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A. ASSEMBLEIA MUNICIPAL

A.1. MINUTA DA ATA 51
Aos dezasseis dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, reunida em Sessão Ordi-
nária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram as Ata nº. 45 de 08.09.2016; nº 46 
de 15.09.2016, nº 47 de 20.10.2016, nº 48 
de 27.10.2016, nº 49 de 17.11.3016 e nº 50 de 
21.12.2016, aprovadas por Unanimidade, de 
acordo com o n.º 3 do Art.º 34.º do CPA. 
2) Foram, no Período de Antes da Ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi um voto de Pesar, apresentado pelo gru-
po Municipal do PS, subscrito pela Mesa e por 
todos os grupos Municipais, “Pelo falecimento 
de guilherme Pinto, reconhecendo o seu valor 
e importância que teve pelo trabalho desenvol-
vido enquanto autarca”, aprovado por Unanimi-
dade. 
b) Foi um voto de Pesar, apresentado pelo pelo 
grupo Municipal do PS, subscrito pela Mesa e 
por todos os grupos Municipais, com exceção 
do grupo Municipal do BE, “Pelo falecimento 
do Prof. Daniel Serrão, pelos serviços prestados 
ao País enquanto médico e investigador”, apro-
vado por Unanimidade. 
c) Foi um voto de Pesar, apresentado pelo gru-
po Municipal do PSD, “Pelo falecimento do Se-
nhor José Flores Morim, reconhecendo o seu 
trabalho político pelo seu exercício autárquico 
em prol do Concelho de vila Nova de gaia”, 
aprovado por Unanimidade. 
d) Foi um voto de Pesar, apresentado pelo gru-
po Municipal do PSD, “Pelo falecimento do Se-
nhor Luís Domingos Sampaio, Pai da Senhora 
Deputada Municipal Júlia Dorinda Lima Sam-
paio”, aprovado por Unanimidade. 
e) Foi uma Moção, sob a epígrafe “É preciso 
travar o ataque ao Aeroporto do Porto”, apre-
sentada pelo grupo Municipal do BE, aprovada 
por Maioria com 02 votos contra do CDS-PP e 
46 votos a favor (15 do PS, 12 do grupo Muni-
cipal dos Presidentes de Junta de Freguesia do 
PS, 08 do PSD, 06 do Movimento Independente 
“Juntos por gaia”, 03 da CDU, 01 do BE e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos gulpi-
lhares/valadares). 
f) Foi uma Moção sob a epígrafe “vila Nova de 
gaia – Município Livre do Tratado TTIP”, apre-
sentada pelo grupo Municipal do BE, rejeitada 

por Maioria, com 44 votos contra (15 do PS, 12 
do grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 08 do PSD, 06 do Movi-
mento Independente “Juntos por gaia”, 02 do 
CDS- PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos gulpilhares/valadares) e 04 votos a 
favor (03 da CDU e 01 do BE). 
g) Foi uma Proposta de Recomendação, sob a 
epigrafe “Estacionamento Público gratuito para 
os utentes do Metro”, apresentada pelo grupo 
Municipal da CDU, rejeitada por Maioria, com 
35 votos contra (15 do PS, 12 do grupo Muni-
cipal dos Presidentes de Junta de Freguesia 
do PS, 01 do Presidente da Junta de Freguesia 
da Madalena, 06 do Movimento Independente 
“Juntos por gaia” e 01 do Movimento Indepen-
dente de Cidadãos gulpilhares/valadares), 02 
abstenções do CDS-PP e 11 votos a favor (07 do 
PSD, 03 da CDU e 01 do BE). 
h) Foi uma Moção, sob a epígrafe “Transferên-
cia de competências”, apresentada pelo grupo 
Municipal da CDU, rejeitada por Maioria, com 37 
votos contra (15 do PS, 12 do grupo Municipal 
dos Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 
01 do Presidente da Junta de Freguesia da Ma-
dalena, 06 do Movimento Independente “Jun-
tos por gaia”, 02 do CDS-PP e 01 do Movimento 
Independente de Cidadãos gulpilhares/valada-
res), 07 abstenções do PSD e 04 votos a favor 
(03 da CDU e 01 do BE). 
i) Foi uma Proposta de Deliberação, sob a epí-
grafe “Distribuição alimentar aos mais caren-
ciados”, apresentada pelo grupo Municipal do 
CDS-PP, rejeitada por Maioria, com 39 votos 
contra (15 do PS, 12 do grupo Municipal dos 
Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 01 
do Presidente da Junta de Freguesia da Mada-
lena, 06 do Movimento Independente “Juntos 
por gaia”, 03 da CDU, 01 do BE e 01 do Movi-
mento Independente de Cidadãos gulpilhares/
valadares) e 09 votos a favor (07 do PSD e 02 
do CDS-PP). 
3) No Período da Ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 4.1. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à 1.ª Revisão ao Orçamento do 
Município de 2017”, aprovado por Unanimidade. 
2) Foi o ponto 4.2. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
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Municipal quanto a: 1. Autorizar a aquisição do 
prédio urbano, sito na Av. da República nº 1054, 
freguesia de Mafamude, vila Nova de gaia, ins-
crito na matriz predial urbana sob o n.º 1287 e 
descrito na 2.ª Conservatória do registo Predial 
de vila Nova de gaia sob o nº 03559, denomi-
nado “Casa da Presidência”, arrolado a favor da 
massa insolvente da “Sociedade de Constru-
ções A. Machado & Filhos, Ld.ª”, pelo valor de 
€ 1.296.00,00 (um milhão, duzentos e noventa 
e seis mil euros), o qual será pago da seguinte 
forma: a) 888.00,00 (oitocentos e oitenta e oito 
mil euros), fracionados em trinta e sete pres-
tações mensais, iguais e sucessivas, com início 
de pagamento no oitavo dia do mês seguinte 
ao da notificação do Tribunal de Contas; b) € 
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; 2. Aprovar a minuta 
do contrato-promessa de compra e venda com 
eficácia real”, aprovado por Unanimidade. 
3) Tomado conhecimento da “Proposta da Câ-
mara Municipal quanto à retificação no Orça-
mento da Despesa de 2017, página 03”. 
4) Foi o ponto 4.4. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto ao segundo aditamento ao 
contrato de serviço público celebrado entre o 
Estado Português, Área Metropolitana do Porto 
e a Sociedade de Transportes Coletivos do Por-
to”, aprovado por Maioria, com 03 votos con-
tra da CDU e 45 votos a favor (15 do PS, 12 do 
grupo Municipal dos Presidentes de Junta de 
Freguesia do PS, 08 do PSD, 06 do Movimento 
Independente “Juntos por gaia”, 02 do CDS-PP, 
01 do BE e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos gulpilhares/valadares). 
5) Foi o ponto 4.5. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao critério de repartição da dívida 
orçamental da Área Metropolitana do Porto pe-
los Municípios associados”, aprovado por Una-
nimidade. 
6) Foi aditado na Ordem de Trabalhos, depois 
de cumprido o disposto no n.º 2 do Art.º 50.º 
da Lei n.º 75/2013, 12 de Setembro, como ponto 
4.6. da Ordem de Trabalhos “Discussão e vota-
ção da Proposta da Câmara Municipal quanto 
à autorização da criação de 10 (dez) postos de 

trabalho na carreira geral de assistente opera-
cional, na área da infância, para ocupação atra-
vés da eventual reserva interna de recrutamento 
que venha a ser constituída”, que foi aprovado 
por Unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 49 minu-
tos do dia 17 de fevereiro de 2017, da qual se 
lavrou a presente Minuta de Ata, a qual vai ser 
lida e assinada pela Senhora Primeira Secretá-
ria Em Exercício e pelo Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal, e que foi aprovada por 
unanimidade. 
Primeira Secretária em exercício, Maria Fernan-
da Almeida.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

A.2. MINUTA DA ATA 52
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro, do 
ano de dois mil e dezassete, a Assembleia Mu-
nicipal de vila Nova de gaia, reunida em Sessão 
Ordinária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 4.7. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto às transferências para as Juntas 
de Freguesia – 1.º trimestre de 2017”, aprovado 
por Maioria, com 03 abstenções da CDU e 43 
votos a favor (15 do PS, 12 do grupo Munici-
pal dos Presidentes de Junta de Freguesia do 
PS, 07 do PSD, 06 do Movimento Independente 
“Juntos por gaia”, 02 do CDS- PP e 01 do Movi-
mento Independente de Cidadãos gulpilhares/
valadares). 
2) Foi o ponto 4.8. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto ao procedimento de consulta 
escrita prévia aos Estatutos do Eixo Atlântico 
do Noroeste Peninsular”, aprovado por Maioria, 
com 03 abstenções da CDU e 43 votos a favor 
(15 do PS, 12 do grupo Municipal dos Presiden-
tes de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 
do Movimento Independente “Juntos por gaia”, 
02 do CDS- PP e 01 do Movimento Independen-
te de Cidadãos gulpilhares/valadares). 
3) Foi o ponto 4.9. “Discussão e votação da Pro-
posta da Câmara Municipal quanto à prorroga-
ção do prazo do regime excecional de dispensa 
de pagamento de taxas devidas por operações 
urbanísticas objeto de legalização em 2017”, 
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aprovado por Unanimidade. 
4) Foi o ponto 4.10. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto à retificação do quadro de 
benefícios fiscais e incentivos financeiros das 
ARU’s”, aprovado por Unanimidade. 
5) Foi o ponto 4.11. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto às propostas de alteração da 
delimitação da Área de Reabilitação Urbana do 
Centro histórico e respetivo projeto de opera-
ção de reabilitação urbana – programa estraté-
gico, versões finais e relatório de ponderação 
da discussão pública”, aprovado por Unanimi-
dade. 
6) Foi o ponto 4.12. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto à delimitação da ARU Cida-
de de gaia, por ajustamento ao novo limite da 
ARU Centro histórico e outra retificação”, apro-
vado por Unanimidade. 
7) Foi o ponto 4.13. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câma-
ra Municipal quanto à prorrogação para o ano 
de 2017 do Regime Excecional de Isenção de 
Taxas Urbanísticas no Centro histórico, na Fre-
guesia de Avintes e na União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma do Concelho 
de vila Nova de gaia”, aprovado por Maioria, 
03 votos contra da CDU e 43 votos a favor (15 
do PS, 12 do grupo Municipal dos Presidentes 
de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 do 
Movimento Independente “Juntos por gaia”, 02 
do CDS- PP e 01 do Movimento Independente 
de Cidadãos gulpilhares/valadares). 
8) Foi o ponto 4.14. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto ao Contrato Interadministra-
tivo de Delegação de Competências a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a União 
de Freguesias de Mafamude e vilar do Paraíso, 
para obras de requalificação do Parque de S. 
Caetano, no montante global de € 20 000,00 
(vinte mil euros)”, aprovado por Unanimidade. 
9) Foi o ponto 4.15. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto ao Contrato Interadministra-
tivo de Delegação de Competências a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a União 
de Freguesias de grijó e Sermonde, para obras 

de requalificação do Parque de Lazer de Ser-
monde, no montante global de € 195 000,00 
(cento e noventa e cinco mil euros)”, aprovado 
por Unanimidade. 
10) Foi o ponto 4.16. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto à desafetação do domínio pú-
blico para o domínio privado municipal da par-
cela de terreno com a área de 1 670 m2, sita na 
Praceta Dina Teresa, Lugar da Formigosa, Fre-
guesia de Oliveira do Douro, onde se encontra 
implantada a Escola EB1 da Formigosa, que se 
encontra inscrita na matriz predial urbana sob 
o artigo 7008 e o terreno descrito na 2.ª Con-
servatória do Registo Predial sob parte do n.º 
20629, fls. 10 do Livro B-53, por este imóvel ser, 
agora desnecessário ao fim público que estava 
afeto”, aprovado por Unanimidade. 
11) Foi o ponto 4.17. da Ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da Proposta da Câma-
ra Municipal quanto à desafetação do domínio 
público para o domínio privado municipal da 
parcela de terreno com a área de 773 m2, sita 
na via Jean Piaget, Lugar do Landal, Fregue-
sia de Canelas, omissa na matriz predial rústi-
ca e urbana e descrita na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de vila Nova de gaia sob parte 
do n.º 2204, Freguesia de Canelas, cedida à Câ-
mara Municipal no âmbito do processo de lo-
teamento titulado pelo alvará n.º 05/95, de 23 
de março para ETAR, por ser desnecessária ao 
fim público para o qual se encontrava adstrita”, 
aprovado por Unanimidade. 
12) Foi Apreciada a Informação Escrita do 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
e da situação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 53 minutos, 
do dia 23 de fevereiro de 2017, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual que vai ser lida, 
e assinada pela Senhora Primeira Secretária e 
pelo Senhor Presidente da Assembleia Munici-
pal, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da 
Silva.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.
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B.1. ATA N.º 3
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CâMARA REALIZA-
DA NOS PAçOS DO MUNICÍPIO DE vILA NOvA 
DE gAIA EM 06 DE FEvEREIRO 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 vereador Dr. José guilherme Saraiva 
de Oliveira Aguiar.
- 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. 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 vice-Presidente Eng.º Patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo e o Senhor vereador Dr. 
Delfim Manuel Magalhães de Sousa.
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: 15 horas e 10 minutos.
hORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas.

PReSIDÊNCIA/veReAÇÃO
APROvAçÃO DEFINITIvA DA ATA Nº 02 DA 
REUNIÃO DE CâMARA (PÚBLICA) REALIZA-
DA EM 23 DE JANEIRO DE 2017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a Ata nº 02 da reunião 
de Câmara (Pública) realizada em 23 de janeiro 
de 2017.
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 não votaram em virtude de não terem 
participado na Reunião de Câmara de 23 de ja-
neiro de 2017.
PROTOCOLO DE PARCERIA CELEBRADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA, 
gAIURB – URBANISMO E hABITAçÃO, EM, 
CENTRO DE EMPREgO E FORMAçÃO PROFIS-
SIONAL DE vILA NOvA DE gAIA E A ACIgAIA 
– ASSOCIAçÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DE vILA NOvA DE gAIA RELATIvO A “PON-
TES PARA EMPREgABILIDADE” – AvISO DE 
CONCURSO Nº NORTE-34-2016-25 ABORDA-
gENS INTEgRADAS PARA A INCLUSÃO ATIvA
EDOC/2017/4316
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 23.01.2017”
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIMEN-
TO DE ELABORAçÃO DO REgULAMENTO 
QUE PROCEDE À CRIAçÃO DA BOLSA DE MÉ-
RITO ACADÉMICO E DESPORTIvO “RICARDO 
QUARESMA” – PUBLICITAçÃO DO INÍCIO DO 
PROCEDIMENTO E PARTICIPAçÃO PROCEDI-
MENTAL
EDOC/2017/4475
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
1. A abertura, com efeitos imediatos, do proce-
dimento conducente à elaboração do regula-
mento destinado a criar a Bolsa “Ricardo Qua-
resma”, com a missão de fomentar a prática 
desportiva regular, com caráter extracurricular, 
pelos alunos em idade escolar de vila Nova de 
gaia, com vista à promoção do sucesso acadé-
mico, de estilos de vida saudáveis, bem como de 
valores e princípios associados a uma cidadania 
ativa. O campeão europeu Ricardo Quaresma, 
enquanto referência nacional e internacional in-
contornável do desporto para os jovens gaien-
ses, dará o nome a esta bolsa de mérito aca-
démico e desportivo premiando, em cada ano 
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letivo, com 500 euros, os jovens do concelho, 
com idades compreendidas entre os 12 e os 14 
anos, que apresentem as melhores conjugações 
de bons resultados escolares e desportivos.
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 proce-
dimento e recolha de sugestões pelos interes-
sados o anteprojeto de Regulamento anexo e 
submete-lo à auscultação e parecer obrigató-
rio do Conselho Municipal da Juventude de vila 
Nova de gaia.
4. Delegar o poder de direção do procedimento 
na Diretora do Departamento de Assuntos Jurí-
dicos, tendo em vista a elaboração e aprovação 
do projeto definitivo e subsequente consulta 
pública.
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E A JUNTA DE FREgUESIA DA UNIÃO DE FRE-
gUESIAS DE SERZEDO E PEROSINhO PARA 
OBRAS DE REQUALIFICAçÃO DA “CASA 
gUIMBRA”
EDOC/20175219
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Jun-
ta de Freguesia da União de Freguesias de Ser-
zedo e Perosinho para obras de requalificação 
da “Casa guimbra”, no montante global de € 
40.000,00 (quarenta mil euros).
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E A UNIÃO DE FREgUESIAS DE PEDROSO E 
SEIXEZELO PARA APOIO CONSTRUçÃO DA 

