do espaço de lazer por veículos automóveis, 
salvaguardando assim os modos suaves.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila nova de gaia, 13 de janeiro de 2017,
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação:18/01/2017

EDT-CMVNG/2017/33
Postura muniCiPal de trÂnsito - arru-
amento sem designação toPonÍmiCa, 
ContÍguo À rua da Praia e rua dr. edu-
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ardo matos, em Canidelo
manuel antónio Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila nova de gaia,
torna PúBliCo que, por deliberação da 
exma. Câmara municipal, tomada na reunião de 
09 de janeiro de 2017, foi aprovada a seguinte 
Postura muniCiPal de trÂnsito:
sinal B2 a implementar junto à intersecção com 
a rua da Praia, em Canidelo
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila nova de gaia, 18 de janeiro de 2017, 
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 20/01/2017

EDT-CMVNG/2017/34
Postura muniCiPal de trÂnsito - rua 
rio da Costa, Pedroso
manuel antónio Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila nova de gaia,
torna PúBliCo que, por deliberação da 
exma. Câmara municipal, tomada na reunião de 
09 de janeiro de 2017, foi aprovada a seguinte 
Postura muniCiPal de trÂnsito:
rua rio da Costa, no entroncamento com a rua 
de Codeçais – implementação de sinal de trân-
sito stoP (B2) – Paragem obrigatória em cru-
zamentos ou entroncamentos
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila nova de gaia, 16 de janeiro de 2017
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 20/01/2017

EDT-CMVNG/2017/35
Postura muniCiPal de trÂnsito - rua da 
guiné, em mafamude
manuel antónio Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila nova de gaia,
torna PúBliCo que, por deliberação da 
exma. Câmara municipal, tomada na reunião de 
09 de janeiro de 2017, foi aprovada a seguinte 
Postura muniCiPal de trÂnsito:
sinal B2 a implementar junto à intersecção com 
a rua de angola, em mafamude
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila nova de gaia, 18 de janeiro de 2017, 
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 20/01/2017

EDT-CMVNG/2017/36
alteração À liCença de loteamento n.º 
25/94
(notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
urbanização e edificação)
eng.º Patrocínio miguel vieira azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCm/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FaZ saBer através do presente edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
10 de janeiro de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do decreto-lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 25/94 para os lotes 15 
e 16, requerido em nome de Cirelius - mate-
riais Para gás e aqueCimento, lda, que 
tem como objetivo:
a) Fusão dos lotes 15 e 16, num só lote desti-
nado à implantação de um edifício destinado a 
armazém/indústria.
b) aumento da área de implantação, de 1200m2 
para 1535m2.
c) aumento da área de construção, de 1200m2 
para 1900m2.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4737/16 estará disponível 
para consulta, no serviço de atendimento 
da gaiurB, e.m., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente, (eng.º Patrocínio azevedo)
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data de Publicitação: 23/01/2017

EDT-CMVNG/2017/37
alteração À liCença de loteamento n.º 
45/91
(notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento municipal de 
urbanização e edificação)
eng.º Patrocínio miguel vieira azevedo, vice-
-Presidente da Câmara municipal de vila nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCm/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FaZ saBer através do presente edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
6 de janeiro de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do decreto-lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 45/91 para o lote n.º 
14, requerido em nome de aleXandre Pinto 
da Costa maChado, que tem como objetivo:
aumento da área destinada a garagem, de 
27,30m2 para 49,87m2, e consequente redução 
da área destinada a habitação, mantendo a vo-
lumetria da edificação.
definição de piso de cave, com 123,92m2.
alteração da área de construção de 333,4m2 
para 442,13m2, em consequência das altera-
ções referidas anteriormente.

retificação da área de implantação, de 165,89m2 
para 168,62m2.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4659/16 estará disponível 
para consulta, no serviço de atendimento 
da gaiurB, e.m., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente, (eng.º Patrocínio azevedo)

data de Publicitação: 23/01/2017

EDT-CMVNG/2017/38
telmo FiliPe quelhas moreira, diretor do 
departamento municipal de Policia municipal, 
no uso das competências subdelegadas pelo 
exmo. senhor vereador dr. manuel monteiro, 
por despacho n.º 81/vmm/2014 de 13 de no-
vembro:
Faz saber, que nos termos do nºs 1 e 2 do art.º 
165º do Código da estrada, fica por este meio 
notificado o sr. helder FiliPe gonçalves 
riBeiro, com última morada conhecida na rua 
das Flores- edifício europa - n.º 51 – 3.º dt.º – a-
-ver-o-mar, na qualidade de proprietário con-
forme consta na Conservatória do registo de 
automóveis, de que poderá, querendo, no pra-
zo de 30 (trinta) dias contados do dia seguin-
te da afixação do presente edital, e mediante 
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apresentação de requerimento escrito, juntan-
do os documentos de identificação do veícu-
lo, proceder ao levantamento do veículo com a 
matrícula Xu-47-17, marca Fiat, modelo uno, o 
qual se encontra depositado no estaleiro muni-
cipal, sob pena de decorrido o prazo concedi-
do, e não sendo a viatura reclamada, a mesma 
ser declarada perdida e adquirida a favor da 
autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do art.º 
165.º do Código da estrada.
e para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.
Processo n.º 106/dmP/vt
n/ ref.ª: sai-Pmvng/2016/903
vila nova de gaia, 14-06-2016 
diretor do departamento de Policia municipal, 
telmo Filipe quelhas moreira
data de Publicitação: 25/01/2017

EDT-CMVNG/2017/39
telmo FiliPe quelhas moreira, dr., dire-
tor do departamento de Polícia municipal do 
município de vila nova de gaia, no uso das 
competências atribuída pelo despacho n.º 87/
vmm/2016, de 27 de julho, do senhor vereador 
do Pelouro da Fiscalização municipal e vistorias 
administrativas, com competência subdelega-
da pelo despacho n.º 14/PCm/2014, de 10 de 
março, do senhor Presidente da Câmara muni-
cipal, com competência conferida por esta últi-
ma, na reunião de 25 de outubro de 2013.
FaZ saBer, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de Procedi-
mento administrativo, através da afixação do 
presente edital a todos os interessados, e em 
particular ao condomínio do edifício multifa-
miliar sito no ângulo da travessa da Fontinha, 
177, 191, 201, 203 e 211 com a rua de s. louren-
ço, nº 513, na freguesia de vilar de andorinho, 
deste concelho de vila nova de gaia -, de que, 
no âmbito do Processo administrativo nº 331/
vt/2015, foi proferida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinala-
das pelos peritos na vistoria administrativa rea-
lizada a 20 de novembro de 2014, ponderados 
os restantes elementos constantes no processo, 
ordena-se ao condomínio do prédio em causa, 
acima referido, nos termos previstos no art.º 
89º nº 2 do regime jurídico da urbanização 