CASA MORTUÁRIA
EDOC/2017/5656
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Pedroso e Seixezelo para apoio 
à construção da Casa Mortuária, no montante 
global de € 100.000,00 (cem mil euros).
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E A UNIÃO DE FREgUESIAS DE SERZEDO E 
PEROSINhO PARA APOIO AQUISIçÃO DE 
TERRENO PARA CASA MORTUÁRIA
EDOC/2017/5395
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Serzedo e Perosinho para apoio 
à aquisição de terreno para construção da Casa 
Mortuária, no montante global de € 30.000,00 
(trinta mil euros).
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E A ASSOCIAçÃO hUMANITÁRIA DOS BOM-
BEIROS vOLUNTÁRIOS DOS CARvALhOS 
PARA APOIO DE OBRAS
EDOC/2017/4232
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
humanitária dos Bombeiros voluntários dos 
Carvalhos para apoio a obras no quartel opera-
cional da instituição, no montante global de € 
100.000,00 (cem mil euros).
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
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ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E O CENTRO DE RECREIO POPULAR DE S. FÉ-
LIX DA MARINhA PARA APOIO DE OBRAS NA 
SEDE
EDOC/2017/4808
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o Cen-
tro de Recreio Popular de S.- Félix da Marinha 
para apoio a obras na sede, no montante global 
de € 50.000,00 (cinquenta mil euros).
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E ARTISTAS DE gAIA – COOPERATIvA CULTU-
RAL, C.R.L. PARA APOIO À II BIENAL DE ARTE 
DE gAIA/2017
EDOC/2017/4223
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e Artistas de 
gaia – Cooperativa Cultural C.R.L para apoio à 
II Bienal de Arte de gaia/2017, no montante glo-
bal de € 80.000,00 (oitenta mil euros).
ACORDO DE COLABORAçÃO CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. SAL-
vADOR DE gRIJÓ PARA APOIO À CONSTRU-
çÃO DO LAR A TERCEIRA IDADE – PRIMEIRA 
REvISÃO
EDOC/2017/5662
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a primeira revisão ao Acordo de Co-
laboração celebrado entre o Município de vila 
Nova de gaia e o Centro Social da Paróquia de 
S. Salvador de grijó, para apoio à construção 

do Lar para a Terceira Idade, no montante glo-
bal de € 100.000,00 (cem mil euros).
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E A UNIÃO DE FREgUESIAS DE SERZEDO E 
PEROSINhO PARA APOIO A AQUISIçÃO DE 
TERRENO DESTINADO A CENTRO CÍvICO
EDOC/2017/5396
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Serzedo e Perosinho para apoio 
à aquisição de terreno destinado à constru-
ção do Centro Cívico, no montante global de € 
60.000,00 (sessenta mil euros).
CONTRATO INTERADMINISTRATIvO DE DE-
LEgAçÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E A UNIÃO DE FREgUESIAS DE gRIJÓ E SER-
MONDE PARA OBRAS DE REQUALIFICAçÃO 
DO PARQUE DE LAZER DE SERMONDE
EDOC/2017/5506
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
02.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato Interadministrativo de De-
legação de Competências a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de grijó e Sermonde para obras de 
requalificação do Parque de Lazer de Sermon-
de, no montante global de € 195.000,00 (cento 
e noventa e cinco mil euros).
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
CONTRATO INTERADMINISTRATIvO DE DELE-
gAçÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA E A 
UNIÃO DE FREgUESIAS MAFAMUDE E vILAR 
DO PARAÍSO PARA OBRAS DE REQUALIFICA-
çÃO DO PARQUE DE S. CAETANO
EDOC/2017/5600
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato Interadministrativo de Dele-
gação de Competências a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia e a União de Fre-
guesias de Mafamude e vilar do Paraíso para 
obras de requalificação do Parque de S. Caeta-
no, no montante global de € 20.000,00 (vinte 
mil euros).
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
CONTRATO PROgRAMA DE DESENvOLvI-
MENTO DESPORTIvO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA E A ASSO-
CIAçÃO DESPORTIvA MÓDICUS DE SANDIM 
PARA APOIO À AQUISIçÃO DE UM TERRENO 
PARA AMPLIAçÃO DAS INSTALAçÕES DES-
PORTIvAS
EDOC/2017/5657
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e a Associação Desportiva 
Modicus de Sandim, para apoio à aquisição de 
um terreno para ampliação das instalações des-
portivas, no montante global de € 140.000,00 
(cento e quarenta mil euros).
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIvO 
A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA 
NOvA DE gAIA E A E.g.A.S. gONDOMAR AU-
TOMÓvEL SPORT PARA PARTICIPAçÃO NA 
“3ª EDIçÃO DA BAJA TT ROTA DO DOURO” 
EDOC/2016/13339
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a E.g.A.S gondomar Automóvel Sport, para 

participação na 3ª Edição da Baja TT Rota do 
Douro, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros).
PEDIDO DE CEDÊNCIA gRATUITA DO AUDI-
TÓRIO DO CINE TEATRO EDUARDO BRAZÃO, 
NO vALOR DE € 650,00 (SEISCENTOS E CIN-
QUENTA EUROS), NO DIA 01 DE ABRIL DE 
2017, SOLICITADO PELA ACADEMIA DE MÚSI-
CA DE vILAR DO PARAÍSO
EDOC/2017/4174
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a cedência gratuita do auditório do Cine 
Teatro Eduardo Brazão, no valor de € 650,00 
(seiscentos e cinquenta euros), no dia 01 de 
abril de 2017, solicitado pela Academia de Mú-
sica de vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA gRATUITA DO CINE 
TEATRO EDUARDO BRAZÃO, NO vALOR DE € 
650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA EUROS), 
NO DIA 11 DE FEvEREIRO DE 2017, SOLICITA-
DO PELA ACADEMIA MÚSICA vILAR DO PA-
RAÍSO
EDOC/2017/4167
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do auditório do 
Cine Teatro Eduardo Brazão, no valor de € 
650,00 (seiscentos e cinquenta euros), no dia 
11 de fevereiro de 2017, solicitado pela Acade-
mia de Música de vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA gRATUITA DO CINE 
TEATRO EDUARDO BRAZÃO, NO vALOR DE € 
650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA EUROS), 
NO DIA 08 DE JULhO DE 2017, SOLICITADO 
PELA CONFRARIA gASTRONÓMICA DOS vE-
LhOTES
EDOC/2017/4188
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
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24.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas pela 
ocupação do auditório do Cine Teatro Eduar-
do Brazão, isentando em 70% do valor de € 
650,00 (seiscentos e cinquenta euros), ou seja, 
€455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco eu-
ros), no dia 08 de julho de 2017, solicitado pela 
Confraria gastronómica dos velhotes, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA RELATIvA À LICENçA PARA REALIZA-
çÃO DE ESPETÁCULOS DE DIvERTIMENTOS 
PÚBLICOS NO vALOR DE € 12,00 (DOZE EU-
ROS) PARA A REALIZAçÃO DAS FESTIvIDA-
DES EM hONRA DE SÃO BRÁS, NOS DIAS 02, 
03 04 E 05 DE FEvEREIRO DE 2017, SOLICI-
TADO PELA FÁBRICA DA IgREJA PAROQUIAL 
DE SÃO PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2017/749
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
06.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa re-
lativa à licença para realização de espetáculos 
de divertimentos públicos, no valor de € 12,00 
(doze euros) para a realização das Festividades 
em honra de São Brás, nos dias 02, 03 04 e 05 
de fevereiro de 2017, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de São Pedro de Pedroso, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA RELATIvA À LICENçA PARA REALIZA-
çÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DES-
PORTIvA OU DE DIvERTIMENTOS PÚBLICOS 
NO vALOR DE € 12,00 (DOZE EUROS) PARA 
A REALIZAçÃO DAS FESTAS EM hONRA DE S. 
BRÁS, SOLICITADO POR ANTÓNIO MARTINS 
BARBOSA
EDOC/2017/893
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
06.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa rela-

tiva à licença para realização de espetáculos de 
natureza desportiva ou de divertimentos públi-
cos no valor de € 12,00 (doze euros) para a re-
alização das Festas em honra de S. Brás, solici-
tado por António Martins Barbosa, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA RELATIvA À LICENçA PARA REALIZA-
çÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DES-
PORTIvA OU DE DIvERTIMENTOS PÚBLICOS, 
NO vALOR DE € 12,00 (DOZE EUROS) PARA 
A REALIZAçÃO DA FESTA EM hONRA DO SE-
NhOR DOS AFLITOS, SOLICITADO PELA FÁ-
BRICA DA IgREJA PAROQUIAL FREgUESIA 
DE SÃO PEDRO DE AvINTES – RETIFICAçÃO 
DA DELIBERAçÃO DE CâMARA DE 21/11/2016
EDOC/2016/45302
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 21 de Novem-
bro de 2016 e aprovar a dispensa de pagamen-
to de taxa relativa à licença para realização de 
espetáculos de natureza desportiva ou de di-
vertimentos públicos, no valor de € 12,00 (doze 
euros), para a realização da Festa em honra 
do Senhor dos Aflitos, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial Freguesia de São Pedro de 
Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS PELOS SERvIçOS PRESTADOS PELA 
POLÍCIA MUNICIPAL NO vALOR DE € 139,43 
(CENTO E TRINTA E NOvE EUROS E QUAREN-
TA E TRÊS CÊNTIMOS), EM 70%, RELATIvA À 
REALIZAçÃO DO EvENTO “vIA SACRA”, SOLI-
CITADO PELA ASSOCIAçÃO CENTRO MARIA 
DE NAZARÉ
EDOC/2017/2354
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
25.01.2017”  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas pe-
los serviços prestados pela Polícia Municipal, 
isentando em 70% do valor de € 139,43 (cen-
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to e trinta e nove euros e quarenta e três cên-
timos), ou seja, o valor de € 97,60 (noventa e 
sete euros e sessenta cêntimos), relativa à re-
alização do evento “via Sacra”, solicitado pela 
Associação Centro Maria de Nazaré, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS PELOS SERvIçOS PRESTADOS PELA 
POLÍCIA MUNICIPAL NO vALOR DE € 133,48 
(CENTO E TRINTA E TRÊS EUROS E QUAREN-
TA E OITO CÊNTIMOS), EM 80%, RELATIvA À 
REALIZAçÃO DO EvENTO “FESTAS DE S. vI-
CENTE”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
gUESIAS DE SANDIM, OLIvAL, LEvER E CRES-
TUMA
EDOC/2017/2582
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas pe-
los serviços prestados pela Polícia Municipal, 
isentando em 80% do valor de € 133,48 (cento 
e trinta e três euros e quarenta e oito cêntimos), 
ou seja, o valor de € 106,78 (cento e seis euros 
e setenta e oito cêntimos), relativa à realização 
do evento “Festas de S. vicente”, solicitado pela 
União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA DE LIgAçÃO À CENTRAL DE ALARMES, 
SOLICITADO PELO CENTRO DE ACOLhIMEN-
TO DA SERRA DO PILAR
EDOC/2017/5364
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
ligação à central de alarmes, solicitado pelo 
Centro de Acolhimento da Serra do Pilar, nos 
termos informados.
RECURSO hIERÁRQUICO – PROCESSO 95/
vT/2016 – UNIÃO DAS FREgUESIAS DE MAFA-
MUDE E vILAR DO PARAÍSO – INF. N.º 952016-
31F

EDOC/2017/4621
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
25.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o recurso hierárquico interposto, nos 
termos da informação 952016_31F, da Divisão 
de Fiscalização e Contra- Ordenações.

DePARTAMeNTO De ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO Nº 6450/15.0T8vNg – AçÃO PRO-
CESSO COMUM – INST. CENTRAL DE vILA 
NOvA DE gAIA – 5ª SECçÃO TRABALhO J1 
– AUTOR / RECORRENTE: FILIPE SOARES DA 
SILvA CARDOSO DE BARROS E RÉU / RECOR-
RIDO: MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA – 
INFORMAçÃO Nº 026/C
EDOC/2017/2971
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
25.01.2017” 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO DE IMPUgNAçÃO JUDICIAL Nº 
2351/07.4BEPRT INTENTADO POR ARLETE 
DIAS DA SILvA RODRIgUES DOS REIS CASTRO 
PORTUgAL CARNEIRO DA FRADA CONTRA A 
CâMARA MUNICIPAL DE vILA NOvA DE gAIA 
– INFORMAçÃO Nº 027/C
EDOC/2017/4363
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
25.01.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO DE IMPUgNAçÃO Nº 1630/13.6BE-
PRT PROPOSTO POR PETRÓLEOS DE PORTU-
gAL – PETROgAL, S.A. CONTRA A CâMARA 
MUNICIPAL DE vILA NOvA DE gAIA – INFOR-
MAçÃO Nº 029/C
EDOC/2017/4925
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
25.01.2017” 
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Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
REQUERIMENTO - IMPUgNAçÃO DOS DOCU-
MENTOS DE hABILITAçÃO – PROCEDIMENTO 
CONCURSAL 149/2016 - DCPA/REQUERENTE: 
AgRITORRES CCACR – CENTRO COMERCIAL 
E AgRÍCOLA DO CANAL RETALhO UNIPESSO-
AL, LDA – INFORMAçÃO Nº 17.03/DCAJRM
EDOC/2016/67790
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir o requerimento nos termos da informação 
17.03/DCAJRM, do Departamento de Assuntos 
Jurídicos.

DIReÇÃO MUNICIPAL De ADMINISTRAÇÃO e 
fINANÇAS

1ª REvISÃO AO ORçAMENTO DA RECEITA E 
DESPESA – ANO FINANCEIRO DE 2017
EDOC/2017/6029
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e 
Despesa para o ano financeiro de 2017.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
AQUISIçÃO AMIgÁvEL DA PARCELA NECES-
SÁRIA À CONSTRUçÃO DA LIgAçÃO DA RUA 
D. PEDRO v À RUA ENg.º ADELINO AMARO 
DA COSTA, PELO MONTANTE DE 75.000,00 
(SETENTA E CINCO MIL EUROS) – (496,0 M2) 
E O vALOR DE 1.500,00 (MIL E QUINhEN-
TOS EUROS) – (206,0 M2) PELA OCUPAçÃO 
TEMPORÁRIA DA PARCELA ANEXA  À ÁREA 
A EXPROPRIAR PELO PRAZO DE 120 DIAS, 
SENDO QUE CADA DIA QUE EXCEDA OS 120 
DIAS PREvISTOS PARA A OCUPAçÃO TEMPO-
RÁRIA SEJAM PAgOS A 25,00€/DIA (vINTE E 
CINCO EUROS)
EDOC/2016/41338
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.  

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a aquisição amigável da parcela neces-
sária à construção da ligação da Rua D. Pedro v 
à Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, pelo mon-
tante de € 75.000,00 (setenta e cinco mil eu-
ros) – (496,0 m2) e o valor de € 1.500,00 (mil e 
quinhentos euros) – (206,0 m2) pela ocupação 
temporária da parcela anexa à área a expropriar 
pelo prazo de 120 dias, sendo que cada dia que 
exceda os 120 dias previstos para a ocupação 
temporária, sejam pagos a 25,00 €/dia (vinte e 
cinco euros), nos termos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO EM DI-
REITO DE SUPERFÍCIE, SOLICITADO PELA AS-
SOCIAçÃO CULTURAL E MUSICAL DE AvIN-
TES – RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE 
CâMARA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016 (AL-
TERAçÃO DA ÁREA)
EDOC/2016/65592
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 5 de dezembro 
de 2016 e aprovar a cedência gratuita, em regi-
me de direito de superfície, pelo período de 75 
anos, à Associação Cultural e Musical de Avin-
tes (ACMA), da parcela de terreno com a área 
de 2.233m2, sita no Lugar da Cunha – Estrada 
Nacional 222, freguesia de Avintes, descrita na 
segunda Conservatória do Registo Predial de 
vila Nova de gaia, sob parte do número 2190, 
freguesia de Avintes, nos termos informados.
MONITORIZAçÃO DO PROJETO gAI@PREN-
DE+ 
EDOC/2017/6026
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. Aprovar o relatório de 2016 correspondente 
ao período de férias de 2016 e 1º período do 
ano letivo 2016-2017, nos termos e para os efei-
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tos do Anexo I;
2. Aprovar a proposta de alteração ao orçamen-
to aprovado em reunião do executivo camará-
rio de 03 de agosto de 2015, nos termos e para 
os efeitos do Anexo II;
3. Face ao montante que decorre do Relató-
rio mencionado no ponto 1 (327.931,47 €), a 
que acresce a estimativa dos custos com 2º e 
3º períodos do ano letivo em curso e, ainda, 
com as férias de 2017 (419.000,00 €), autori-
zar o cabimento de uma verba suplementar de 
466.931,47 € (quatrocentos e sessenta e seis 
mil, novecentos e trinta e um euros e quarenta e 
sete cêntimos), a juntar ao valor de 280.000,00 
€ previamente cabimentado.
PROgRAMA MUNICIPAL DE AçÃO SOCIAL 
“gAIA+INCLUSIvA” – ESTORNO DE vERBA
EDOC/2016/53429
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, es-
tornar o valor constante da PC 2603/2016 no 
valor de € 10.000,00 na rubrica 2014-A-14 e ca-
bimento de € 10.000,00 na rubrica 2014-A-12, 
nos termos informados.
DESAFETAçÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 
O DOMÍNIO PRIvADO MUNICIPAL DA PARCE-
LA DE TERRENO COM A ÁREA DE 1670 M2, 
SITA NA PRACETA DINA TERESA, LUgAR DA 
FORMIgOSA, OLIvEIRA DO DOURO, ONDE 
ESTÁ IMPLANTADA A ESCOLA EB1 DA FOR-
MIgOSA
EDOC/2016/60797
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da Assembleia Municipal a 
proposta de desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal da parce-
la de terreno com a área de 1.670m2, sita na 
Praceta Dina Teresa, Lugar da Formigosa, fre-
guesia de Oliveira do Douro. Na referida parce-
la encontra-se implantada a escola EB1 da For-
migosa, escola esta que está inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 7008 e o terreno 
descrito na segunda conservatória do registo 
predial de vila Nova de gaia sob parte do nú-
mero 20629, folhas 110 do livro número B-53. 
Propõe-se a presente desafetação por este 
imóvel ser, agora, desnecessário ao fim público 
a que estava afeto, nos termos da Informação 
INT-CMvNg/2017/3381 de 27.01.2017.
PEDIDO DE DESAFETAçÃO DE UMA PARCELA 
DE TERRENO COM A ÁREA DE 773 M2, SITA 
NA vIA JEAN PIAgET, CANELAS, CEDIDA AO 
DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PELO ALvA-
RÁ DE LOTEAMENTO Nº 5/95 DE 23-03 PARA 
ETAR
EDOC/2016/17365
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da Assembleia Municipal a 
proposta de desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal da parcela 
de terreno com a área de 773m2, sita na via 
Jean Piaget, Lugar do Landal, freguesia de Ca-
nelas, omissa na matriz predial rústica e urbana 
e descrita na segunda Conservatória do Regis-
to Predial de vila Nova de gaia sob parte do 
número 2204, freguesia de Canelas, cedida a 
esta Câmara Municipal no âmbito do proces-
so de loteamento titulado pelo alvará número 
5/95 de 23 de março para ETAR, por ser des-
necessária ao fim público para a qual se encon-
trava adstrita, nos termos do disposto no artigo 
25º, número 1, alínea q) da Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro, nos termos da Informação INT-
-CMvNg/2017/3329 de 27.01.2017.
COMUNICAçÃO PARA EXERCÍCIO DE DIREI-
TO DE PREFERÊNCIA AO ABRIgO DA LEI DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL RELATIvAMENTE A 
ALIENAçÃO DO IMÓvEL SITO NA RUA CABO 
SIMÃO Nº 56 A 58 E CALçADA DA SERRA Nº 
22, UNIÃO DAS FREgUESIAS DE SANTA MA-
RIA E SÃO PEDRO DA AFURADA- REQUEREN-
TE: CARLOS MANUEL ALvES AFONSO
EDOC/2017/2687
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.  
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência, ao abrigo da 
Lei do Património Cultural, na alienação do imó-
vel sito na Rua Cabo Simão nº 56 a 58 e Calçada 
da Serra nº 22, União das Freguesias de Santa 
Maria e São Pedro da Afurada, nos termos da 
Informação nº 006/2017/DPE de 16.01.2017.
AUTORIZAçÃO DE ABERTURA E APROvA-
çÃO DAS PEçAS DO PROCEDIMENTO E DE-
SIgNAçÃO DE JÚRI PARA A CONTRATAçÃO 
DA AQUISIçÃO DE COMBUSTÍvEIS RODOvIÁ-
RIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLI-
COS PARA vIATURAS E MÁQUINAS DA FROTA 
MUNICIPAL
EDOC/2017/5197
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a autorização de abertura, as peças 
do procedimento e a designação do júri para 
a contratação da “Aquisição de Combustíveis 
Rodoviários para a Frota Municipal em Postos 
de Abastecimento Públicos”, nos termos pro-
postos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 113,84 (CENTO E TRE-
ZE EUROS E OITENTA E QUATRO CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAçÃO AO PORTO, NO DIA 17 DE 
JANEIRO DE 2017, SOLICITADO PELA ESCO-
LA BÁSICA PROFESSOR DOUTOR MARQUES 
DOS SANTOS
EDOC/2017/2746
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
113,84 (cento e treze euros e oitenta e quatro 
cêntimos) para deslocação ao Porto, no dia 17 
de janeiro de 2017, solicitado pela Escola Básica 
Professor Doutor Marques dos Santos, nos ter-

mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 71,40 (SETENTA E UM 
EUROS E QUARENTA CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAçÃO A LEçA DO BALIO, NO DIA 18 DE 
JANEIRO DE 2017, SOLICITADO PELA ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE ALMEIDA gARRETT
EDOC/2017/3177
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
71,40 (setenta e um euros e quarenta cêntimos), 
para deslocação a Leça do Balio, no dia 18 de 
janeiro de 2017, solicitado pela Escola Secundá-
ria de Almeida garrett, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 160,72 (CENTO E SES-
SENTA EUROS E SETENTA E DOIS CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAçÃO A gONDOMAR, NO DIA 
15 DE JANEIRO DE 2017, SOLICITADO PELO 
CLUBE UNIÃO DESPORTIvA LEvERENSE
EDOC/2017/2560
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 160,72 (cento e sessenta eu-
ros e setenta e dois cêntimos), ou seja o valor de 
€ 112,50 (cento e doze euros e cinquenta cên-
timos), para deslocação a gondomar, no dia 15 
de janeiro de 2017, solicitado pelo Clube União 
Desportiva Leverense, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 50,24 (CINQUENTA 
EUROS E vINTE E QUATRO CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAçÃO AO PORTO, NO DIA 19 DE JA-
NEIRO DE 2017, SOLICITADO PELA ESCOLA 
BÁSICA QUINTA DAS ChÃS
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EDOC/2017/3291
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais no valor de € 
50,24 (cinquenta euros e vinte e quatro cênti-
mos), para deslocação ao Porto, no dia 19 de 
janeiro de 2017, solicitado pela Escola Básica 
Quinta das Chãs, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MU-
NICIPAIS NO vALOR DE € 305,59 (TREZEN-
TOS E CINCO EUROS E CINQUENTA E NOvE 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAçÃO A COIMBRA, 
NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2017, SOLICITADO 
PELO hÓQUEI CLUBE DE PAçO DO REI
EDOC/2017/3963
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando em 
70% do valor de € 305,59 (trezentos e cinco 
euros e cinquenta e nove cêntimos), ou seja, o 
valor de € 213,91 (duzentos e treze euros e no-
venta e um cêntimos) para deslocação a Coim-
bra, no dia 22 de janeiro de 2017, solicitado pelo 
hóquei Clube de Paço do Rei, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNICI-
PAIS NO vALOR DE € 173,60 (CENTO E SETEN-
TA E TRÊS EUROS E SESSENTA CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAçÃO A vALE DE CAMBRA, 
NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2017, SOLICITADO 
PELO FUTEBOL CLUBE DE gAIA
EDOC/2017/3922
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
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 cinquenta e 
dois cêntimos), para deslocação a vale de Cam-
bra, no dia 21 de janeiro de 2017, solicitado pelo 
Futebol Clube de gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 452,66 (QUATROCEN-
TOS E CINQUENTA E DOIS EUROS E SESSEN-
TA E SEIS CÊNTIMOS) PARA DESLOCAçÃO A 
LEIRIA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2017, SOLI-
CITADO PELO COLÉgIO DE gAIA
EDOC/2017/3946
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
452,66 (quatrocentos e cinquenta e dois euros 
e sessenta e seis cêntimos), para deslocação a 
Leiria, no dia 21 de janeiro de 2017, solicitado 
pelo Colégio de gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 70,17 (SETENTA EU-
ROS E DEZASSETE CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAçÃO AO PORTO, NO DIA 23 DE JANEIRO 
DE 2017, SOLICITADO PELA ESCOLA EB1 / JI 
DE CABANÕES
EDOC/2017/3971
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 70,17 (setenta euros e dezassete cêntimos, 
para deslocação ao Porto, no dia 23 de janeiro 
de 2017, solicitado pela Escola EB1 / JI de Ca-
banões, nos termos informados.
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DIReÇÃO MUNICIPAL De INfRAeSTRUTURAS 
e eSPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRâNSITO, NA RUA 
PARTICULAR JOÃO FÉLIX, FREgUESIA DE 
SANTA MARINhA
EDOC/2015/52274
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
27.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRâNSITO, NA RUA 
DE CODESSAL, UNIÃO DE FREgUESIAS DE 
SANDIM, OLIvAL, LEvER E CRESTUMA
EDOC/2016/12234
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRâNSITO, NA ÁREA 
ENvOLvENTE À RUA DO PRADO, UNIÃO DE 
FREgUESIAS DE gULPILhARES E vALADARES
EDOC/2017/5848
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE TAXA REFERENTE 
À LICENçA DE ESTACIONAMENTO PRIvATI-
vO, SOLICITADO PELO TEATRO EXPERIMEN-
TAL DO PORTO
EDOC/2017/4517
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa referente 

à licença de estacionamento privativo, no valor 
de € 3.238,20 (três mil duzentos e trinta e oito 
euros e vinte cêntimos), solicitado pelo Teatro 
Experimental do Porto, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE TAXA REFERENTE 
À LICENçA DE ESTACIONAMENTO PRIvATIvO, 
SOLICITADO POR ÁgUIAS SPORT DE gAIA
EDOC/2017/1922
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa refe-
rente à licença de estacionamento privativo no 
valor de € 2.158,80 (dois mil cento e cinquenta 
e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado por 
Águias Sport de gaia, nos termos informados.

DIReÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PROPOSTA DE CRIAçÃO DE 10 POSTOS DE 
TRABALhO (MAPA DE PESSOAL 2017) NA 
CARREIRA gERAL DE ASSISTENTE OPERA-
CIONAL NA ÁREA DA INFâNCIA PARA OCU-
PAçÃO ATRAvÉS DE EvENTUAL RESERvA 
INTERNA DE RECRUTAMENTO DO PROCEDI-
MENTO CONCURSAL 2/2016 
EDOC/2016/61903
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a criação de 10 postos de trabalho na 
carreira geral de assistente operacional, na área 
da infância, para ocupação através de eventu-
al reserva interna de recrutamento que venha a 
ser constituída, nos termos da Informação INT-
-CMvNg/2016/40259 de 17.12.2016.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE AUTORIZAçÃO PARA REALIZA-
çÃO DO EvENTO “BAZAR FARRAPO vELhO”, 
NO JARDIM SOARES DOS REIS E PEDIDO DE 
DISPENSA DE PAgAMENTO DAS TAXAS MUNI-
CIPAIS APLICÁvEIS 
EDOC/2016/65858
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento em 50% 
das taxas municipais aplicáveis à realização do 
evento “Bazar Farrapo velho” no Jardim Soa-
res dos Reis ou Largo Estevão Torres, solicitado 
por Teresa Rosado, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENçÃO DE PAgAMENTO DA 
TAXA PELA UTILIZAçÃO DA PISCINA MUNI-
CIPAL AURORA CUNhA, NO MONTANTE DE 
€ 562,50 (QUINhENTOS E SESSENTA E DOIS 
EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLICITA-
DO POR UNIÃO DE FREgUESIAS DE PEDRO-
SO E SEIXEZELO 
EDOC/2017/4231
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
25.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa pela 
utilização da piscina municipal Aurora Cunha, 
isentando em 70% do valor de € 562,50 (qui-
nhentos e sessenta e dois euros e cinquenta 
cêntimos), ou seja, o valor de € 393,75 (trezen-
tos e noventa e três euros e setenta e cinco cên-
timos), solicitado pela União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA PELA UTILIZAçÃO DA PISCINA MUNI-
CIPAL DE MARAvEDI, NO MONTANTE DE € 
260,00 (DUZENTOS E SESSENTA EUROS), SO-
LICITADO POR SANDRA MARIA OLIvEIRA DA 
SILvA
EDOC/2017/64070
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa pela 
utilização da piscina municipal de Maravedi, 
isentando em 70% do valor de € 260,00 (du-
zentos e sessenta euros), ou seja, o valor de € 

182,00 (cento e oitenta e dois euros), solicitado 
por Sandra Maria Oliveira da Silva, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA A TÍTULO DE LICENçA DE CONSTRU-
çÃO E MUNICIPAL DE URBANIZAçÃO, NO 
MONTANTE DE € 756,44 (SETECENTOS E CIN-
QUENTA E SEIS EUROS E QUARENTA E QUA-
TRO CÊNTIMOS), EM 50%, SOLICITADO POR 
JOAQUIM ANDRADE SOUSA
EDOC/2016/68540
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
25.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa a tí-
tulo de licença de construção e municipal de 
urbanização, isentando em 50% do montante 
de € 756,44 (setecentos e cinquenta e seis eu-
ros e quarenta e quatro cêntimos), ou seja o va-
lor de € 378,22 (trezentos e setenta e oito euros 
e vinte e dois cêntimos), solicitado por Joaquim 
Andrade Sousa, nos termos informados.