e da edificação (rjue), aprovado pelo dl nº 
555/99 de 16 de dezembro, na redação que lhe 
foi dada pela lei nº 60/2007 de 4 de setembro, 
a execução dos seguintes trabalhos, a comple-
tar no prazo máximo de 45 dias úteis, contados 
que sejam 30 dias após a afixação deste edital:
- reparação ou substituição da canalização co-
mum de águas residuais do prédio.
Caso não haja cumprimento voluntário do or-
denado, no prazo concedido para o efeito, o 
município poderá executar coercivamente os 
trabalhos, com custos a cargo dos infratores, 
para além de incorrerem estes em responsabi-
lidade contraordenacional, punível com coima 
a graduar entre €500 euros e €100.000 euros, 
nos termos do art.º 91º, do nº 1 alínea s) e nº 4 
do art.º 98º e dos art.os 107º e 108º, todos do 
decreto-lei nº 555/99 de 16 de dezembro com 
a nova redação conferida pela lei nº 60/2007 
de 4 de setembro. adverte-se ainda que o não 
cumprimento desta ordem administrativa cons-
tituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no art.º 348º nº 1 alínea b) do 
Código Penal.
mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no sector de vistorias administrativas, 
no edifício Corpus Christi, ao largo de aljubar-
rota, nº 13, vila nova de gaia (Beira rio) entre as 
9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. nesse 
Processo poderá ser consultado um anexo foto-
gráfico ao auto de vistoria que não se encontra 
exposto juntamente com este edital.
vila nova de gaia, 17 de janeiro de 2017
Proc. nº 331/vt/2015
diretor do departamento de Policia municipal, 
telmo Filipe quelhas moreira
em anexo: auto de vistoria 2975

auto de vistoria
aos vinte e cinco dias do mês de novembro do 
ano de dois mil e quinze, compareceram luís 
manuel da Costa simões, engenheiro Civil, Fáti-
ma alexandra macedo de vasconcelos Correia 
de almeida, arquiteta e josé manuel santos 
moura, assistente técnico, na qualidade de téc-
nicos designados pela Câmara municipal para 
procederem à respetiva vistoria das partes co-
muns do prédio abaixo identificado, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 90º do 
d.l. 555/99, de 16 de dezembro, alterado pela 
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legislação subsequente.
estiveram ainda presentes rosa maria Cordei-
ro Coimbra, residente na travessa da Fontinha, 
177, 1º esq.º, vilar de andorinho e não na rua 
nove de maio, 14, 4430-078 vila nova de gaia, 
representante de manuel antónio moreira ven-
tura; Carlos miguel Prazeres Castro; mário nu-
nes Coelho; manuel esteves domingues (pai/
representante de maria emília da silva esteves); 
luis miguel da mota nunes; arnaldo valente da 
silva, residente na rua do Falcão, 141, 3860-
060 avanca aveiro e não em sardinha 3860-
139 avanca aveiro; joaquim Fernando afonso 
de sousa; dário Berruge mendes montes (filho/
representante de Francisco mendes montes), 
todos na qualidade de condóminos do prédio e 
ainda lucia deus na qualidade de inquilina do 
3º andar dir. com entrada pelo nº 177.
em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, fica, pelo presente 
auto, registado o seguinte:
1 – identiFiCação do PrÉdio oBjeto da 
vistoria 
Processo n.º: 331/vt/2015
localização: travessa da Fontinha, 117, 191, 201, 
203 e 211 e rua s. lourenço, 513, vilar de ando-
rinho.
descrição predial: 1034/19890328
artigo matricial: 1732-u
2 – desCrição geral do PrÉdio
trata-se de um prédio constituído por sub-cave 
destinada a garagens, cave destinada a comer-
cio e r/c e 3 andares destinados a habitação, 
formado por 3 corpos sendo o objeto da visto-
ria o sistema de drenagem de águas residuais 
do prédio.
Construtivamente o imóvel apresenta-se exe-
cutado com paredes exteriores em alvenaria 
revestida a material cerâmico, paredes interio-
res em alvenaria rebocada e pintada, tetos em 
estuque, pavimentos revestidos em material ce-
râmico, caixilharias em alumínio e cobertura em 
chapas de fibrocimento.
nº de pisos do prédio: 6
nº total de unidades: 30
uso da unidade objeto da vistoria: 
descrição da unidade objeto da vistoria: a vis-
toria incidiu sobre o sistema de drenagem de 
águas residuais do prédio.
existe ligação da energia elétrica e de abaste-

cimento de água às respetivas redes públicas e 
rede de drenagem de águas residuais com liga-
ção ao coletor público de saneamento. 
3 – desCrição do estado geral das Con-
diçÕes de segurança, de saluBridade e 
de estÉtiCa do PrÉdio e da unidade oB-
jeto da vistoria 
3.1. – eXterior
a) Fachadas
nada a referir.
(Fotos nºs 1 a 4)
b) Cobertura
nada a referir.
c) logradouro
entupimento das caixas de visita do prédio.
(Fotos nº 4)
3.2 – Partes Comuns (interior)
deterioração da canalização comum de águas 
residuais do prédio, existindo escorrências em 
duas garagens do edifício, causando insalubri-
dade no local, incluindo cheiros nauseabundos.
3.3. – unidade / interior
não aplicável.
3.4 – identiFiCação do estado de Con-
servação
3.4.1 – não aplicável.
4 – desCrição das oBras PreConiZadas
4.1. – eXterior
a) Fachadas
nada a referir.
b) Cobertura
nada a referir.
c) logradouro
desentupimento das caixas de visita do prédio.
4.2 – Partes Comuns (interior)
reparação/substituição da canalização comum 
de águas residuais do prédio.
4.3. – unidade / interior
não aplicável.
4.4 – PraZo Para a eXeCução dos tra-
Balhos
o prazo para a execução dos trabalhos é de 45 
dias úteis.
5 – quesitos Formulados Pelo ProPrie-
tário
os condóminos do imóvel não formularam 
quaisquer quesitos.
6 – doCumentos aneXos
6.1. – relatório fotográfico com 2 páginas.
e nada mais havendo a tratar dá-se por encer-
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rado este auto.
(luís manuel da Costa simões) (relator)
(Fátima alexandra macedo de vasconcelos 
Correia de almeida) 
(josé manuel santos moura)
data de Publicitação: 27/01/2017

EDT-CMVNG/2017/40
manuel antÓnio Correia monteiro, ve-
reador desta CÂmara muniCiPal, Por 
desPaCho nº. 14/PCm/2014, de 10 de mar-
ço de 2014 e desPaCho retiFiCativo n.º 
23/2015, de 18 de junho de 2015,
FaZ saBer que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à minuta da ata nº 02 respeitante à 
reunião Pública realizada no dia 23 de janeiro 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPa, no nº. 3 do art.º 57º da lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara mu-
nicipal, aprovado pelo executivo na reunião de 
2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente edital que vai ser afixado no 
átrio municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila nova de gaia, 25 de janeiro de 2017.
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 27/01/2017

EDT-CMVNG/2017/42
manuel antÓnio Correia monteiro no 
uso das competências delegadas pelo exmº 
senhor Presidente da Câmara através do des-
pacho nº 14/PCm/2014 de 10 de março de 2014.
torna PúBliCo que, a próxima reunião Públi-
ca vai ter lugar no dia 20 de fevereiro de 2017, 
segunda-feira, pelas 17,00 horas.
nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara municipal de vila nova de 
gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, os munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 20.02.2017.
e para constar se lavrou o presente edital que 
vai ser afixado no átrio municipal.
vila nova de gaia, 27 de janeiro de 2017.