DIReÇÃO MUNICIPAL De URBANISMO e AM-
BIeNTe

PROPOSTA DE TRABALhO SUPLEMENTAR 
ANO DE 2017 DA DIvISÃO DE gESTÃO AM-
BIENTAL
EDOC/2016/70964
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar, nos termos da alínea b) do nº. 3 do art.º 
120º. da Lei nº. 35/2014, de 20 de junho e artigo 
227º. da Lei 7/2009, de 12 de fevereiro que os 
limites da duração do trabalho extraordinário 
sejam, para esta situação concreta,  ultrapassa-
dos, até ao limite de 60% da remuneração base 
dos trabalhadores afetos à unidade orgânica 
referida, nos termos informados.
PRORROgAçÃO PARA O ANO DE 2017 DO 
REgIME EXCECIONAL DE ISENçÃO DE TAXAS 
URBANÍSTICAS NO CENTRO hISTÓRICO, NA 
FREgUESIA DE AvINTES E NA UNIÃO DA FRE-
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gUESIAS DE SANDIM, OLIvAL, LEvER E CRES-
TUMA DO CONCELhO DE vILA NOvA DE gAIA
EDOC/2016/69307
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
21.12.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a prorrogação para o ano de 2017 do 
Regime Excecional de Isenção de Taxas Urba-
nísticas no Centro histórico, na freguesia de 
Avintes e na União da Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma do concelho de vila 
Nova de gaia, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSÃO DE LICENçA 
ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAçÃO 
DE “LEILÕES PARA ANgARIAçÃO DE FUN-
DOS PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DO CUR-
RO - PEDROSO”, NOS DIAS 08 DE JANEIRO, 
05 DE FEvEREIRO, 05 DE MARçO, 02 DE 
ABRIL, 07 DE MAIO E 04 DE JUNhO DE 2017, 
SOLICITADO PELA COMISSÃO DE FESTAS DE 
SÃO JOÃO DO CURRO, REPRESENTADA POR 
NUNO FERREIRA
EDOC/2016/71370
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
06.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído para a realização de “Leilões para Anga-
riação de Fundos para a Festa de São João do 
Curro - Pedroso”, solicitado pela Comissão de 
Festas de São João do Curro, representada por 
Nuno Ferreira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSÃO DE LICENçA 
ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAçÃO 
DA “FESTA EM hONRA DE SÃO BRÁS”, NOS 
DIAS 02 E 03 DE FEvEREIRO, SOLICITADO 
PELA COMISSÃO DE FESTAS EM hONRA DE 
SÃO BRÁS, REPRESENTADA POR ANTÓNIO 
MAgALhÃES BARBOSA

EDOC/2017/650
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 50,00 
(CINQUENTA EUROS), SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE DE TRANSPORTES COLETIvOS DO 
PORTO, S.A. – PROCESSO Nº 18/11 – UNIÃO 
DAS FREgUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2017/3720
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento das taxas de 
publicidade, isentando em 60% do montante 
de € 50,00 (cinquenta euros), ou seja, o valor 
de € 30,00 (trinta euros), solicitado pela Socie-
dade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 
– Processo nº 18/11 – União das Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 200,00 
(DUZENTOS EUROS), SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE DE TRANSPORTES COLETIvOS DO 
PORTO, S.A. – PROCESSO Nº 1070/05 – UNIÃO 
DAS FREgUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2017/3706
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento das taxas de 
publicidade, isentando em 60% do montante de 
€ 200,00 (duzentos euros), ou seja, o valor de 
€ 120,00 (cento e vinte euros), solicitado pela 
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
S.A. – Processo nº 1070/05 – União das Fregue-
sias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
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nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 50,00 
(CINQUENTA EUROS), SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE DE TRANSPORTES COLETIvOS DO 
PORTO, S.A. – PROCESSO Nº 17/11 – UNIÃO 
DAS FREgUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2017/3719
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento das taxas de 
publicidade, isentando em 60% do montante 
de € 50,00 (cinquenta euros), ou seja, o valor 
de € 30,00 (trinta euros), solicitado pela So-
ciedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 
– Processo nº 17/11 – União das Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 36,09 
(TRINTA E SEIS EUROS E NOvE CÊNTIMOS), 
SOLICITADO PELO CIRCO MUNDIAL MARIA-
NI, LDA – PROCESSO Nº 349/16 – UNIÃO DAS 
FREgUESIAS DE MAFAMUDE E vILAR DO PA-
RAÍSO
EDOC/2017/5160
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento das taxas 
de publicidade, isentando em 60% do montan-
te de € 36,09 (trinta e seis euros e nove cên-
timos), ou seja, o valor de € 21,65 (vinte e um 
euros e sessenta e cinco cêntimos), solicitado 
pelo Circo Mundial Mariani, Lda – Processo nº 
349/16 – União das Freguesias de Mafamude e 
vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 50,00 
(CINQUENTA EUROS), SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE DE TRANSPORTES COLETIvOS DO 
PORTO, S.A.– PROCESSO Nº 13/11 – FREgUE-

SIA DE OLIvEIRA DO DOURO
EDOC/2017/3707
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento das taxas de pu-
blicidade, isentando em 60% do montante de € 
50,00 (cinquenta euros), ou seja, o valor de € 
30,00 (trinta euros), solicitado pela Sociedade 
de Transportes Coletivos do Porto, S.A. – Pro-
cesso nº 13/11 – Freguesia de Oliveira do Douro, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 50,00 
(CINQUENTA EUROS), SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE DE TRANSPORTES COLETIvOS DO 
PORTO, S.A.– PROCESSO Nº 14/11 – UNIÃO DAS 
FREgUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2017/3709
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento das taxas de 
publicidade, isentando em 60% do montante 
de € 50,00 (cinquenta euros), ou seja, o valor 
de € 30,00 (trinta euros), solicitado pela Socie-
dade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 
– Processo nº 14/11 – União das Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 50,00 
(CINQUENTA EUROS), SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE DE TRANSPORTES COLETIvOS DO 
PORTO, S.A.– PROCESSO Nº 15/11 – UNIÃO DAS 
FREgUESIAS DE MAFAMUDE E vILAR DO PA-
RAÍSO
EDOC/2017/3713
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”.



CâMARA MUNICIPAL

Nº 75 | FEvEREIRO 2017 | BOLETIM MUNICIPAL

20

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento das taxas de 
publicidade, isentando em 60% do montante 
de € 50,00 (cinquenta euros), ou seja, o valor 
de € 30,00 (trinta euros) solicitado pela Socie-
dade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 
– Processo nº 15/11 – União das Freguesias de 
Mafamude e vilar do Paraíso, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 200,00 
(DUZENTOS EUROS), SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE DE TRANSPORTES COLETIvOS DO 
PORTO, S.A.– PROCESSO Nº 1066/05 – UNIÃO 
DAS FREgUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2017/3718
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento das taxas de pu-
blicidade, isentando em 60 % do montante de 
€ 200,00 (duzentos euros), ou seja, o valor de 
€ 120,00 (cento e vinte euros), solicitado pela 
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
S.A. – Processo nº 1066/05 – União das Fregue-
sias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 50,00 
(CINQUENTA EUROS), SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE DE TRANSPORTES COLETIvOS DO 
PORTO, S.A.– PROCESSO Nº 19/11 – UNIÃO DAS 
FREgUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2017/3723
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento das taxas de 
publicidade, isentando em 60 % do montante 
de € 50,00 (cinquenta euros), ou seja, o valor 
de € 30,00 (trinta euros), solicitado pela Socie-
dade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 

– Processo nº 19/11 – União das Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 200,00 
(DUZENTOS EUROS), SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE DE TRANSPORTES COLETIvOS DO 
PORTO, S.A.– PROCESSO Nº 1068/05 – UNIÃO 
DAS FREgUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2017/3727
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento das taxas de pu-
blicidade, isentando em 60 % do montante de 
€ 200,00 (duzentos euros), ou seja, o valor de 
€ 120,00 (cento e vinte euros), solicitado pela 
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, 
S.A. – Processo nº 1068/05 – União das Fregue-
sias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO vALOR DE € 50,00 
(CINQUENTA EUROS), SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE DE TRANSPORTES COLETIvOS DO 
PORTO, S.A.– PROCESSO Nº 16/11 – UNIÃO DAS 
FREgUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2017/3730
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento das taxas de 
publicidade, isentando em 60 % do montante 
de € 50,00 (cinquenta euros), ou seja, o valor 
de € 30,00 (trinta euros), solicitado pela Socie-
dade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 
– Processo nº 16/11 – União das Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAçÃO NO vA-
LOR DE € 291,57 (DUZENTOS E NOvENTA E 
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UM EUROS E CINQUENTA E SETE CÊNTIMOS), 
SOLICITADO POR JAIME ALCINO LOPES FILI-
PE POçAS – PROCESSO Nº 1124/15-PL – FRE-
gUESIA DE OLIvEIRA DO DOURO
EDOC/2017/5475
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa municipal 
de urbanização, isentando 50% do valor de € 
291,57 (duzentos e noventa e um euros e cin-
quenta e sete cêntimos), ou seja € 145,79 (cento 
e quarenta e cinco euros e setenta e nove cên-
timos), solicitado por Jaime Alcino Lopes Filipe 
Poças – Processo nº 1124/15 - PL – freguesia de 
Oliveira do Douro, nos termos informados.
Ausentou-se da reunião o Senhor vereador, Dr. 
Elísio Ferreira Pinto.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA A TÍTULO DE EMISSÃO DO ALvARÁ DE 
LICENçA DE OBRAS, NO vALOR DE € 518,00 
(QUINhENTOS E DEZOITO EUROS), SOLICITA-
DO PELO CENTRO SOCIAL DE SÃO PEDRO DE 
vILAR DE PARAÍSO – PROCESSO Nº 3173/16-
PL – UNIÃO DE FREgUESIAS DE MAFAMUDE E 
vILAR DO PARAÍSO – REvOgAçÃO DA DELI-
BERAçÃO DE CâMARA DE 05-12-2016
EDOC/2017/5486
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, revo-
gar a deliberação de Câmara de 05 de dezem-
bro de 2016 e aprovar a dispensa de pagamento 
da taxa a título de emissão do alvará de licen-
ça de obras, no valor de € 518,00 (quinhentos 
e dezoito euros), solicitado pelo Centro Social 
de São Pedro de vilar de Paraíso – Processo nº 
3173/16 - PL – União de Freguesias de Mafamu-
de e vilar do Paraíso, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor vereador, Dr. Elísio 
Ferreira Pinto.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA A TÍTULO DE OCUPAçÃO DO ESPAçO 
PÚBLICO, NO vALOR DE € 175,00 (CENTO E 

SETENTA E CINCO EUROS), SOLICITADO POR 
RICARDO ANDRÉ NUNES DE CARvALhO – 
PROCESSO Nº 4474/16-PL – UNIÃO DE FRE-
gUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA
EDOC/2017/6109
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, isentando 
50% do valor de € 175,00 (cento e setenta e 
cinco euros), ou seja, o valor de € 87,50 (oitenta 
e sete euros e cinquenta cêntimos), solicitado 
por Ricardo André Nunes de Carvalho – Proces-
so nº 4474/16 - PL – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA A TÍTULO DE OCUPAçÃO DO ESPAçO 
PÚBLICO, NO vALOR DE € 101,25 (CENTO E UM 
EUROS E vINTE E CINCO CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO POR LUDIvINE ANNIE MENDES – PRO-
CESSO Nº 3160/11-PL – FREgUESIA DE OLIvEI-
RA DO DOURO
EDOC/2017/6108
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, isentando 
em 50 % do valor de € 101,25 (cento e um euros 
e vinte e cinco cêntimos), ou seja, o valor de € 
50,63 (cinquenta euros e sessenta e três cênti-
mos), solicitado por Ludivine Annie Mendes – 
Processo nº 3160/11 - PL – freguesia de Oliveira 
do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA A TÍTULO DE INSPEçÃO DE ELEvADO-
RES NO vALOR DE € 154,00 (CENTO E CIN-
QUENTA E QUATRO EUROS), SOLICITADO 
PELO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA IgRE-
JA DO SENhOR DA vERA CRUZ DO CANDAL 
– PROCESSO Nº 37/EL/03-ELEv – UNIÃO DE 
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FREgUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2017/6111
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa a tí-
tulo de inspeção de elevadores no valor de € 
154,00 (cento e cinquenta e quatro euros), soli-
citado pelo Centro Social Paroquial da Igreja do 
Senhor da vera Cruz do Candal – processo nº 
37/EL/03-ELEv – União de Freguesias de San-
ta Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA A TÍTULO DE LICENçA DE UTILIZAçÃO, 
NO vALOR DE € 484,60 (QUATROCENTOS E 
OITENTA E QUATRO EUROS E SESSENTA CÊN-
TIMOS), SOLICITADO POR MANUELA NUNES 
PEREIRA DA SILvA – PROCESSO Nº 1879/11-PL 
– FREgUESIA DE AvINTES
EDOC/2017/6110
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa a título 
de licença de utilização, isentando 70% do valor 
de € 484,60 (quatrocentos e oitenta e quatro 
euros e sessenta cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 339,22 (trezentos e trinta e nove euros e vinte 
e dois cêntimos), solicitado por Manuela Nunes 
Pereira da Silva – Processo nº 1879/11 - PL – fre-
guesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAçÃO E DA 
TAXA DE COMPENSAçÃO URBANÍSTICA, SO-
LICITADO POR SUNvIAUTO – INDÚSTRIA DE 
COMPONENTES DE AUTOMÓvEIS, S.A. – PRO-
CESSO Nº 4462/16-LEg – UNIÃO DE FREgUE-
SIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2017/6114
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.  

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O PA-
gAMENTO DE TAXAS DE OCUPAçÃO DO ES-
PAçO PÚBLICO PELOS EXPLORADORES DOS 
ESTABELECIMENTOS DO MERCADO, SOLICI-
TADO POR JOSÉ COELhO COSTA – PROC.º 
191/09 - UNIÃO DAS FREgUESIAS DE SANTA 
MARINhA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2017/2514
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
27.01.2017  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isen-
tar em 50% do pagamento de taxas de ocupa-
ção de espaço público pelos exploradores dos 
estabelecimentos do Mercado Beira Rio, nos 
termos propostos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA REFERENTE A CEDÊNCIA DO AUDITÓ-
RIO DO PARQUE BIOLÓgICO NO vALOR TO-
TAL DE € 344,40 (TREZENTOS E QUARENTA 
E QUATRO EUROS E QUARENTA CÊNTIMOS), 
SOLICITADO PELA ACMA – ASSOCIAçÃO CUL-
TURAL E MUSICAL DE AvINTES
EDOC/2016/66893
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.01.2017”  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa refe-
rente a cedência do auditório do Parque Bioló-
gico, isentando 70% do valor total de € 344,40 
(trezentos e quarenta e quatro euros e quaren-
ta cêntimos), ou seja, o valor de € 241,08 (du-
zentos e quarenta e um euros e oito cêntimos), 
solicitado pela ACMA – Associação Cultural e 
Musical de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE ENTRADAS gRATUITAS NO PAR-
QUE BIOLÓgICO NO vALOR TOTAL DE € 
80,00 (OITENTA EUROS), SOLICITADO PELO 
NÚCLEO DE ESCOLAS DE KARATÉ DE POR-
TUgAL
EDOC/2017/338
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
06.01.2017”  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as entradas gratuitas dos atletas, mas 
não dos seus acompanhantes, no Parque Bioló-
gico de acordo com o solicitado pelo Núcleo de 
Escolas de karaté de Portugal.