o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 31/01/2017

EDT-CMVNG/2017/43
Postura muniCiPal de trÂnsito  - rua 
dos lagos de grijÓ, grijÓ 
manuel antónio Correia monteiro, vereador da 
Câmara municipal de vila nova de gaia
torna PúBliCo que, por deliberação da 
exma. Câmara municipal, tomada na reunião de 
9 de janeiro de 2017, foi aprovada a seguinte 
Postura muniCiPal de trÂnsito:
- implementação de sinal vertical de paragem 
obrigatória ( B2) na rua dos lagos de grijó ân-
gulo com a rua Povoa de Baixo (lado nascen-
te), Freguesia de grijó.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila nova de gaia, 30 de janeiro de 2017,
o vereador, manuel antonio Correia monteiro.
data de Publicitação: 31/01/2017

EDT-CMVNG/2017/44
telmo FiliPe quelhas moreira, diretor do 
departamento de Policia municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo exmo. se-
nhor vereador dr. manuel monteiro, por despa-
cho n.º 87/vmm/2016 de 27 de julho:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da estrada fica por este meio notificada 
maria josÉ gomes Pinto, com última mo-
rada conhecida na rua estamparia de lava-
dores, 1193 – 1º Frt. - Canidelo, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservató-
ria do registo de automóveis, de que a Polí-
cia municipal de vila nova de gaia removeu no 
dia 10/11/2016, ao abrigo do art.º 164º do Códi-
go da estrada, da rua do espinheiro, freguesia 
de Canidelo, para o estaleiro municipal, sito na 
rua do Passadouro, Freguesia da madalena, o 
veículo ligeiro de Passageiros, marca mazda, 
modelo 6, matrícula 09-71-uh, por se encontrar 
estacionado em infração ao art.º163º do Código 
da estrada
dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
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digo da estrada, com as consequências daí re-
sultantes
e para constar se faz o presente edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos Paços 
do Concelho
Proc. nº 144/dmP/va/2016
n/ ref.ª: sai-Pmvng/2017/128
vila nova de gaia, 30-01-2017 
diretor do departamento de Policia municipal, 
telmo Filipe quelhas moreira
data de Publicitação: 31/01/2017

D.1. REGULAMENTO QUE CRIA O PROGRAMA 
GAI@PRENDE+

Regulamento que Cria o Programa Gai@pren-
de+
no uso dos poderes que me foram delega-
dos pelo despacho n.º 14/PCm/2014, de 10 de 
março, torna-se público, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 139.º do Código 
de Procedimento administrativo, que a assem-
bleia municipal de vila nova de gaia, em sessão 
ordinária de 21 de dezembro de 2016, sob pro-
posta da Câmara municipal, deliberou aprovar, 
após consulta pública, o regulamento que Cria 
o Programa gai@prende+, que entra em vigor 
no dia imediato à sua publicação no diário da 
república, sem prejuízo de tal publicação ser 
igualmente feita no boletim municipal e na in-
ternet no sítio institucional do município, em 
www.cm-gaia.pt.
04 de janeiro de 2017, o vereador da Câmara 
municipal de vila nova de gaia, manuel antónio 
Correia monteiro.

Preâmbulo
Considerando que:
nos termos do n.º 1 e das alíneas d) e h) do n.º 2 
do artigo 23.º do regime jurídico das autarquias 
locais (rjal), aprovado pela lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, constituem atribuições do mu-
nicípio de vila nova de gaia, a promoção e sal-
vaguarda dos interesses próprios das respeti-
vas populações, designadamente, nos domínios 
da educação, ensino e ação social.
os princípios consignados no regime jurídi-
co da autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos Públicos da educação Pré-
-escolar e dos ensinos Básico e secundário, 
aprovado pelo decreto-lei n.º 75/2008, de 22 
de abril, na redação que lhe foi dada pelo de-
creto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho, bem como 
o disposto na lei n.º 75/2013, designadamente 
o n.º 3 do artigo 3.º da lei preambular, e o n.º 
1 do artigo 12.º do decreto-lei n.º 30/2015, de 
12 de fevereiro, atribuem às autarquias locais 
responsabilidades em matéria de educação 
pré-escolar e de 1.º ciclo do ensino básico, e de 
educação.
o artigo 2.º do decreto-lei n.º 144/2008, de 
28 de julho (quadro de transferência de com-

d. regulamentos
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petências para os municípios em matéria de 
educação) transferiu para os municípios atri-
buições e competências em matéria de educa-
ção na área da componente de apoio à família, 
designadamente o fornecimento de refeições, e 
de apoio ao prolongamento de horário na edu-
cação pré-escolar.  
a Portaria n.º 644-a/2015, de 24 de agosto, 
aplicável aos estabelecimentos públicos de 
educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico define as regras a observar no seu fun-
cionamento, bem como na oferta das ativida-
des de animação e de apoio à família (aaaF) e 
da componente de apoio à família (CaF).
este normativo legal prevê, nos seus artigos 3.º, 
n.º 3 e 5.º, n.º 2, que as aaaF são implemen-
tadas, preferencialmente pelos municípios, sem 
prejuízo da possibilidade de virem a ser desen-
volvidas por associações de pais, instituições 
particulares de solidariedade social ou outras 
entidades que promovam este tipo de resposta 
social e que a CaF é implementada, igualmen-
te, por autarquias bem como pelas demais enti-
dades atrás referidas, mediante acordo com os 
agrupamentos de escolas. 
Compete à Câmara municipal, segundo o dis-
posto nas alíneas u) e v) do n.º 1 do artigo 33.º 
do rjal, apoiar atividades de natureza social, 
educativa ou outras de interesse para o muni-
cípio e participar na prestação de serviços e 
prestar apoio a pessoas em situação de vul-
nerabilidade, em parceria com as entidades 
competentes da administração central e com 
instituições particulares de solidariedade social 
(iPss) nas condições constantes de regulamen-
to municipal.
a educação é um instrumento fundamental 
para assegurar uma sociedade do conhecimen-
to e um melhor entendimento do mundo, para 
o garante de uma cidadania esclarecida e as-
sim uma melhor compreensão do outro, e para 
o desenvolvimento integral do indivíduo e um 
melhor conhecimento de si.
uma vigilância cuidada para com o percurso 
escolar e desde cedo uma particular atenção 
com tempos de qualidade pedagógica e aqui-
sição de competências básicas, são contributos 
fundamentais para uma melhor educação.
as aaaF e a CaF contribuem de forma signifi-
cativa para o desenvolvimento da criança, intro-