GAIURB URBANISMO e HABITAÇÃO, eM
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAgAMEN-
TO DE TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAçÃO E 
DA TAXA A TÍTULO DE EMISSÃO DO ALvARÁ 
E DE OBRAS DE DEMOLIçÃO - PROCESSO Nº 
5383/15– PL, SOLICITADO PELA ASSOCIAçÃO 
DE SOCORROS MÚTUOS A RESTAURADORA 
DE AvINTES
EDOC/2016/3699
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
19.01.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento de taxa 
municipal de urbanização, da taxa a título de 
emissão do alvará e de obras de demolição, no 
valor global de € 7.880,75 (sete mil oitocentos 
e oitenta euros e setenta e cinco cêntimos) - 
Processo nº 5383/15 – PL, solicitado pela Asso-
ciação de Socorros Mútuos a Restauradora de 
Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA A TÍTULO DE OCUPAçÃO DO ESPA-
çO PÚBLICO NO MONTANTE gLOBAL DE € 
375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO EU-
ROS), SOLICITADO POR ROgÉRIO PEREIRA 
LOBO DE MACEDO – PROCESSO 4511/16-PL, 
UNIÃO DE FREgUESIAS DE MAFAMUDE E vI-
LAR DE PARAÍSO
EDOC/2017/5492
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, isentando 

50% do montante global de € 375,00 (trezen-
tos e setenta e cinco euros), ou seja o valor de € 
187,50 (cento e oitenta e sete euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado por Rogério Pereira Lobo 
de Macedo – Processo 4511/16 - PL, União de 
Freguesias de Mafamude e vilar de Paraíso, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAçÃO, SOLICI-
TADO POR MARIA ROSA BARBOSA DA CUNhA 
MEIRELES MARTINS – PROCESSO 545/79-P-
PL, UNIÃO DE FREgUESIAS DE SANDIM, OLI-
vAL, LEvER E CRESTUMA
EDOC/2017/5482
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIveRSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA RELATIvA À UTILIZAçÃO DO AUDITÓ-
RIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NO vALOR 
DE € 103,47 (CENTO E TRÊS EUROS E QUA-
RENTA E SETE CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA 
ACES – gRANDE PORTO vII - gAIA – PROCES-
SO Nº 03/17
EDOC/2017/4004
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.01.2017”. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa re-
lativa à utilização do auditório da Assembleia 
Municipal, no valor de € 103,47 (cento e três eu-
ros e quarenta e sete cêntimos), solicitado pela 
ACES – grande Porto vII - gaia – Processo nº 
03/17, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA RELATIvA À UTILIZAçÃO DO AUDITÓ-
RIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NO vALOR 
DE € 322,59 (TREZENTOS E vINTE DOIS EU-
ROS E CINQUENTA E NOvE CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELO NÚCLEO hOSPITALAR DE 
APOIO A CRIANçAS E JOvENS EM RISCO DO 
ChvNg/E – PROCESSO Nº 02/17
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EDOC/2017/4003
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.01.2017”. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa à 
utilização do auditório da Assembleia Munici-
pal, no valor de € 322,59 (trezentos e vinte dois 
euros e cinquenta e nove cêntimos), solicitado 
pelo Núcleo hospitalar de Apoio a Crianças e 
Jovens em Risco do ChvNg/E – Processo nº 
02/17, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA RELATIvA À UTILIZAçÃO DO AUDITÓ-
RIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NO vALOR 
DE € 205,94 (DUZENTOS E CINCO EUROS E 
NOvENTA E QUATRO CÊNTIMOS), SOLICITA-
DO PELO FEDAPAgAIA – PROCESSO Nº 01/17
EDOC/2017/1162
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.  
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
06.01.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa re-
lativa à utilização do auditório da Assembleia 
Municipal, no valor de € 205,94 (duzentos e 
cinco euros e noventa e quatro cêntimos), so-
licitado pelo FEDAPAgAIA – Processo nº 01/17, 
nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURA-
RIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas, o Senhor Presidente declarou encerrada 
a reunião, da qual se elaborou a presente ata 
aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto 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 Re-
gimento 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)

B.2. ATA N.º 4
REUNIÃO PÚBLICA DA CâMARA REALIZADA 
NOS PAçOS DO MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE 
gAIA EM 20 DE FEvEREIRO 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 Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade Oliveira.
- 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 Engª Maria Mercês Duarte Ramos 
Ferreira.
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 10 mi-
nutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉvIO Nº 1

O Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto, 
apresentou o seguinte ponto prévio: 
“CONgRATULAçÃO Pretendo sublinhar e sa-
lientar o dia 7 de Fevereiro de 2017, pelo anúncio 
da extensão da linha do metro até vila D´Este. 
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Sublinhar, porque os gaienses esperavam e re-
clamavam com toda a justiça o momento de 
compromisso por parte do Poder Central. 
Salientar, porque é sem dúvida um investimento 
sustentável e que terá uma importância social, 
económica, financeira e ambiental na qualidade 
de vida das pessoas. 
Estou convicto Sr. Presidente, que falar-se da 
Extensão do Metro, é fazer-se referência a um 
Projeto consensualmente respeitado e admira-
do por todos os gaienses em geral. 
Na realidade é importante acreditar que existe 
Esperança noutro futuro, num futuro que não 
nos roube a crença em dias melhores. 
vª Exª, verdade seja dita, cedo se apercebeu, 
que a Extensão do Metro, era um dos Projetos 
que mais justificavam uma forte intervenção 
junto do Poder Central, não só pela importân-
cia das suas características, mas também pela 
quantidade de pessoas que o reclamam. 
Estou certo que se trata de uma questão de 
justiça para com os gaienses, que o mesmo é 
dizer de seriedade política. Para além de poder 
acrescentar que estão em jogo os superiores 
interesses de vila Nova de gaia, com os quais 
me Congratulo e me Identifico Totalmente.
Parabéns! 
vila Nova de gaia, 20 de Fevereiro, de 2017.
O vereador
Elísio Pinto”

PONTO PRÉvIO Nº 2
O Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos Pe-
reira, apresentou um voto de congratulação 
pelo alargamento da linha do Metro. Disse que 
há dois meses fez uma intervenção onde o 
seu ponto de vista reivindicava, como primei-
ra prioridade, a expansão do Metro do Porto e 
a linha de Santo Ovídio/vila d’Este e demons-
trou alguma preocupação porque percebia que 
havia algum conflito de interesses com outros 
municípios, que estavam também a disputar le-
gitimamente extensões da linha do Metro para 
os seus concelhos. Que foi com muita satisfa-
ção que verificou que a opção do Metro do Por-
to e do governo, foi dar razão a vila Nova de 
gaia e incluir nas duas prioridades, que vão ter 
a possibilidade de financiamento, a linha de Stº 
Ovídio/vila d’Este bem como a linha do Porto 
até ao Campo Alegre. Disse ser um motivo de 

grande satisfação para vila Nova de gaia e é 
igualmente uma grande vitória da Câmara Mu-
nicipal de gaia, em especial do Sr. Presidente 
da Câmara, como responsável máximo deste 
executivo, por ter conseguido algo que pesso-
almente e já há algum tempo, vinha debatendo 
nas reuniões de Câmara, porque esta extensão 
da linha vai permitir a ligação a uma zona habi-
tacional muito densa e ao hospital de gaia.

PONTO PRÉvIO Nº 3
O Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos Perei-
ra, lançou, ainda, um alerta à necessidade pre-
mente do Conselho de Administração do Centro 
hospitalar gaia Espinho, de lançar o concurso 
da 2ª fase do hospital de gaia, uma vez que já 
passou tempo demais desde o anúncio.
O Sr. vice-Presidente disse que transmitirá ao 
Sr. Presidente da Câmara o agrado dos Senho-
res vereadores do PSD relativamente ao Metro 
do Porto, porque é um projeto de gaia, pelo 
que, é uma vitória de todos. Disse que foi im-
portante a aprovação da extensão da linha do 
Metro a vila d’Este e também por vontade do 
Sr. Ministro, e numa 2ª fase, o alargamento da 
linha do Metro das Devezas à Casa da Música, 
o que irá favorecer vila Nova de gaia. Relativa-
mente ao hospital de gaia, disse haver informa-
ções de que dentro em breve será assinado a 
abertura do concurso.

PReSIDÊNCIA/veReAÇÃO
APROvAçÃO DEFINITIvA DA ATA N° 03 DA 
REUNIÃO DE CâMARA (ORDINÁRIA) REALI-
ZADA EM 06 DE FEvEREIRO DE 2017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 03 da reunião 
de Câmara (Ordinária) realizada em 06 de feve-
reiro de 2017.
O Senhor vice-Presidente Eng.º Patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo e o Senhor vereador Dr. 
Delfim Manuel Magalhães de Sousa não vota-
ram, em virtude de não terem participado na 
Reunião de Câmara de 06 de fevereiro de 2017.
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO CELEBRA-
DO ENTRE A INFRAESTRUTURAS DE PORTU-
gAL, S.A., O MUNICÍPIO DO PORTO E O MU-
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NICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA – PONTE DO 
INFANTE
EDOC/2017/6668
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 01.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
01.02.2017 que aprovou o Memorando de En-
tendimento celebrado entre a Infraestruturas 
de Portugal SA, o Município do Porto e o Muni-
cípio de vila Nova de gaia, relativo à Ponte do 
Infante.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA E A 
PORTUCALEA – ASSOCIAçÃO FLORESTAL DO 
gRANDE PORTO NO âMBITO DA MANUTEN-
çÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS 
EDOC/2016/31133
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
26.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Portuca-
lea – Associação Florestal do grande Porto no 
âmbito da Manutenção da Equipa de Sapado-
res Florestais SF 01 – 114 v. N. gAIA, no valor de 
€ 74.269,33 (setenta e quatro mil duzentos e 
sessenta e nove euros e trinta e três cêntimos), 
nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E A FÁBRICA DA IgREJA PAROQUIAL DE SAN-
TA BÁRBARA DE COIMBRÕES PARA APOIO À 
ORgANIZAçÃO DAS FESTAS DE SANTA MA-
RINhA 2016
EDOC/2017/7250
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Fábrica 

da Igreja Paroquial de Santa Bárbara de Coim-
brões para apoio à organização das Festas de 
Santa Marinha 2016, no valor de € 1.522,57 (mil 
quinhentos e vinte e dois euros e cinquenta e 
sete cêntimos), nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E O CORO DA SÉ CATEDRAL DO PORTO PARA 
APOIO À REALIZAçÃO DO FESTIvAL INTER-
NACIONAL DE ÓRgÃO 
EDOC/2016/65681
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o Coro da Sé 
Catedral do Porto para apoio à realização do 
Festival Internacional de Órgão, no valor de € 
3.690,00 (três mil seiscentos e noventa euros), 
nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E A JUNTA DE FREgUESIA DE OLIvEIRA DO 
DOURO PARA PROMOçÃO E EXECUçÃO DE 
PROJETOS DE INTERvENçÃO COMUNITÁRIA
EDOC/2017/7348
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de Oliveira do Douro para promoção 
e execução de projetos de intervenção comu-
nitária, no valor de € 120.000,00 (cento e vinte 
mil euros), nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE A FUNDAçÃO MANUEL ANTÓNIO 
MOTA, MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA, 
JUNTA DE FREgUESIA DE CANIDELO, JUNTA 
DE FREgUESIA DE AvINTES gAIURB – URBA-
NISMO E hABITAçÃO, EM, AgRUPAMENTO DE 
ESCOLAS D. PEDRO I E AgRUPAMENTO DE 
ESCOLAS gAIA NASCENTE
EDOC/2017/8420
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Fundação 
Manuel António Mota, Município de vila Nova 
de gaia, Junta de Freguesia de Canidelo, Junta 
de Freguesia de Avintes, gaiurb – Urbanismo e 
habitação, EM, Agrupamento de Escolas D. Pe-
dro I e Agrupamento de Escolas gaia Nascente, 
para apoio ao programa “Cantinho do Estudo” 
nos termos acordados.
CONTRATO-PROgRAMA DE DESENvOLvI-
MENTO DESPORTIvO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA E O CLU-
BE JOvEM ALMEIDA gARRETT PARA AQUISI-
çÃO DE EQUIPAMENTOS
EDOC/2016/68320
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
14.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo a celebrar entre o Município 
de vila Nova de gaia e o Clube Jovem Almeida 
garrett para aquisição de equipamentos, no va-
lor de € 1.230,00 (mil duzentos e trinta euros).
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE vILA NOvA DE gAIA E A ASSOCIAçÃO 
hUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS vOLUNTÁ-
RIOS DE vALADARES (AhBvv) PARA APOIO 
MUNICIPAL À CONCRETIZAçÃO DO PROJETO 
DE CONSTRUçÃO DOS SERvIçOS SOCIAIS 
DA AhBvv
EDOC/2016/67057
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Protocolo a celebrar entre o Município de 
vila Nova de gaia e a Associação humanitária 
dos Bombeiros voluntários de valadares (AhB-
vv), para apoio municipal à concretização do 

projeto de construção dos Serviços Sociais da 
AhBvv, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAçÃO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE 
gAIA, gAIURB URBANISMO E hABITAçÃO, 
EM, ÁgUAS DE gAIA, EM E FACULDADE DE 
ENgENhARIA DA UNIvERSIDADE DO PORTO 
PARA ESTABELECER ENTRE AS PARTES OS 
PRINCÍPIOS gERAIS DE COLABORAçÃO
EDOC/2017/8750
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia, gaiurb 
Urbanismo e habitação, EM, Águas de gaia, EM 
e Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto, tendo em vista a elaboração de propos-
tas para um “Plano de Mobilidade em Empre-
sa”, nos termos protocolados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA RELATIvA À LICENçA PARA REALIZA-
çÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DES-
PORTIvA OU DE DIvERTIMENTOS PÚBLICOS, 
NO DIA 25 DE JUNhO DE 2016, SOLICITADO 
PELO CENTRO CULTURAL ARCA DE NOÉ
EDOC/2016/28022
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa rela-
tiva à licença para realização de espetáculos de 
natureza desportiva ou de divertimentos públi-
cos, no valor de € 12,00 (doze euros), solicitado 
pelo Centro Cultural Arca de Noé, nos termos 
informados.
CEDÊNCIA gRATUITA DO SALÃO NOBRE DA 
CASA MUSEU TEIXEIRA LOPES PARA A REA-
LIZAçÃO DO EvENTO “RECITAL DE CANTO – 
FESTIvAL DA vOZ”, SOLICITADO PELA ACA-
DEMIA DE MÚSICA DE vILAR DO PARAÍSO
EDOC/2017/6194
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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12, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar cedência gratuita do salão nobre da 
Casa Museu Teixeira Lopes, para a realização 
do evento “Recital de Canto – Festival da voz”, 
solicitado pela Academia de Música de vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
CEDÊNCIA gRATUITA DO SALÃO NOBRE DA 
CASA MUSEU TEIXEIRA LOPES PARA A REA-
LIZAçÃO DO EvENTO “CONCERTO DE LAU-
READOS DO CONCURSO NACIONAL CIDADE 
DE gAIA”, SOLICITADO PELA ACADEMIA DE 
MÚSICA DE vILAR DO PARAÍSO
EDOC/2017/6192
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar cedência gratuita do salão nobre da 
Casa Museu Teixeira Lopes, para a realização do 
evento “Concerto de Laureados do Concurso 
Nacional Cidade de gaia”, solicitado pela Aca-
demia de Música de vilar do Paraíso, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA gRATUITA DO CINE 
TEATRO EDUARDO BRAZÃO, NO vALOR DE € 
650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA EUROS), 
DO DIA 22 DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO 
PELA ACADEMIA DE MÚSICA DE vILAR DO 
PARAÍSO
EDOC/2017/6205
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar cedência gratuita do Cine Teatro Edu-
ardo Brazão, para a realização de um concerto 
de coros, solicitado pela Academia de Música 
de vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS PELOS SERvIçOS PRESTADOS PELA 
POLÍCIA MUNICIPAL NO vALOR DE € 119,16 
CENTO E DEZANOvE EUROS E DEZASSEIS 
CÊNTIMOS), RELATIvA À REALIZAçÃO DO 

EvENTO “CAMINhADA SOLIDÁRIA”, SOLICI-
TADO PELO PROJETO KONTA KOMIgO
EDOC/2017/5755
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pelos serviços prestados pela polícia 
municipal no valor de € 119,16 (cento e dezano-
ve euros e dezasseis cêntimos), relativa à rea-
lização do evento “Caminhada Solidária”, soli-
citado pelo Projeto Konta Komigo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS PELOS SERvIçOS PRESTADOS PELA 
POLÍCIA MUNICIPAL NO vALOR DE € 851,24 
(OITOCENTOS E CINQUENTA E UM EUROS E 
vINTE E QUATRO CÊNTIMOS), RELATIvA À 
REALIZAçÃO DO EvENTO “CORRIDA PETRUS 
RUN”, SOLICITADO PELA PETRUS RUN
EDOC/2017/5711
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pelos serviços prestados pela polícia 
municipal, isentando 80% do valor de € 851,24 
(oitocentos e cinquenta e um euros e vinte e 
quatro cêntimos), ou seja o valor de € 681,00 
(seiscentos e oitenta e um euros), relativa à re-
alização do evento “Corrida PETRUS RUN”, so-
licitado pela PETRUS RUN, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE OUTROS SERvIçOS PRESTADOS 
PELOS BOMBEIROS SAPADORES DE vILA 
NOvA DE gAIA, SOLICITADO POR ANTÓNIO 
JOAQUIM NEvES PINTO
EDOC/2017/5434
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa total de paga-
mento de taxas pelos serviços prestados pelos 
bombeiros sapadores de vila Nova de gaia, so-
licitado por António Joaquim Neves Pinto, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA RELATIvA À LICENçA PARA REALIZA-
çÃO DE ESPETÁCULOS DE DIvERTIMENTOS 
PÚBLICOS NO vALOR DE € 12,00 (DOZE EU-
ROS) PARA A REALIZAçÃO DOS EvENTOS 
FESTIvOS CAMINhADA E PROvA DE CICLO-
TURISMO, NO DIA 19 DE MARçO DE 2017, 
SOLICITADO PELO CLUBE DESPORTIvO DO 
MARCO
EDOC/2017/4832
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa re-
lativa à licença para realização de espetáculos 
de divertimentos públicos, no valor de € 12,00 
(doze euros), solicitado pelo Clube Desportivo 
do Marco, nos termos informados.
REvOgAçÃO DO APOIO CONCEDIDO EM 16 
DE MAIO DE 2016 Á FACULDADE DE ENgE-
NhARIA DA UNIvERSIDADE DO PORTO PARA 
EDIçÃO “SEBENTA DE OBRAS”
EDOC/2016/17861
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, revo-
gar o apoio concedido em 16 de maio de 2016 
à Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto, para a edição da “Sebenta de Obras” e 
autorizar a descabimentação e o estorno da 
verba de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos eu-
ros), nos termos informados.