duzindo aprendizagens múltiplas e preparan-
do-a para um percurso escolar bem-sucedido.
o programa gai@prende+, promovido pelo 
município de vila nova de gaia, nos termos 
do presente regulamento, em parceria com 
os agrupamentos de escolas e as instituições 
Parceiras, gestoras locais do projeto, pretende 
contribuir para o sucesso escolar, responder às 
necessidades das famílias quer como contribu-
to de apoio social, de enriquecimento cultural 
e acompanhamento pedagógico e, no plano da 
igualdade de oportunidades, permitir que os 
alunos com necessidades educativas especiais 
possam aceder e participar do mesmo ambien-
te dos outros alunos, na condição de existência 
de recursos técnicos, contando para o efeito, 
também, com o apoio das juntas de Freguesia 
e das associações de Pais.
as transformações provocadas pelo atual mo-
delo de organização social do trabalho se tra-
duziram em novas necessidades das famílias e 
encontraram resposta no novo papel social de-
sempenhado pela educação e pela escola. 
Com a fragilidade das políticas orientadas para 
a família, incapazes de permitir a conciliação das 
vidas profissional, familiar e escolar, a escola a 
tempo inteiro (eti) surge como uma resposta a 
esta problemática que, apesar da sua natureza 
não obrigatória, se apresenta como um instru-
mento mobilizador de mudança social.
em pouco tempo, a eti contribuiu para uma 
nova representação da escola pública, promo-
tora de uma educação integral, democrática e 
descentralizada.
o programa gai@prende+, enquadrado na filo-
sofia da eti, assume uma ocupação educativa 
integral para além do tempo letivo, mediante 
uma componente extracurricular que privilegia 
o apoio ao estudo e a formação pessoal e inte-
gral das crianças. 
simultaneamente o gai@prende+ contribui 
também para a democratização do ensino, ao 
assumir-se como resposta social para todas as 
famílias e correspondendo a uma forma de ges-
tão descentralizada e partilhada, assente em 
parcerias, em especial, com os vários agentes 
socioeducativos do concelho.
no âmbito da sua responsabilidade social, o 
município tem o dever de encontrar estratégias 
que facilitem a mudança social e que neste ca-
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pítulo o gai@prende+ é um projeto municipal 
de intervenção comunitária que surge como 
estratégia indutora de mudança, passando pela 
aquisição de competências relacionais por par-
te dos agentes educativos sem ferir a sua auto-
nomia. 
a pretexto deste desempenho relacional, resul-
ta um exercício de partilha de conhecimentos, 
recursos e espaços, permitindo que a autarquia 
e as escolas se abram à comunidade.
o gai@prende+ tem como desafio oferecer às 
crianças a possibilidade de potenciar todas as 
suas aptidões, dirigidas aos domínios formati-
vos estruturantes do indivíduo como ser huma-
no: o “conhecimento de si”, a “relação com o 
outro” e a “descoberta do mundo”.
neste sentido, o projeto focaliza-se num pro-
cesso de ensino-aprendizagem construtiva e 
simultaneamente lúdica, estimulando a imagi-
nação e a criatividade.
no domínio do “conhecimento de si” o progra-
ma passa por atividades conducentes à promo-
ção da autoestima e autonomia através de um 
processo de interiorização e descoberta que 
envolve a estrutura intelectual, motora e emo-
cional da criança, mas respeitando a identidade 
social e cultural de cada um.
no domínio da “relação com o outro” o argu-
mento dirige-se para as atividades que promo-
vam as relações sociais, onde o convívio com 
crianças de grupos sociais diversos possibilita 
uma cultura de valores assente na diversidade 
humana, cultural e de género, na assunção da 
consciência da solidariedade e dependência 
entre os seres humanos.
no domínio da “descoberta do mundo” o que 
se deseja é estimular uma cultura de compre-
ensão do mundo e de cidadania virada para o 
mundo, a partir de experiências significantes.
em síntese, o programa gai@prende+ propõe 
uma educação holística e multicultural que pre-
dispõe a criança para uma sociedade em mu-
dança, tolerante, solidária e no reconhecimento 
da diferença.
Por fim, o gai@prende+ avoca uma componen-
te social muito importante, pois constitui para 
muitos profissionais uma oportunidade de tra-
balho no domínio da educação.
no cumprimento de todas as formalidades le-
gais, o projeto do presente regulamento foi 

submetido a consulta pública, para recolha de 
sugestões, conforme publicação no diário da 
república, 2.ª série – nº 159, de 19 de agosto 
de 2016, e na internet, no sítio institucional do 
município, nos termos do artigo 101.º do Código 
do Procedimento administrativo.
assim, ao abrigo e nos termos dos artigos, 241.º 
da Constituição da república Portuguesa, 136.º 
do Código do Procedimento administrativo, 
23.º, n.º 1 e alíneas d) e h) do seu n.º 2, da alínea 
g) do artigo 25.º e das alíneas k), u) hh) e v) do 
n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das autar-
quias locais, aprovado pela lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, a assembleia municipal de vila 
nova de gaia, sob proposta da Câmara munici-
pal, aprova o seguinte regulamento:

Artigo 1.º
(Lei Habilitante)

o presente regulamento é aprovado ao abri-
go do disposto no art.º 241.º da Constituição da 
república Portuguesa, do artigo 135.º e seguin-
tes do Código do Procedimento administrativo 
no âmbito das competências conferidas pela 
alínea g) do número 1 do artigo 25.º do regime 
jurídico das autarquias locais, aprovado pela 
lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e tem enqua-
dramento legal nas atribuições constantes do 
nº 1 e nas alíneas d) e h) do nº 2 do artigo 23º, 
bem como nas competências da Câmara muni-
cipal consagradas nas alíneas k), u) hh) e v) do 
nº 1 do artigo 33º, todas do mesmo regime.

Artigo 2.º
(Objeto)

o presente regulamento visa definir a finali-
dade, princípios orientadores, as condições de 
oferta e funcionamento dos serviços socioedu-
cativos de apoio à família promovidos e desen-
volvidos pelo município de vila nova de gaia, 
ao abrigo do Programa gai@prende+, adiante 
também designado abreviadamente por pro-
grama. 

Artigo 3.º
(Finalidade)

o Programa gai@prende+ pretende cumprir os 
seguintes desígnios:
a) garantir um conjunto de ofertas sociais no 
domínio do apoio às famílias;
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b) oferecer às famílias, de forma subsidiada, um 
conjunto de atividades extracurriculares peda-
gogicamente orientadas para todas as crianças;
c) garantir um modelo inclusivo das crianças 
com necessidades educativas especiais e pela 
ininterrupção das atividades ao longo do ano.

Artigo 4.º
(Objetivos)

as atividades a desenvolver no âmbito do Pro-
grama prosseguem os seguintes objetivos:
a) Promover o desenvolvimento pessoal (cog-
nitivo, físico, emocional e social) da criança no 
respeito pelas características individuais, com 
base em vivências democráticas e no contexto 
de educação para a cidadania;
b) Contribuir para a consolidação e sistematiza-
ção do currículo;
c) Promover a autonomia, a autoestima e a res-
ponsabilidade pessoal;
d) desenvolver o pensamento crítico e a criati-
vidade;
e) adquirir competências para se tornarem ci-
dadãos ativos na comunidade;
f) Promover o respeito pelos outros e pela di-
ferença, educando para o pluralismo e para a 
democracia;
g) responder às necessidades das famílias ao 
oferecer um recurso no horário não letivo, nas 
interrupções letivas e férias de verão;
h) Contribuir para a compreensão da sociedade 
e do mundo global, através da valorização da 
diversidade cultural.

Artigo 5.º
(Princípios orientadores)

o Programa gai@prende+ desenvolve-se no 
quadro dos seguintes princípios orientadores:
a) Princípio socioeducativo – segundo o qual 
a ação educativa está focalizada toda ela na 
criança visando, através das atividades do pro-
grama, incentivar o ganho de autonomia e de 
competências sociais, contribuindo para o de-
senvolvimento motor, cognitivo, emocional e 
social da criança, valorizando o exercício do 
descobrir-se a si, ao outro e ao mundo, incenti-
vando desta forma a sua formação pessoal, de 
cidadão responsável que age em prol do bem 
comum e posicionando-se como cidadão do 
mundo.

b) Princípio da Cooperação – segundo o qual se 
pretende estimular um sentimento de pertença 
e colaboração, ao envolver, para além da autar-
quia, todos aqueles agentes educativos locais 
que estão implicados na dinâmica educativa do 
concelho, e que se traduz numa aproximação 
entre a comunidade educativa e as forças vivas 
locais na operacionalização das atividades.
c) Princípio da inclusão - o Programa assume 
um paradigma inclusivo, mediante a resposta a 
duas lógicas que lhe estão subjacentes: por um 
lado, assumindo um plano de atividades mes-
mo durante as interrupções letivas do natal, 
Carnaval e Páscoa e férias escolares de verão e, 
por outro lado, a possibilidade de dar resposta 
às famílias de crianças com necessidades edu-
cativas especiais.
d) Princípio da mudança social – o gai@pren-
de+ é concebido como instrumento de um pro-
cesso de mudança social que concorre para 
uma sociedade mais democrática, autónoma e 
inclusiva para todos, aprofundando a democra-
cia como princípio para a convivência em so-
ciedade, desta forma atenuando os efeitos das 
dinâmicas de reprodução social, veiculadas em 
grande parte pelo processo de socialização pri-
mária transmitida através da família.
e) Princípio da democracia – o gai@prende+ 
é um programa de conceção e finalidade de-
mocrática com uma estrutura e planificação as-
sente no diálogo com as instituições e parceiros 
sociais do concelho visando que as experiên-
cias vivenciadas neste Programa, pelos alunos, 
resultem numa melhor compreensão pelas di-
ferenças e respeito pelo outro, num espírito de 
convivência sã e democrática. 

Artigo 6.º
(Âmbito do Programa)

o Programa gai@prende+ destina-se a assegu-
rar o acompanhamento, em tempo não letivo, 
das crianças e alunos que frequentam os esta-
belecimentos públicos de educação pré-esco-
lar e do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho 
de vila nova de gaia e compreende os serviços 
e atividades seguintes:
a) atividades de animação e de apoio à família 
(aaaF) - conjunto de atividades destinadas a 
assegurar o acompanhamento das crianças na 
educação pré-escolar antes e ou depois do pe-
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ríodo diário de atividades educativas, incluindo 
atividades de tempos livres, durante os perío-
dos de interrupção destas atividades, corres-
pondentes ao natal, Carnaval e Páscoa.
b) Componente de apoio à família (CaF) - con-
junto de atividades destinadas a assegurar o 
acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do en-
sino básico antes e ou depois das componen-
tes do currículo e das atividades de enriqueci-
mento curricular (aeC), incluindo atividades de 
tempos livres durante os períodos de interrup-
ção letiva correspondentes ao natal, Carnaval 
e Páscoa.
c) atividades de tempos livres (atl) - conjunto 
de atividades de caráter lúdico, cultural e des-
portivo, em modalidade de oficinas, destinadas 
a assegurar o acompanhamento das crianças 
da educação pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico durante as férias escolares, 
compreendidas entre o fim de um ano letivo e 
o início do ano letivo seguinte.

Artigo 7.º
(Serviços Socioeducativos)

1. durante o período de atividades letivas, são 
prestados os seguintes serviços socioeducati-
vos:
a) acolhimento, guarda, cuidados básicos e 
promoção de atividades complementares ex-
tracurriculares, de caráter lúdico, cultural e des-
portivo;
b) oferta de terapias complementares aos alu-
nos com necessidades educativas especiais;
c) Prestação do serviço de reforço alimentar 
como componente essencial ao desenvolvi-
mento das capacidades motoras e cognitivas.
2. durante as interrupções letivas e férias esco-
lares, são prestados os seguintes serviços so-
cioeducativos:
a) atl - período de atividades lúdicas, culturais 
e desportivas em modalidade de oficinas;
b) Promoção de atividades terapêuticas e des-
porto adaptado.

Artigo 8.º
(Destinatários)

1. o programa é dirigido a todos alunos da rede 
pública do concelho que frequentam o ensino 
pré-escolar e o 1º ciclo.
2.o programa na versão inclusão, gai@pren-

de+ (i), para o período das interrupções letivas 
e férias escolares, contempla todos os alunos 
com necessidades educativas especiais (nee) 
matriculados na rede pública de todos os níveis 
de ensino.
3. o programa na versão inclusão, gai@prende+ 
(i), para a atribuição das terapias, contempla 
todos os alunos com necessidades educativas 
especiais (nee) matriculados no pré-escolar e 
1º ciclo da rede pública, nos termos do regu-
lamento que criou o Programa de ação social 
gaia+ inclusiva.

Artigo 9º
(Condições de Admissão)

1. Podem inscrever-se no programa todos os 
alunos do 1º ciclo e as crianças do ensino pré-
-escolar que frequentem a rede pública do Con-
celho de gaia.
2. Para as interrupções letivas do natal e Pás-
coa, bem como para as férias escolares pode-
rão inscrever-se as crianças e alunos da rede 
pública que não frequentaram o programa du-
rante o ano letivo.
3. no período da interrupção letiva do Carnaval 
não são aceites novas inscrições sendo o mes-
mo destinado às crianças e alunos que frequen-
tam o programa durante o ano letivo e às que 
se inscreveram na interrupção letiva do natal.
4. a admissão de crianças e jovens com neces-
sidades educativas especiais para as interrup-
ções letivas e férias escolares abrange todos os 
níveis de ensino até ao secundário. 
5. a inscrição de adesão ao programa e o se-
guro constituem-se como atos únicos e asse-
guram o período relativo ao ano escolar, tendo 
um custo a definir anualmente pela Câmara mu-
nicipal de gaia.

Artigo 10.º
(Entidades Parceiras)

1. Para o desenvolvimento e concretização do 
Programa gai@prende+, nos estabelecimentos 
públicos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico, o município deve preferen-
cialmente constituir e contratualizar parcerias, 
nos termos do Código dos Contratos Públicos, 
quando aplicável, com as seguintes entidades:
a) agrupamentos de escolas ou com a Fede-
ração ou associações de Pais e encarregados 
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de educação correspondentes que assumam a 
qualidade de entidades gestoras locais do pro-
grama e que podem, nesse âmbito, protocolar a 
prestação de serviços com instituições sem fins 
lucrativos de proximidade para promoção das 
respetivas atividades;
b) instituições Particulares de solidariedade 
social (iPss) ou outras entidades públicas e 
privadas com ou sem fins lucrativos, designa-
damente, para a gestão local e, ou, seleção e 
recrutamento dos profissionais que venham a 
assegurar o desenvolvimento das respetivas 
atividades.
2. o programa gai@prende+ (i) destinado a 
crianças com necessidades educativas espe-
ciais é gerido localmente mediante parcerias a 
estabelecer pelo município com instituições de 
referência no Concelho, para estas problemáti-
cas. 

Artigo 11.º
(Protocolo de Colaboração)

1. a concretização do programa depende da ce-
lebração de um protocolo entre o município de 
vila nova de gaia, o agrupamento de escolas 
respetivo e demais entidades parceiras envolvi-
das nos termos do artigo anterior, onde se iden-
tifiquem as respetivas particularidades, a saber, 
designadamente:
a) a planificação anual das atividades e ser-
viços prestados, em função das necessidades 
dos alunos e das famílias;
b) a designação e duração semanal de cada 
atividade;
c) o local ou locais de funcionamento de cada 
atividade;
d) as responsabilidades e competências de 
cada uma das partes;
e) número de alunos em cada atividade;
f) os recursos humanos necessários ao funcio-
namento das atividades, no quadro do rácio 
constante do anexo i.
2. o prazo de vigência do protocolo é anual, 
sem prejuízo da possibilidade de renovação au-
tomática do mesmo por iguais períodos até ao 
limite de três anos, caso não seja denunciado 
por qualquer das partes com a antecedência de 
90 dias em relação ao seu termos ou respetivas 
renovações.