DePARTAMeNTO De ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO Nº 30061/15.1T8PRT – AçÃO PRO-
CESSO COMUM – INST. CENTRAL DE vILA 
NOvA DE gAIA – 5ª SECçÃO TRABALhO – J3 – 
AUTORA: ANDREIA PINTO DA SILvA AZENhA 

– RÉUS – gAIURB, URBANISMO E hABITAçÃO, 
EEM E MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA - 
INFORMAçÃO Nº 036/C
EDOC/2016/8822
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO 3742/13.0 – 1º JUÍZO CÍvEL DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DE vILA NOvA DE gAIA 
- EXPROPRIADOS: MARIA DOS ANJOS OLI-
vEIRA SANTOS E OUTROS - EXPROPRIANTE: 
MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA- INFOR-
MAçÃO Nº 050/C
EDOC/2017/8555
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À DMAF. À Câma-
ra. 15.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
OPOSIçÃO A PROCESSO DE EXECUçÃO FIS-
CAL Nº 452/09.3BEPRT INTENTADA POR CA-
SIMIRO CARLOS MAgALhÃES OLIvEIRA CON-
TRA A CâMARA MUNICIPAL DE vILA NOvA 
DE gAIA – INFORMAçÃO Nº 035/C
EDOC/2017/6592
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA PARA A ALTERAçÃO / REvISÃO 
DO REgULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICOS 
E PREDIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁgUA E 
DE DRENAgEM E TRATAMENTO DE ÁgUAS 
RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE 
gAIA
EDOC/2017/5785
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
1. A abertura, com efeitos imediatos, do pro-
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cedimento tendente à alteração/revisão nos 
termos e com os fundamentos da Informação 
da Empresa Municipal Águas de gaia registada 
com o nº de EDOC/2017/5785 do Regulamento 
dos Sistemas Públicos e Prediais de Abasteci-
mento de Água e de Drenagem e Tratamento 
de Águas Residuais do Município de vila Nova 
de gaia
2. A publicitação da iniciativa procedimental a 
efetuar no sítio institucional do Município www.
cm-gaia.pt, nos termos do artigo 98º do CPA, 
sendo que os interessados poderão constituir-
-se como tal no procedimento, ao abrigo do ar-
tigo 68º do CPA, no prazo de 10 dias, a contar da 
data da publicitação, mediante a apresentação 
dos seus contributos, a formalizar por escrito, 
em requerimento dirigido, para o efeito, ao Pre-
sidente da Câmara Municipal, com as menções 
previstas no artigo 102º do CPA.
3. Delegar o poder de direção do procedimento 
na Senhora Diretora do Departamento de As-
suntos Jurídicos, tendo em vista a elaboração e 
aprovação dos projetos definitivos e promoção 
da subsequente consulta pública.
AçÃO ADMINISTRATIvA ESPECIAL Nº 
697/13.1BEPRT DA 2ª U.O. DO TRIBUNAL AD-
MINISTRATIvO E FISCAL DO PORTO – AUTO-
RES: JÚLIA ROSA MADUREIRA PINTO E LUIS 
PEDRO – RÉU: MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE 
gAIA – CONTRA-INTERESSADO: JAIME BOR-
gES SILvA
EDOC/2017/8724
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIReÇÃO MUNICIPAL De ADMINISTRAÇÃO e 
fINANÇAS

ACORDO DE COLABORAçÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA 
E ASSOCIAçÃO DESPORTIvA, RECREATIvA E 
CULTURAL DO RANChO REgIONAL DE gUL-
PILhARES PARA REALIZAçÃO DE UMA EXPO-
SIçÃO NO ARQUIvO MUNICIPAL
EDOC/2016/62042
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

25, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a As-
sociação Desportiva, Recreativa e Cultural do 
Rancho Regional de gulpilhares para realização 
de uma exposição no Arquivo Municipal, nos 
termos acordados.
DESAFETAçÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 
O DOMÍNIO PRIvADO MUNICIPAL DA PARCE-
LA DE TERRENO COM 115,50 M2 – RETIFICA-
çÃO DA DELIBERAçÃO DE 18 DE JULhO DE 
2016, NO SENTIDO DE PASSAR A CONSTAR 
QUE A PARCELA DE TERRENO A DESAFETAR, 
TEM A ÁREA DE 115,50 M2, É SITA NA vIELA 
DO CORREDOR, UNIÃO DAS FREgUESIAS DE 
SANTA MARINhA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/22140
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a retificação da deliberação de Câmara 
de 18 de julho de 2016, no sentido de passar a 
constar que a parcela de terreno a desafetar, 
tem a área de 115,50 m2, é sita na viela do Cor-
redor, União das Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, melhor identificada na 
planta de localização anexa à etapa 32, omissa 
na matriz predial urbana e rústica e omissa na 
Conservatória do Registo Predial por se encon-
trar integrada no domínio público municipal, 
uma vez que é a área sobrante da parcela nú-
mero 15 na expropriação para a construção da 
via v8. Esta parcela de terreno destina-se a ser 
alienada em hasta pública, de acordo com a In-
formação 2016/20949 de 30 de junho de 2016.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
PERMUTA DE TERRENO SITOS NA QUINTA DE 
CABO-MOR E QUINTA DO CEDRO ENTRE O 
MUNICÍPIO E O IRhU – RETIFICAçÃO A DELI-
BERAçÃO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014
EDOC/2014/44444
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 



31

 Nº 75 | FEvEREIRO 2017 | BOLETIM MUNICIPAL

CâMARA MUNICIPAL

27, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 1 de dezem-
bro de 2014 e aprovar o seguinte e nos termos 
informados:
PERMUTA - O Município de vila Nova de cede 
ao Instituto da habitação e Reabilitação Urba-
na (IRhU) a parcela de terreno com a área de 
5600 m2, sita na Rua gonçalo velho Cabral, 
união das freguesias de Mafamude e vilar do 
Paraíso, parte do prédio denominado "Quinta 
de Cabo Mor ou da Bandeira", inscrita na ma-
triz predial urbana sob o artigo 10402 da refe-
rida união das freguesias e descrito na segunda 
conservatória do registo predial de vila Nova 
de gaia sob parte do número 258 - Mafamude, 
identificada na planta de localização anexa a 
cor vermelha, utilizada pelo IRhU para a cons-
trução de habitações sociais. A esta parcela de 
terreno é atribuído o valor de euros 184.911,50 
de acordo com o estipulado na informação nú-
mero 322370/2010 do IRhU. Em contrapartida 
desta cedência o Instituto da habitação e Rea-
bilitação Urbana (IRhU) cede a esta Autarquia, 
para integração no domínio privado municipal, 
a parcela de terreno com a área de 1500 m2 
sita na Alameda do Cedro - Bairro do Cedro, 
união das freguesias de Mafamude e vilar do 
Paraíso, inscrita na matriz predial urbana sob o 
artigo 10400, descrita na segunda conservató-
ria do registo predial de vila Nova de gaia, sob 
parte do número 288 - Mafamude, identificada 
na planta de localização anexa como parcela C.
CEDÊNCIA - O Instituto da habitação e Reabi-
litação Urbana (IRhU) cede ao domínio público 
municipal a parcela de terreno com a área de 
47.279,32 sito no Bairro do Cedro, união das fre-
guesias de Mafamude e vilar do Paraíso, inscri-
ta na matriz predial urbana sob o artigo 10401 
e descrita na segunda conservatória do registo 
predial de vila Nova de gaia sob parte do nú-
mero 288 - Mafamude, identificada na planta 
de localização anexa, destinada a arruamentos, 
baias de estacionamento e zonas verdes. É atri-
buído o valor de euros 184.911,50 a estas duas 
parcelas de terreno, nos termos da informação 
número 322370/2010 do IRhU.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 

TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 694,16 (SEISCENTOS 
E NOvENTA E QUATRO EUROS E DEZASSEIS 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAçÃO A LISBOA, 
NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016, SOLICITA-
DO PELO AgRUPAMENTO DE ESCOLAS D. PE-
DRO I – RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE 
CâMARA DE 24-10-2016
EDOC/2016/54270
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 24-10-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
694,16 (seiscentos e noventa e quatro euros e 
dezasseis cêntimos) para deslocação a lisboa, 
no dia 04 de outubro de 2016, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas D. Pedro I, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 543,21 (QUINhENTOS 
E QUARENTA E TRÊS EUROS E vINTE E UM 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAçÃO A FÁTIMA, 
NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2016, SOLICITA-
DO PELO CENTRO SOCIAL DE SÃO FÉLIX DA 
MARINhA – RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO 
DE CâMARA DE 24-10-2016
EDOC/2016/54110
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”      
Deliberação Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 24-10-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 543,21 (quinhentos e quarenta e três euros e 
vinte e um cêntimos) para deslocação a Fátima, 
no dia 01 de outubro de 2016, solicitado pelo 
Centro Social de São Félix da Marinha, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MU-
NICIPAIS NO vALOR DE € 415,35 (QUATRO-
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CENTOS E QUINZE EUROS E TRINTA E CINCO 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAçÃO A FÁTIMA, 
NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICI-
TADO PELO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
OLIvEIRA DO DOURO - RETIFICAçÃO DA DE-
LIBERAçÃO DE CâMARA DE 24-10-2016
EDOC/2016/50933
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 24-10-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 415,35 (quatrocentos e quinze euros e trin-
ta e cinco cêntimos) para deslocação a Fátima, 
no dia 23 de setembro de 2016, solicitado pelo 
Centro Social Paroquial de Oliveira do Douro, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 679,38 (SEISCENTOS 
E SETENTA E NOvE EUROS E TRINTA E OITO 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAçÃO A PALMELA, 
NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITA-
DO PELA ESCOLA BÁSICA ADRIANO COR-
REIA DE OLIvEIRA - RETIFICAçÃO DA DELI-
BERAçÃO DE CâMARA DE 24-10-2016
EDOC/2016/51095
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 24-10-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 679,38 (seiscentos e setenta e nove euros e 
trinta e oito cêntimos) para deslocação a Pal-
mela, no dia 21 de setembro de 2016, solicitado 
pela Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 26,50 (vINTE E SEIS 
EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAçÃO À PONTE DA ARRÁBIDA, NO DIA 

07 DE SETEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
ABRAçO – ASSOCIAçÃO DE APOIO A PESSO-
AS COM vIh/SIDA - RETIFICAçÃO DA DELIBE-
RAçÃO DE CâMARA DE 24-10-2016
EDOC/2016/49256  
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 24-10-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
26,50 (vinte e seis euros e cinquenta cêntimos) 
para deslocação à Ponte da Arrábida, no dia 07 
de setembro de 2016, solicitado pela Abraço – 
Associação de Apoio a Pessoas com vIh/SIDA, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 527,15 (QUINhENTOS 
E vINTE E SETE EUROS E QUINZE CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAçÃO A ÓBIDOS E BOMBAR-
RAL, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2016, SO-
LICITADO PELA UNIvERSIDADE SÉNIOR DE 
CANELAS - RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO 
DE CâMARA DE 07-11-2016
EDOC/2016/53428
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 07-11-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
527,15 (quinhentos e vinte e sete euros e quin-
ze cêntimos) para deslocação a Óbidos e Bom-
barral, no dia 29 de outubro de 2016, solicitado 
pela Universidade Sénior de Canelas, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 437,23 (QUATROCEN-
TOS E TRINTA E SETE EUROS E vINTE E TRÊS 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAçÃO A CAMINhA, 
NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2016, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAçÃO RECREATIvA E CULTU-



33

 Nº 75 | FEvEREIRO 2017 | BOLETIM MUNICIPAL

CâMARA MUNICIPAL

RAL DE REFORMADOS DE CRESTUMA - RETI-
FICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE CâMARA DE 
07-11-2016
EDOC/2016/56907
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 07-11-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
437,23 (quatrocentos e trinta e sete euros e vin-
te e três cêntimos) para deslocação a Caminha, 
no dia 15 de outubro de 2016, solicitado pela 
Associação Recreativa e Cultural de Reforma-
dos de Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 64,16 (SESSENTA E 
QUATRO EUROS E DEZASSEIS CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAçÃO AO AUDITÓRIO DE OLI-
vEIRA DO DOURO, NO DIA 29 DE NOvEMBRO 
DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAçÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS IDOSOS DE 
CANIDELO- RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO 
DE CâMARA DE 19-12-2016
EDOC/2016/64545 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 19-12-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
64,16 (sessenta e quatro euros e dezasseis cên-
timos) para deslocação ao auditório de Oliveira 
do Douro, no dia 29 de novembro de 2016, soli-
citado pela Associação de Solidariedade Social 
dos Idosos de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 62,44 (SESSENTA E 
DOIS EUROS E QUARENTA E QUATRO CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAçÃO AO AUDITÓRIO 
MUNICIPAL DE OLIvEIRA DO DOURO, NO DIA 
22 DE NOvEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELO 