Artigo 12.º
(Duração, Local e Horário do Programa)

1. o Programa gai@prende+ decorre durante 
todo o ano civil e as respetivas atividades fun-
cionam diariamente, de 2.ª a 6.ª feira, no seguin-
te horário:
a) no período de atividades letivas: entre as 
7h30m e as 9h00m e das 17h30m às 19h30m;
b) durante as interrupções letivas por ocasião 
do natal, Carnaval e Páscoa e férias de verão: 
entre 7h30m e as 19h00 e, para os alunos com 
necessidades educativas especiais, entre as 
8h30m e as 15h00, ou outro horário a definir.
2. o período entre as 7h30m e as 9h00 é re-
servado ao acolhimento, serviço de receção e 
acompanhamento das crianças do pré-escolar 
e do 1.º ciclo, nas instalações dos estabeleci-
mentos de ensino, antes do início das ativida-
des educativas ou letivas.
3. as atividades complementares e extracurri-
culares das aaaF e CaF, de caráter lúdico, cul-
tural e desportivo decorrem entre as 17h30m e 
as 19h30m.
4. durante o ano letivo as terapias para as crian-
ças e alunos com necessidades educativas es-
peciais decorrem em dias e horários de acordo 
com a disponibilidade das terapias e os horá-
rios dos alunos.
5. as atividades desenvolvidas no âmbito do 
Programa são realizadas nos espaços escolares, 
em instalações municipais, ou, excecionalmen-
te, em instalações cedidas, para o efeito, à Câ-
mara municipal de gaia, nos termos definidos 
no Protocolo referido no artigo anterior.
6. sempre que se considere necessário e por 
uma questão de otimização de recursos, as ati-
vidades poderão ser concentradas noutro (s) 
estabelecimento (s) de ensino, sendo o trans-
porte da responsabilidade dos pais e/ou encar-
regados de educação.
7. os horários das aaaF, na educação pré-esco-
lar e da CaF, no 1.º ciclo do ensino básico bem 
como o seu local de funcionamento devem ser 
comunicados aos encarregados de educação 
no momento da matrícula ou da renovação de 
matrícula, devendo ainda ser confirmados no 
início do ano letivo.
8. sempre que seja necessário substituir e ou in-
cluir alguma atividade, alterar o seu horário ou 
interromper as atividades, a entidade parceira 
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obriga-se a avisar, com a possível antecedência, 
a Câmara municipal de gaia e os encarregados 
de educação, em conformidade, por forma a 
minimizar eventuais incómodos às famílias.
9. durante os períodos de greve do pessoal 
docente e/ou não docente, não é possível ser 
assegurado o funcionamento das atividades do 
Programa.
10. as atividades programadas para as neces-
sidades educativas especiais durante as férias 
escolares são interrompidas durante um perío-
do de duas semanas no mês de agosto.

Artigo 13.º
(Organização e Funcionamento)

1. o programa gai@prende+ decorre durante 
todo o ano escolar, com um plano de atividades 
para o período letivo e outro para as interrup-
ções letivas e férias escolares.
2. as atividades do Programa gai@prende+ são 
planificadas e realizadas, tendo em conta as ne-
cessidades dos alunos e das famílias, mediante 
articulação entre o município de vila nova de 
gaia e os órgãos competentes dos agrupamen-
tos de escolas, nos termos do artigo11.º do pre-
sente regulamento, do disposto na Portaria n.º 
644-a/2015, publicada no dr, 2.ª série de 24 de 
agosto e demais legislação aplicável.
3. Para efeitos do disposto no número anterior, 
no ato de matrícula ou de renovação de ma-
trícula, o diretor do agrupamento de escolas 
assegura a auscultação dos encarregados de 
educação no sentido de apurar as reais neces-
sidades de oferta das atividades do Programa.
4. a Câmara municipal de gaia disponibiliza aos 
encarregados de educação, no momento da 
inscrição, informação inicial e periódica sobre 
a planificação das atividades de aaaF, CaF e 
atl para o ano em causa, no quadro do Pro-
grama.

Artigo 14.º
(Coordenação Geral, Supervisão Pedagógica 

e Acompanhamento)
1. a Câmara municipal de vila nova de gaia é 
responsável pela coordenação do Programa, 
competindo-lhe assegurar a supervisão e acom-
panhamento geral do mesmo em articulação, 
designadamente, com as juntas de Freguesia, 
os agrupamentos de escolas e as associações 

de pais, no quadro do Conselho Consultivo do 
Programa cuja composição, orgânica e funcio-
namento são regulamentados pela Câmara mu-
nicipal.
2. É da responsabilidade dos educadores titu-
lares de grupo assegurar, nos termos legais, a 
supervisão pedagógica e o acompanhamento 
da execução das aaaF, tendo em vista garantir 
a qualidade das atividades desenvolvidas. 
3. a supervisão e acompanhamento referidos 
no número anterior são realizados no âmbito 
da componente não letiva de estabelecimento 
e compreendem:
a) Programação das atividades;
b) acompanhamento das atividades através de 
reuniões com os respetivos dinamizadores;
c) avaliação da sua realização;
d) reuniões com os encarregados de educação. 
4. a supervisão das atividades da CaF é da 
responsabilidade dos órgãos competentes do 
agrupamento de escolas, em termos a definir 
no respetivo regulamento interno.

Artigo 15.º
(Competências do Promotor)

Compete ao município promover o desenvol-
vimento e concretização do Programa, nos 
termos dos artigos 7.º e 8.º, assegurando, em 
articulação com a entidade gestora local, no-
meadamente, o seguinte: 
a) a colocação do pessoal não docente não as-
segurado pela entidade gestora, suportando o 
pagamento dos respetivos vencimentos;
b) a colaboração nas terapias destinadas a alu-
nos com necessidades educativas especiais até 
ao 1.º ciclo do ensino básico, no quadro do Pro-
grama gai@prende+(i);
c) o acolhimento, guarda, cuidados básicos e 
atividades complementares extracurriculares, 
de carácter lúdico, cultural e desportivo, ade-
quadas às idades das crianças e alunos que 
frequentam os estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico;
d) a prestação do serviço de reforço alimen-
tar como componente essencial ao desenvolvi-
mento das capacidades motoras e cognitivas;
e) atividades de animação socioeducativa, no 
âmbito da aaaF, e extracurriculares, no âmbi-
to da CaF, promovidas por entidades parceiras 
gestoras do projeto no local;
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f) atividades de tempos livres (atl), atividades 
lúdicas, culturais e desportivas, em modalidade 
de oficinas, oferecidas nas interrupções letivas 
e nas férias de verão, destinadas às crianças e 
alunos que frequentam os estabelecimentos 
públicos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico;
g) atl adequadas a crianças e jovens em ida-
de escolar (até aos 18 anos) com necessida-
des educativas especiais, assim como terapias 
e desporto adaptado no quadro do Programa 
gai@prende+(i);
h) a disponibilização das instalações dos esta-
belecimentos escolares bem como a manuten-
ção das mesmas e respetivos equipamentos;
i) o pagamento das despesas correntes dos es-
tabelecimentos de educação pré-escolar, ou do 
1.º ciclo, ou outras afetas ao Programa, designa-
damente as relativas a água, gás e eletricidade;
j) o envio aos departamentos governamentais 
competentes das informações e outros dados, 
nomeadamente de natureza estatística, que 
lhes forem solicitados;
k) informar as instituições parceiras gestoras 
do Programa sobre o calendário escolar, as ati-
vidades a realizar, a estrutura de funcionamen-
to das interrupções letivas e férias de verão, nos 
termos do presente regulamento e da contra-
tualização referida no artigo 10.º;
l) distribuir à entidade gestora a listagem das 
crianças e dos alunos, com a indicação dos res-
petivos escalões;
m) nomear um professor de acompanhamento 
e coordenador para cada estabelecimento es-
colar onde funcione o Programa gai@prende+;
n) Promover uma reunião com os professores 
das atividades, professores coordenadores e 
animadores no início do ano letivo para difusão 
das medidas de coordenação e esclarecimen-
tos sobre o ano letivo, sem prejuízo das reuni-
ões intercalares que se afigurem necessárias;
o) Promover reuniões intercalares de acompa-
nhamento com a junta de Freguesia, agrupa-
mento de escolas, associações de Pais e a en-
tidade gestora;
p) Comparticipar financeiramente o Programa, 
pagando à entidade gestora os valores corres-
pondentes à diferença entre as comparticipa-
ções familiares a que esta tem direito e o mon-
tante global da prestação de serviços apurado 

nos termos contratualização referida nos arti-
gos 10.º e 11º;
q) definir os valores de inscrição e da comparti-
cipação financeira das famílias no início do ano 
letivo, nos termos do presente regulamento.

Artigo 16.º
(Competências da Entidade Gestora)

1.Compete à entidade parceira, gestora local do 
Programa, no âmbito do respetivo estabeleci-
mento escolar, sem prejuízo do número seguin-
te, garantir:
a) o cumprimento dos deveres de gestão do 
programa e demais obrigações constantes do 
Contrato celebrado com o município e Protoco-
lo de Colaboração a que se referem os artigos 
10.º e 11.º;
b) Coordenar anual e conjuntamente com o 
órgão de gestão do agrupamento de escolas, 
o horário de funcionamento das atividades do 
Programa e respetivas interrupções;
c) Promover a colocação de pessoal técnico 
qualificado, auxiliar ou outro para o desenvol-
vimento das atividades de animação socioedu-
cativa por forma a garantir os rácios contratual-
mente estabelecidos de acordo com o anexo i;
d) Cumprir todas as disposições legais apli-
cáveis às atividades por si desenvolvidas no 
âmbito do Programa, aos respetivos locais de 
funcionamento e bem assim relativas à contra-
tação dos trabalhadores e prestadores de ser-
viços que lhes estejam afetos;
e) implementar as atividades lúdico-desporti-
vas de aaaF, CaF e atl mediante a existência 
de um número mínimo de 10 crianças, a menos 
que o município autorize expressamente um 
número inferior;
f) organizar no período de aaaF e CaF, salas 
de grupos mistos com crianças de pré-escolar 
e alunos do 1.º ciclo sempre que o número de 
crianças do pré-escolar seja insuficiente para a 
criação de uma sala, desde que os respetivos 
encarregados de educação o aprovem anteci-
padamente;
g) Fazer acompanhar cada grupo de crianças 
de um animador ou técnico com experiência 
comprovada;
h) assegurar a limpeza e higiene dos espaços 
utilizados no âmbito do Programa, articulando 
com os agrupamentos de escolas a gestão dos 
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produtos destinados àquele efeito;
i) Prestar prontamente à Câmara municipal de 
gaia todos os esclarecimentos e informações 
de que esta necessite relativas a qualquer ques-
tão ou situação relativa à gestão e execução do 
Programa a seu cargo;
j) Prestar aos Pais e encarregados de educação 
todas as informações e esclarecimentos que es-
tes solicitem acerca das áreas de intervenção 
da entidade gestora.
2. no período das férias escolares, atenta a res-
petiva especificidade, pode a entidade promo-
tora confiar a gestão do atl a entidade diversa 
da que assegura a gestão da aaaF e CaF.

Artigo 17.º
(Competências dos Agrupamentos de Esco-

las)
Compete aos agrupamentos de escolas articu-
lar a respetiva ação com o município e a entida-
de gestora, bem como a supervisão pedagógi-
ca, nos termos legais, do presente regulamento 
e do Protocolo referido no artigo 11.º, devendo, 
para o efeito, em especial, articular o respeti-
vo projeto educativo e regulamentação interna 
com o Programa gai@prende+ no quadro do 
Plano estratégico educativo municipal.

Artigo 18.º
(Competências das Famílias)

Compete aos pais ou encarregados de educa-
ção das crianças do pré-escolar e alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico que pretendam benefi-
ciar do Programa gai@prende+:
a) Formalizar a inscrição nas atividades aaaF, 
CaF e atl suportando os custos, incluindo se-
guro, junto da entidade gestora do Programa, 
do respetivo agrupamento, nos termos do pre-
sente regulamento; 
b) assumir a responsabilidade pelos danos cau-
sados pelo seu educando, nos termos gerais;
c) Cumprir rigorosamente o horário de saída no 
final das atividades;
d) Pagar pontualmente à entidade gestora as 
comparticipações correspondentes às ativida-
des do Programa, nos termos e prazos por esta 
definidos; 
e) assinar o termo de responsabilidade cons-
tante do boletim de inscrição, constituindo esse 
ato a tomada de conhecimento e aceitação do 

presente regulamento, incluindo o valor das 
comparticipações e demais responsabilidades 
que lhe são inerentes no âmbito do presente 
Programa.

Artigo 19º
(Comparticipações Familiares)

1. o acolhimento no âmbito da CaF e aaa, são 
comparticipadas financeiramente pelas famílias 
de acordo com os respetivos escalões de ação 
social escolar (ase) a definir no início de cada 
ano letivo.
2.a periodicidade da comparticipação familiar 
para o período do acolhimento é mensal e com-
preende:
a) a guarda da criança ou aluno a partir das 
07:30 até ao início da atividade letiva diária;
b) um reforço alimentar para as crianças ou os 
alunos que entrem até às 08:15.
3. excecionalmente o serviço de acolhimento 
pode ser pontual embora requeira o pagamen-
to do seguro.
4. no 1º ciclo, as atividades desenvolvidas no 
âmbito da CaF, são comparticipadas financei-
ramente pelas famílias de acordo com os res-
petivos escalões a definir no início de cada ano 
letivo.
5. a periodicidade da comparticipação familiar 
na CaF é mensal e compreende:
a) o período de acolhimento;
b) um reforço alimentar para os alunos que en-
trem até às 08:15;
c) um lanche após a aeC; 
d) 2 atividades lúdicas, 2 culturais e 2 desporti-
vas de 50’ cada, por semana;
e) 4 tempos de apoio ao estudo de 50’ cada, 
por semana.
6. Às crianças que frequentam o ensino Pré-
-escolar são proporcionadas as habituais ativi-
dades de animação e de apoio à família (aaaF) 
gratuitamente, das 15h30m às 19h30m, desen-
volvidas por assistentes técnicos (animadores 
socioculturais).
7. as crianças do ensino Pré-escolar podem 
ainda ter como oferta complementar, compar-
ticipada financeiramente pelos encarregados 
de educação, atividades lúdico-desportivas 
(no máximo de 2 atividades semanais) até às 
19h30m, as quais são desenvolvidas por téc-
nicos devidamente habilitados e selecionados 