CENTRO PAROQUIAL SÃO JOÃO BAPTISTA 
DE CANELAS - RETIFICAçÃO DA DELIBERA-
çÃO DE CâMARA DE 19-12-2016
EDOC/2016/64023
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de câmara de 19-12-2016 
e aprovar a dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor 
de € 62,44 (sessenta e dois euros e quarenta e 
quatro cêntimos) para deslocação ao auditório 
municipal de Oliveira do Douro, no dia 22 de 
novembro de 2016, solicitado pelo Centro Paro-
quial São João Baptista de Canelas, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MU-
NICIPAIS NO vALOR DE € 73,42 (SETENTA 
E TRÊS EUROS E QUARENTA E DOIS CÊNTI-
MOS) PARA DESLOCAçÃO A MATOSINhOS, 
NO DIA 25 DE NOvEMBRO DE 2016, SOLICI-
TADO PELO CENTRO DE DIA E JARDIM DE 
INFâNCIA SALvADOR CAETANO E ANA CAE-
TANO - RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE 
CâMARA DE 19-12-2016
EDOC/2016/64378
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 19-12-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
73,42 (setenta e três euros e quarenta e dois 
cêntimos) para deslocação a Matosinhos, no dia 
25 de novembro de 2016, solicitado pelo Centro 
de Dia e Jardim de Infância Salvador Caetano e 
Ana Caetano, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 39,94 (TRINTA E NOvE 
EUROS E NOvENTA E QUATRO CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAçÃO AO PORTO, NO DIA 17 
DE NOvEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
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ESCOLA BÁSICA DO SARDÃO - RETIFICAçÃO 
DA DELIBERAçÃO DE CâMARA DE 19-12-2016
EDOC/2016/63206
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 19-12-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
39,94 (trinta e nove euros e noventa e quatro 
cêntimos) para deslocação ao Porto, no dia 17 
de novembro de 2016, solicitado pela Escola 
Básica do Sardão, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 65,02 (SESSENTA E 
CINCO EUROS E DOIS CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAçÃO AO PORTO, NO DIA 29 DE NOvEM-
BRO DE 2016, SOLICITADO PELA ESCOLA DE 
ALDEIA NOvA - AvINTES - RETIFICAçÃO DA 
DELIBERAçÃO DE CâMARA DE 19-12-2016
EDOC/2016/64535
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 19-12-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
65,02 (sessenta e cinco euros e dois cêntimos) 
para deslocação ao Porto, no dia 29 de novem-
bro de 2016, solicitado pela Escola de Aldeia 
Nova - Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MU-
NICIPAIS NO vALOR DE € 87,34 (OITENTA E 
SETE EUROS E TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAçÃO À BIBLIOTECA MUNICI-
PAL DE gAIA, NO DIA 28 DE NOvEMBRO DE 
2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAçÃO DE 
PAIS E ENCARREgADOS DE EDUCAçÃO DA 
EB1 / JI DE CADAvÃO - RETIFICAçÃO DA DE-
LIBERAçÃO DE CâMARA DE 19-12-2016
EDOC/2016/64520
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 19-12-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 87,34 (oitenta e sete euros e trinta e quatro 
cêntimos) para deslocação à Biblioteca Muni-
cipal de gaia, no dia 28 de novembro de 2016, 
solicitado pela Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação da EB1 / JI de Cadavão, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MU-
NICIPAIS NO vALOR DE € 83,12 (OITENTA E 
TRÊS EUROS E DOZE CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAçÃO AO PORTO, NO DIA 23 E 24 DE NO-
vEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA ESCOLA 
BÁSICA DO FREIXIEIRO - RETIFICAçÃO DA 
DELIBERAçÃO DE CâMARA DE 19-12-2016
EDOC/2016/64282
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 19-12-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 83,12 (oitenta e três euros e doze cêntimos) 
para deslocação ao Porto, no dia 23 e 24 de no-
vembro de 2016, solicitado pela Escola Básica 
do Freixieiro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 61,89 (SESSENTA E UM 
EUROS E OITENTA E NOvE CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAçÃO À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
vILA NOvA DE gAIA, NO DIA 18 DE NOvEM-
BRO DE 2016, SOLICITADO PELA ESCOLA 
SECUNDÁRIA DIOgO DE MACEDO - RETIFI-
CAçÃO DA DELIBERAçÃO DE CâMARA DE 
19-12-2016
EDOC/2016/63535
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 19-12-2016 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 61,89 (sessenta e um euros e oitenta e nove 
cêntimos) para deslocação à Biblioteca Munici-
pal de vila Nova de gaia, no dia 18 de novembro 
de 2016, solicitado pela Escola Secundária Dio-
go de Macedo, 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 
ESCOLA BÁSICA DR. FERNANDO gUEDES - 
RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE CâMARA 
DE 09-01-2017
EDOC/2016/67169
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 09-01-2017 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, 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 Escola 
Básica Dr. Fernando guedes, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 80,66 (OITENTA EU-
ROS E SESSENTA E SEIS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAçÃO AO PORTO, NO DIA 13 DE DE-
ZEMBRO DE 2016, SOLICITADO PELA ESCOLA 
EB 1 / Jl DE BRANDARIZ - RETIFICAçÃO DA 
DELIBERAçÃO DE CâMARA DE 09-01-2017
EDOC/2016/67930
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-

tificar a deliberação de câmara de 09-01-2017 
e aprovar a dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 80,66 (oitenta euros e sessenta e seis cên-
timos) 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 € 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 - RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE Câ-
MARA DE 09-01-2017
EDOC/2016/67773
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 09-01-2017 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
61,40 (sessenta e um euros e quarenta cênti-
mos) para deslocação no âmbito do projeto “A 
Boleia da Baleia-Leituras”, no dia 12 de dezem-
bro de 2016, solicitado pelo Agrupamento de 
Escolas António Sérgio, nos termos informados.
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-
DO PELA ASSOCIAçÃO DE PAIS E ENCARRE-
gADOS DE EDUCAçÃO DA EB1 / Jl DE SÁ - 
RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE CâMARA 
DE 09-01-2017
EDOC/2016/67952
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 09-01-2017 e 
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aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
126.54 (cento e vinte e seis euros e cinquenta 
e quatro cêntimos) para deslocação a Matosi-
nhos, no dia 14 de dezembro de 2016, solicita-
do pela Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1 / JI de Sá, nos termos infor-
mados.
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- RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO 
DE CâMARA DE 09-01-2017
EDOC/2016/66885
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”  
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 09-01-2017 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 35.46 (trinta e cinco euros e quarenta e seis 
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 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 - RETIFI-
CAçÃO DA DELIBERAçÃO DE CâMARA DE 
09-01-2017 
EDOC/2016/68602
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 

Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 09-01-2017 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
52,14 (cinquenta e dois euros e catorze cênti-
mos) para deslocação ao Arrábida Shopping 
no dia 05 de dezembro de 2016, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas Escultor António Fer-
nandes de Sá, nos termos informados
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 - 
RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE CâMARA 
DE 09-01-2017 
EDOC/2016/66929
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 09-01-2017 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, 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 As-
sociação de Pais da EB 1 do Cedro, 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 – RETIFICAçÃO 
DA DELIBERAçÃO DE CâMARA DE 09-01-2017
EDOC/2016/69123
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de câmara de 09-01-2017 
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e aprovar a dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, 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 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 € 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 PORTE-
LINhA – RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE 
CâMARA DE 09-01-2017 
EDOC/2016/66967
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 09-01-2017 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
146,29 (cento e quarenta e seis euros e vinte e 
nove 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 MU-
NICIPAIS 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 - RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE 
23-01-2017
EDOC/2017/58
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de câmara de 23-01-2017 e 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 

utilização de viaturas municipais, no valor de € 
71,89 (setenta e um euros e oitenta e nove cên-
timos), no dia 03 de janeiro de 2017, solicitado 
pelo Jardim Infantil Nossa Senhora do Pilar, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 416,60 (QUATROCEN-
TOS E DEZASSEIS EUROS E SESSENTA CÊNTI-
MOS) PARA DESLOCAçÃO A CASTRO D’AIRE, 
NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017, SOLICITADO 
PELO CENTRO DE RECREIO POPULAR DE 
SÃO FÉLIX DA MARINhA
EDOC/2017/5122
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de uti-
lização de viaturas municipais, isentando 70% 
do valor de € 416,60 (quatrocentos e dezasseis 
euros e sessenta cêntimos), ou seja o valor de 
€ 291,62 (duzentos e noventa e um euros e ses-
senta e dois cêntimos), para deslocação a Cas-
tro Daire, no dia 28 de janeiro de 2017, solicita-
do pelo Centro de Recreio Popular de São Félix 
da Marinha, nos termos informados.
O Senhor vereador Dr. José guilherme Saraiva 
de Oliveira Aguiar sai da reunião.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 38,89 (TRINTA E OITO 
EUROS E OITENTA E NOvE CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAçÃO À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
gAIA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, SOLICI-
TADO PELA ESCOLA BÁSICA DE CABO MOR
EDOC/2017/4543
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
38,89 (trinta e oito euros e oitenta e nove cên-
timos) para deslocação à Biblioteca Municipal 
de gaia, no dia 26 de janeiro de 2017, solicitado 
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pela Escola Básica de Cabo Mor, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 216,83 (DUZENTOS E 
DEZASSEIS EUROS E OITENTA E TRÊS CÊN-
TIMOS), PARA DESLOCAçÃO A BARCELOS, 
NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, SOLICITADO 
PELA ACADEMIA SÉNIOR DE vILAR DE AN-
DORINhO
EDOC/2017/4554
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
216,83 (duzentos e dezasseis euros e oitenta e 
três cêntimos), para deslocação a Barcelos, no 
dia 26 de janeiro de 2017, solicitado pela Aca-
demia Sénior de vilar de Andorinho, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNICI-
PAIS NO vALOR DE € 182,90 (CENTO E OITEN-
TA E DOIS EUROS E NOvENTA CÊNTIMOS), 
PARA DESLOCAçÃO A BAIÃO, NO DIA 29 DE 
JANEIRO DE 2017, SOLICITADO PELO CLUBE 
JOvEM ALMEIDA gARRETT
EDOC/2017/5191
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, isentan-
do 70% do valor de € 182,90 (cento e oitenta e 
dois euros e noventa cêntimos), ou seja, o valor 
de € 128,03 (cento e vinte e oito euros e três 
cêntimos), para deslocação a Baião, no dia 29 
de janeiro de 2017, solicitado pelo Clube Jovem 
Almeida garrett, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 247,81 (DUZENTOS E 
QUARENTA E SETE EUROS E OITENTA E UM 

CÊNTIMOS), PARA DESLOCAçÃO A vAgOS, 
NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2017, SOLICITADO 
PELO CLUBE ATLâNTICO DA MADALENA
EDOC/2017/5124
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando 
70% do valor de € 247,81 (duzentos e quarenta 
e sete euros e oitenta e um cêntimos), ou seja, 
o valor de € 173,47 (cento e setenta e três euros 
e quarenta e sete cêntimos), para deslocação a 
vagos, no dia 29 de janeiro de 2017, solicitado 
pelo Clube Atlântico da Madalena nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNICI-
PAIS NO vALOR DE € 136,90 (CENTO E TRINTA 
E SEIS EUROS E NOvENTA CÊNTIMOS), PARA 
DESLOCAçÃO À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
gAIA E RIBEIRAS DE gAIA (FRANCELOS), 
NOS DIAS 01 E 02 DE FEvEREIRO DE 2017, SO-
LICITADO PELO JARDIM DE INFâNCIA DE SÃO 
LOURENçO
EDOC/2017/5642
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
08.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 136,90 (cento e trinta e seis euros e noventa 
cêntimos), para deslocação à Biblioteca Munici-
pal de gaia e Ribeiras de gaia (Francelos), nos 
dias 01 e 02 de fevereiro de 2017, solicitado pelo 
Jardim de Infância de São Lourenço, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 272,61 (DUZENTOS E 
SETENTA E DOIS EUROS E SESSENTA E UM 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAçÃO A FELgUEI-
RAS, NO DIA 04 DE FEvEREIRO DE 2017, SO-
LICITADO PELA ASSOCIAçÃO CULTURAL E 
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DESPORTIvA SÃO JOÃO DA SERRA
EDOC/2017/6552
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de uti-
lização de viaturas municipais, isentando 70% 
do valor de € 272,61 (duzentos e setenta e dois 
euros e sessenta e um cêntimos), ou seja o va-
lor de € 190,83 (cento e noventa euros e oitenta 
e três cêntimos), para deslocação a Felgueiras 
no dia 04 de fevereiro de 2017, solicitado pela 
Associação Cultural e Desportiva São João da 
Serra, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 234,19 (DUZENTOS E 
TRINTA E QUATRO EUROS E DEZANOvE CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAçÃO A OLIvEIRA DO 
BAIRRO, NO DIA 05 DE FEvEREIRO DE 2017, 
SOLICITADO PELO SPORTINg CLUBE DE AR-
COZELO
EDOC/2017/6575
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando 
70% do valor de € 234,19 (duzentos e trinta e 
quatro euros e dezanove cêntimos), ou seja o 
valor de € 163,93 (cento e sessenta e três euros 
e noventa e quatro cêntimos), para deslocação 
a Oliveira do Bairro no dia 05 de fevereiro de 
2017, solicitado pelo Sporting Clube de Arcoze-
lo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MU-
NICIPAIS NO vALOR DE € 188,82 (CENTO E 
OITENTA E OITO EUROS E OITENTA E DOIS 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAçÃO A PAREDES, 
NO DIA 05 DE FEvEREIRO DE 2017, SOLICITA-
DO PELO vILA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2017/6602
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais, isentando 70% do 
valor de € 188,82 (cento e oitenta e oito euros 
e oitenta e dois cêntimos), ou seja, o valor de € 
132,17 (cento e trinta e dois euros e dezoito cên-
timos), para deslocação a Paredes, no dia 05 de 
fevereiro de 2017, solicitado pelo vila Futebol 
Clube, 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 PÓvOA DE vARZIM, NO DIA 
05 DE FEvEREIRO DE 2017, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAçÃO DESPORTIvA DE gRIJÓ
EDOC/2017/6617
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.02.2017”      
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais, isentando 70% do 
valor de € 209,17 (duzentos e nove euros e de-
zassete cêntimos), ou seja, o valor de € 146,42 
(cento e quarenta e seis euros e quarenta e um 
cêntimos), para deslocação a Póvoa de varzim 
no dia 05 de fevereiro de 2017, solicitado pela 
Associação Desportiva de grijó, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNICI-
PAIS NO vALOR DE € 176,31 (CENTO E SETEN-
TA E SEIS EUROS E TRINTA E UM CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAçÃO A OLIvEIRA DO BAIRRO,  
NO DIA 05 DE FEvEREIRO DE 2017, SOLICITA-
DO PELO SPORTINg CLUBE DE ARCOZELO
EDOC/2017/6497
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
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var a dispensa de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais, isentando 70% do 
valor de € 176,31 (cento e setenta e seis euros 
e trinta e um cêntimos), ou seja, o valor de € 
123,42 (cento e vinte e três euros e quarenta 
e um cêntimos) para deslocação a Oliveira do 
Bairro no dia 05 de fevereiro de 2017, solicitado 
pelo Sporting Clube de Arcozelo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNI-
CIPAIS NO vALOR DE € 38,03 (TRINTA E OITO 
EUROS E TRÊS CÊNTIMOS) PARA DESLOCA-
çÃO AO PORTO, NO DIA 07 DE FEvEREIRO 
DE 2017, SOLICITADO PELA ESCOLA EB / JI 
PROF. DR. MARQUES DOS SANTOS
EDOC/2017/6840
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.02.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
38,03 (trinta e oito euros e três cêntimos), para 
deslocação ao Porto no dia 07 de fevereiro de 
2017, solicitado pela Escola EB/JI Prof. Dr. Mar-
ques dos Santos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNICI-
PAIS NO vALOR DE € 78,57 (SETENTA E OITO 
EUROS E CINQUENTA E SETE CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAçÃO A MATOSINhOS, NO DIA 
29 DE SETEMBRO DE 2017, SOLICITADO PELA 
AgRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MADALENA 
– RETIFICAçÃO DA DELIBERAçÃO DE 24-10-
2016
EDOC/2016/53441
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de câmara de 24-10-2016 
e aprovar a dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no valor 
de € 78,57 (setenta e oito euros e cinquenta e 
sete cêntimos), para deslocação a Matosinhos, 

no dia 29 de setembro de 2017, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas da Madalena, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAçÃO DE vIATURAS MUNICI-
PAIS NO vALOR DE € 79,62 (SETENTA E NOvE 
EUROS E SESSENTA E DOIS CÊNTIMOS), PARA 
DESLOCAçÃO AO PORTO, NO DIA 09 DE FE-
vEREIRO DE 2017, SOLICITADO PELA ESCOLA 
EB 1 / JI DO MARCO
EDOC/2017/7366
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
79,62 (setenta e nove euros e sessenta e dois 
cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 09 
de fevereiro de 2017, solicitado pela Escola EB1/
JI do Marco, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA RELATIvA À LICENçA PARA REALIZA-
çÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DES-
PORTIvA OU DE DIvERTIMENTOS PÚBLICOS, 
PARA A REALIZAçÃO DO DESFILE DE CAR-
NAvAL, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IgRE-
JA PAROQUIAL DA FREgUESIA DE SÃO PE-
DRO DE PEDROSO
EDOC/2017/3005
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa à 
licença para realização de espetáculos de natu-
reza desportiva ou de divertimentos públicos, 
no valor de € 12,00 (doze euros), solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 
Pedro de Pedroso, nos termos informados.