regulamentos

nº 74 | janeiro 2017 | Boletim muniCiPal

76

para o efeito. 
8. a periodicidade da comparticipação familiar 
na aaaF é mensal e compreende:
a) o período de acolhimento;
b) um reforço alimentar para os alunos que en-
trem até às 08:15;
c) a escolha de uma ou duas atividades de 2 
blocos de 45’;
d) o lanche da tarde.
9. a comparticipação financeira das atividades 
lúdico-desportivas da aaaF é fixada de acordo 
com o escalão da ase correspondente a cada 
família a definir no início de cada ano letivo.
10. o local, forma e prazo de pagamento das 
comparticipações familiares serão definidos 
pelas regras das entidades gestoras.
11. as terapias facultadas no período letivo aos 
alunos com necessidades educativas especiais 
são gratuitas.
12. a comparticipação financeira no período 
das interrupções letivas e férias escolares para 
os alunos da CaF, as crianças da aaaF e os alu-
nos com nee, é definida no início de cada ano 
letivo pelo município.

Artigo 20.º
(Valor de Inscrição e Comparticipação)

1. Para os efeitos referidos no artigo anterior, 
compete à Câmara municipal da gaia:
a) Fixar anualmente o valor de inscrição e segu-
ro bem como da comparticipação familiar men-
sal das atividades lúdico-desportivas da aaaF 
(pré-escolar) e da CaF (1.º ciclo) no período de 
atividade letiva, tendo por base os escalões da 
ase;
b) Fixar o valor da comparticipação familiar se-
manal ou diário da aaaF e CaF no período das 
interrupções das atividades educativas ou leti-
vas no natal, Carnaval e Páscoa, de carácter fa-
cultativo, que acresce ao valor da mensalidade 
referido nas alíneas anteriores;
c) Fixar o valor semanal ou mensal da compar-
ticipação familiar relativo ao atl de carácter 
facultativo no período das férias de verão.
2. a comparticipação familiar é paga à entida-
de local gestora do projeto antecipadamente e 
no período determinado por esta.
3. nos casos em que se verifique a frequência 
de mais de uma criança do mesmo agregado 
familiar, a comparticipação é reduzida até 20% 

para a segunda criança e demais.
4. Poderá também haver lugar a redução na 
comparticipação familiar que será proporcio-
nal aos dias que não frequentou o programa, 
quando a ausência seja motivada por razões de 
saúde e por um período superior a 5 dias úteis, 
desde que devidamente comprovada com ates-
tado médico. 
5. no mês que antecede a interrupção letiva do 
natal, Páscoa e férias escolares a entidade ges-
tora informa a Câmara do número de crianças 
inscritas, obedecendo a comparticipação fami-
liar à seguinte fórmula:
CF= CFm/4*n.º sem
CF - comparticipação familiar
CFm – comparticipação familiar mensal
n.º sem – número de semanas com aulas
6. nos períodos de interrupção letiva (natal, 
Páscoa) e nas férias escolares as comparticipa-
ções são cobradas por inteiro, não se aplicando 
os descontos previstos no ponto 4 deste artigo.
7. o atraso na liquidação da mensalidade por 
mais de 30 dias, determina a suspensão da fre-
quência da criança até regularização das men-
salidades.

Artigo 21.º
(Saídas)

1. as crianças só podem, em regra, sair das ins-
talações escolares ou de outras afetas ao pro-
grama, desde que acompanhadas pelo encar-
regado de educação ou pela pessoa por ele 
indicada de acordo com documento autoriza-
dor apresentado no momento da inscrição, sem 
prejuízo de alteração posterior comunicada, 
pela mesma forma, ao coordenador. 
2. as crianças poderão excecionalmente sair 
sozinhas, ou acompanhadas por outra pessoa, 
dos espaços referidos no número anterior ape-
nas nos termos e condições expressamente au-
torizados mediante documento assinado pelo 
encarregado de educação. 

Artigo 22.º
(Disposições Finais e Transitórias)

1 - o presente regulamento entra em vigor no 
dia imediato ao da sua publicação em diário da 
república, podendo ser interpretado, modifica-
do e suspenso, pela assembleia municipal de 
vila nova de gaia, mediante proposta da Câ-
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mara municipal.
2 – sem prejuízo do disposto no número ante-
rior, os casos omissos e as dúvidas na interpre-
tação e aplicação do presente regulamento são 
resolvidos pela Câmara municipal por recurso 
aos critérios legais de interpretação e integra-
ção de lacunas.
3 – mantêm-se transitoriamente no ano letivo 
2016-2017, até ao seu termo, nos termos legais, 
os protocolos vigentes anteriormente celebra-
dos pelo município com as instituições gestoras 
do Programa gai@prende+. 

ANEXO I

Recursos
o número mínimo de crianças para que pos-
sam decorrer atividades extracurriculares do 
pré-escolar é de 10; o número de alunos para a 
CaF funcionar será também de 10.
a contratação de técnicos obedecerá ao princí-
pio descrito nos quadros seguintes:

aaaF e CaF (acolhimento):

aaaF e CaF (atividades):
a contratação dos técnicos necessários terá 
que obedecer ao rácio proposto de acordo 
com os quadros acima analisados, por um perí-
odo de 2 (duas) horas e compreendido entre as 
17h30m e as 19h30m no período letivo.
o Programa terá atividades orientadas e de-
senvolvidas por técnicos habilitados ou asso-
ciações especializadas.

respeitando os rácios estabelecidos, os técni-
cos a contratar deverão ter habilitações, prefe-
rencialmente, ao nível de professores do 1º ci-
clo; serão estes que desenvolverão o atelier de 
apoio ao estudo e outros para os quais a licen-
ciatura de base referida seja suficiente.
deverá ser definido, em cada escola, um coor-
denador local (técnico de aeC), que será res-
ponsável por toda a logística inerente ao pro-
jeto, nomeadamente abertura e encerramento 
das instalações, contacto com os pais, controlo 
da assiduidade e controlo de pagamento.
as entidades que estabeleçam parceria com a 
autarquia, incluindo atl, devem aceitar os se-
guintes pressupostos:
- horário definido e atividades propostas;
- rácio de número de crianças/adulto definido;
- Comparticipações familiares definidas.
a Câmara municipal disponibiliza os equipa-
mentos, ficando as instituições de gestão local 
encarregues de receber as comparticipações 
familiares.
Compete à Câmara municipal transferir pon-
tualmente para as entidades parceiras o valor 
contratualmente definido, para viabilização do 
projeto, em função do balanço do mesmo.
verificando-se a necessidade de reforçar os re-
cursos humanos afetos ao Programa, nomeada-
mente nas férias escolares, deverá ser prevista 
contratualmente uma verba, a transferir para 
cada entidade, destinada a cobrir estes custos.
aos técnicos afetos ao Programa serão disponi-
bilizadas ações de formação.
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