DIReÇÃO MUNICIPAL De INfRAeSTRUTURAS 
e eSPAÇOS PÚBLICOS

CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE IN-
TERNACIONAL PARA A CONTRATAçÃO DE 
EMPREITADA DA ESCOLA BÁSICA DE vALA-
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DARES PARA REQUALIFICAçÃO E MODERNI-
ZAçÃO DAS INSTALAçÕES 
EDOC/2017/8047
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a abertura do procedimento por concur-
so público com publicidade internacional para 
“Contratação de Empreitada da Escola Básica 
de valadares para Requalificação e Moderniza-
ção das Instalações”, nos termos da alínea b), 
do artigo 19º e artigo 130º e seguintes do CCP e 
as peças técnicas, jurídicas e júri proposto, nos 
termos da Informação INT-CMvNg/2017/5114.
CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAçÃO 
DE ACORDOS QUADRO SINgULARES PARA A 
REALIZAçÃO DE OBRAS NA vIA PÚBLICA – 
RELATÓRIO FINAL
EDOC/2016/25216
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. Aprovar as propostas contidas no documen-
to RF anexo na etapa antecedente, seus pontos 
1, 2 e 3, destacando-se as propostas de adju-
dicação dos "Acordos Quadro Singulares para 
a Realização de Obras na via Pública", nos se-
guintes termos:
a) Acordo Quadro relativo à Área de Interven-
ção A - CONSTRUTORA DA hUÍLA, IRMÃOS 
NEvES, LDA., pelos preços unitários constantes 
da proposta apresentada; 
b) Acordo Quadro relativo à Área de Interven-
ção B – EPOPEIA – gESTÃO E OBRAS PÚBLI-
CAS, LDA., pelos preços unitários constantes da 
proposta apresentada; sendo, assim, exequível 
executar obras, no conjunto das referidas áreas, 
até ao montante global de 5.225.000,00€ (cin-
co milhões duzentos e vinte e cinco mil euros), 
acrescido de IvA, à taxa legal em vigor, limiar 
da contratação internacional;
2. Aprovar as notificações às empresas adju-
dicatárias para que apresentem os documen-

tos de habilitação descritos no programa do 
concurso, bem como entreguem caução, para 
cada um dos AQ, no montante de 15.000,00€ 
(quinze mil euros) conforme previsão da mes-
ma peça regulamentar.
PEDIDO DE AUTORIZAçÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAçÃO DE vEÍCULOS PESADOS COM AS 
MATRÍCULAS 47-hQ-52, 05-69-QC, 29-80-OP, 
95-DL-08, 39-DO-95, 49-RZ-90, 71-RZ-40, 37-
DO-59, 59-68-NO, 89-Rv-58 E 49-RZ-93, NO 
INTERIOR DA ZONA DELIMITADA ENTRE A A1 
(IC1, IC2), ROTUNDA DE SANTO OvÍDIO, AvE-
NIDA DA REPÚBLICA, AvENIDA vASCO DA 
gAMA (EN 222) E AvENIDA D. JOÃO II (vL9), 
ENTRE AS 08h00 E AS 10h00 E ENTRE AS 
17h00 E AS 19h00, SOLICITADO POR ALBER-
TO COUTO ALvES, S.A.
EDOC/2017/4777
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de autorização especial de 
circulação de veículos pesados com as matrí-
culas 47-hQ-52, 05-69-QC, 29-80-OP, 95-DL-
08, 39-DO-95, 49-RZ-90, 71-RZ-40, 37-DO-59, 
59-68-NO, 89-Rv-58 E 49-RZ-93, no interior da 
zona delimitada entre a A1 (IC1, IC2), Rotunda 
de Santo Ovídio, Avenida da República, Aveni-
da vasco da gama (EN 222) e Avenida D. João 
II (vL9), entre as 08h00 e as 10h00 e entre as 
17h00 e as 19h00, solicitado por Alberto Couto 
Alves, S.A., nos termos informados.
PEDIDO DE AUTORIZAçÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAçÃO DE vEÍCULOS PESADOS COM AS 
MATRÍCULAS 45-04-ZZ, 45-13-ZZ, 63-gO-28, 
73-CE-77, 80-73-hh, 27-68-RN, 73-CE-59, 78-
37-Zh, 27-68-RN, 80-73-hh, 73-CE-77, 73-CE-
59, 63-gO-28, 45-13-ZZ, 45-04-ZZ E 02-Eg-98, 
NO INTERIOR DA ZONA DELIMITADA ENTRE 
A A1 (IC1 E IC2), ROTUNDA DE SANTO OvÍDIO, 
AvENIDA DA REPÚBLICA, AvENIDA vASCO DA 
gAMA (EN 222) E AvENIDA D. JOÃO II (vL9), 
ENTRE AS 08h00 E AS 10h00 E AS 17h00 E 
AS 19h00, SOLICITADO POR MOTA-ENgIL, EN-
gENhARIA E CONSTRUçÃO, S.A.
EDOC/2017/4828
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de autorização especial de circu-
lação de veículos pesados com as matrículas 
45-04-ZZ, 45-13-ZZ, 63-gO-28, 73-CE-77, 80-
73-hh, 27-68-RN, 73-CE-59, 78-37-Zh, 27-68-
RN, 80-73-hh, 73-CE-77, 73-CE-59, 63-gO-28, 
45-13-ZZ, 45-04-ZZ E 02-Eg-98, no interior da 
zona delimitada entre a A1 (IC1 E IC2), Rotunda 
de Santo Ovídio, Avenida da República, Aveni-
da vasco da gama (EN 222) e Avenida D. João 
II (vL9), entre as 08h00 e as 10h00 e as 17h00 
e as 19h00, solicitado por Mota-Engil, Engenha-
ria e Construção, S.A., nos termos informados.
PEDIDO DE AUTORIZAçÃO ESPECIAL DE 
CIRCULAçÃO DE vEÍCULOS PESADOS COM 
AS MATRÍCULAS 01-32-UR, 25-94-LF, 37-50-
QD, 07-22-PS, 89-28-RO, 55-72-TP, 36-39-PS, 
07-24-PS, 54-62-TP, 09-59-LX, 68-60-Qh, 29-
Bh-35, 29-Bh-84, 18-SB-29, 18-SB-31, 71-RZ-41, 
36-gJ-32, 06-IQ-44, 06-IQ-45, 14-FR-97, 14-
FR-98, 54-FJ-95, 54-FJ-94, 61-JR-14, 36-gT-66, 
91-IJ-25, 66-EB-95 E 95-31-SI NO INTERIOR DA 
ZONA DELIMITADA ENTRE A A1 (IC1 E IC2), 
ROTUNDA DE SANTO OvÍDIO, AvENIDA DA 
REPÚBLICA, AvENIDA vASCO DA gAMA (EN 
222) E AvENIDA D. JOÃO II (vL9), ENTRE AS 
08h00 E AS 10h00 E AS 17h00 E AS 19h00, 
SOLICITADO POR ALEXANDRE BARBOSA 
BORgES, S.A.
EDOC/2017/7359
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de autorização especial de 
circulação de veículos pesados com as matrí-
culas 01-32-UR, 25-94-LF, 37-50-QD, 07-22-PS, 
89-28-RO, 55-72-TP, 36-39-PS, 07-24-PS, 54-
62-TP, 09-59-LX, 68-60-Qh, 29-Bh-35, 29-Bh-
84, 18-SB-29, 18-SB-31, 71-RZ-41, 36-gJ-32, 06-
IQ-44, 06-IQ-45, 14-FR-97, 14-FR-98, 54-FJ-95, 
54-FJ-94, 61-JR-14, 36-gT-66, 91-IJ-25, 66-EB-
95 e 95-31-SI no interior da zona delimitada en-
tre a A1 (IC1 E IC2), Rotunda de Santo Ovídio, 

Avenida da República, Avenida vasco da gama 
(EN 222) e Avenida D. João II (vL9), entre as 
08h00 e as 10h00 e as 17h00 e as 19h00, soli-
citado por Alexandre Barbosa Borges, S.A., nos 
termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRâNSITO, NA RUA 
DE S. TIAgO, FREgUESIAS DE MAFAMUDE E 
OLIvEIRA DO DOURO
EDOC/2016/59635
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.02.2017”
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAgAMEN-
TO DA TAXA DEvIDA RELATIvAMENTE A 3 
LUgARES DE ESTACIONAMENTO PRIvATIvO, 
SITO NA RUA DIOgO CASSELS, SOLICITADO 
PELA FEDERAçÃO DAS COLETIvIDADES DO 
MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA, FREgUE-
SIA DE MAFAMUDE
EDOC/2016/70916
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa devida 
pela atribuição de 2 lugares de estacionamento 
privativo, sito na Rua Diogo Cassels, isentando 
100% do valor de € 4.197,66 (quatro mil cento 
e noventa e sete euros e sessenta e seis cên-
timos), solicitado pela Federação das Coletivi-
dades do Município de vila Nova de gaia, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAgAMEN-
TO DA TAXA DEvIDA RELATIvAMENTE A 1 LU-
gAR DE ESTACIONAMENTO PRIvATIvO, SITO 
NA ORLA MARÍTIMA, APOIO DE PRAIA “PRAIA 
ATLâNTICO vALADARES SUL” SOLICITADO 
POR JOEL ANTÓNIO DOS PRAZERES TAvA-
RES
EDOC/2017/5029
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa devi-
da pela atribuição de 1 lugar de estacionamento 
privativo, sito na Orla Marítima, apoio de praia 
“Praia Atlântico valadares Sul”, isentando 100% 
do valor de € 720,45 (setecentos e vinte eu-
ros e quarenta e cinco cêntimos), solicitado por 
Joel António dos Prazeres Tavares, nos termos 
informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRâNSITO, RUA PE-
DRA DO COUTO E O CAMINhO DE vILA vER-
DE, FREgUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/7455
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENçÃO DE PAgAMENTO DE TA-
XAS POR INTERRUPçÃO DE TRâNSITO PARA 
REALIZAçÃO DO CORTEJO DE CARNAvAL, 
SOLICITADO PELA ESCOLA EB1 / JI DA PENA, 
FREgUESIA DA MADALENA
EDOC/2017/6158
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas 
por interrupção de trânsito para realização do 
Cortejo de Carnaval, no valor de € 298,00 (du-
zentos e noventa e oito euros), solicitado pela 
Escola EB1 / JI da Pena, freguesia da Madalena, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENçÃO DE PAgAMENTO DE 
TAXAS POR INTERRUPçÃO DE TRâNSITO, 
NA RUA CASTANhEIRA DO RIBATEJO, FRE-
gUESIA DE AvINTES, NO vALOR DE € 59,60 
(CINQUENTA E NOvE EUROS E SESSENTA 
CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREgUESIA DE AvINTES
EDOC/2017/3814
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito na Rua Castanheira do 
Ribatejo, freguesia de Avintes, isentando 100% 
do valor de € 59,60 (cinquenta e nove euros 
e sessenta cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Avintes nos termos informados.

DIReÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE vISTORIA ADMINIS-
TRATIvA, NO vALOR DE € 79,00 (SETENTA 
E NOvE EUROS), SOLICITADO POR SUSANA 
CRISTINA SOARES COSTA
EDOC/2016/64384
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
08.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa municipal 
de vistoria administrativa, isentando 50% do 
valor de € 79,00 (setenta e nove euros), ou seja, 
o valor de € 39,50 (trinta e nove euros e cin-
quenta cêntimos), solicitado por Susana Cristi-
na Soares Costa, 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 JOAQUIM 
JÚLIO DOS SANTOS ALMEIDA
EDOC/2017/2016
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
08.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa municipal 
de vistoria administrativa, isentando 50% do 
valor de € 79,00 (setenta e nove euros), ou seja, 
o valor de € 39,50 (trinta e nove euros e cin-
quenta cêntimos), solicitado por Joaquim Júlio 
dos Santos Almeida, nos termos informados.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE IN-
TERNACIONAL NO âMBITO DA FORMAçÃO, 
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SEgURANçA E DESENvOLvIMENTO DE ATI-
vIDADES AQUÁTICAS NAS PISCINAS MUNI-
CIPAIS E SERvIçOS ADMINISTRATIvOS, RE-
CEçÃO, CONTROLO E APOIO NA PISCINA 
MUNICIPAL DA gRANJA (DESCOBERTA), NO 
CONCELhO DE vILA NOvA DE gAIA – APRO-
vAçÃO DE RELATÓRIO FINAL
EDOC/2016/42010
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o relatório final e adjudicar o“ Concurso pú-
blico com publicidade internacional no âmbito 
da Formação, Segurança e Desenvolvimento de 
Atividades Aquáticas nas Piscinas Municipais e 
Serviços Administrativos, Receção, Controlo e 
Apoio na Piscina Municipal da granja (Desco-
berta), no concelho de vila Nova de gaia”, nos 
termos apresentados.

DIReÇÃO MUNICIPAL De URBANISMO e AM-
BIeNTe

PEDIDO DE DECLARAçÃO DE INTERESSE PÚ-
BLICO MUNICIPAL DO ESTABELECIMENTO DE 
OPERAçÃO DE gESTÃO DE RESÍDUOS, SOLI-
CITADO POR JUSTINO DE ALMEIRA & MIRA, 
LDA – PROC.º 5123/15 - RI, UNIÃO DAS FRE-
gUESIAS DE gRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2017/6982
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.02.2017”      
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do estabelecimento de operação de gestão de 
resíduos, solicitado por Justino de Almeida & 
Mira, Lda – Proc.º 5123/15 - RI, União das Fre-
guesias de grijó e Sermonde, nos termos infor-
mados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSÃO DE LICENçA 
ESPECIAL DE RUÍDO, RELATIvA À REALIZA-
çÃO DA “MANIFESTAçÃO”, NO DIA 12 DE FE-

vEREIRO, SOLICITADO PELA UCR – ASSOCIA-
çÃO SOCIAL, CULTURAL E hUMANITÁRIA
EDOC/2016/6197
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído, relativa à realização da “Manifestação”, 
no dia 12 de fevereiro, solicitado pela UCR – As-
sociação Social, Cultural e humanitária, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE RECONhECIMENTO DE INTERESSE 
MUNICIPAL REFERENTE À IMPLEMENTAçÃO 
DE EQUIPAMENTOS PRIvADOS, DESTINADOS 
À PRESTAçÃO DE SERvIçOS COLETIvOS NAS 
ÁREAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA EDUCA-
çÃO E DA SAÚDE, E DAS RESPETIvAS INFRA-
ESTRUTURAS vIÁRIAS DE APOIO, E A CONS-
TRUçÃO DE UM NÚCLEO hABITACIONAL 
DESTINADO À CONSTRUçÃO DE MORADIAS 
QUE SERvIRÃO DE APOIO À DINAMIZAçÃO 
DOS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS, SOLICI-
TADO POR MARIA gLÓRIA PEREIRA DE SÁ – 
PROCESSO Nº 1802/16 – PIP, NA FREgUESIA 
DE MAFAMUDE E vILAR DE PARAÍSO
EDOC/2017/7034
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
08.02.2017” .
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o reconhecimento de interesse munici-
pal referente à implementação de equipamen-
tos privados, destinados à prestação de servi-
ços coletivos nas áreas da assistência social, da 
educação e da saúde, e das respetivas infraes-
truturas viárias de apoio, e a construção de um 
núcleo habitacional destinado à construção de 
moradias que servirão de apoio à dinamização 
dos equipamentos propostos, solicitado por 
Maria glória Pereira de Sá – Processo nº 1802/16 
– PIP, freguesia de Mafamude e vilar de Paraíso, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXA REFERENTE A ENTRADAS NO PARQUE 
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BIOLÓgICO, SOLICITADO PELA UNIvERSIDA-
DE JÚNIOR DA UNIvERSIDADE DO PORTO
EDOC/2017/3282
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 03.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
03.02.2017 que aprovou a dispensa de paga-
mento de taxa referente a entradas no Parque 
Biológico, solicitado pela Universidade Júnior 
da Universidade do Porto, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DE 
TAXAS PELA RECOLhA DE 70 COLChÕES, 
SOLICITADO PELO COMANDANTE DO QUAR-
TEL DA SERRA DO PILAR
EDOC/2016/60006
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câma-
ra. 10.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas pela 
recolha de 70 colchões, isentando em 100% do 
valor de € 262,01 + IvA (duzentos e sessenta e 
dois euros e um cêntimo), solicitado pelo Co-
mandante do Quartel da Serra do Pilar, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ENTRADAS gRATUITAS NO PAR-
QUE BIOLÓgICO DE gAIA AOS PAIS NO DIA 
DO PAI, ÀS MÃES NO DIA DA MÃE E AOS AvÓS 
NO DIA DO AvÓS, E PREçÁRIO NO DIA MUN-
DIAL DA vIDA SELvAgEM - INFORMAçÃO Nº 
1229/2017
EDOC/2017/6639
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 03.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
03.02.2017 que aprovou as entradas gratuitas 
no Parque Biológico de gaia aos pais, no Dia do 
Pai, às mães, no Dia da Mãe e aos avós, no dia 
dos Avós e o preçário no Dia Mundial da vida 

Selvagem, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAgAMEN-
TO DE TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAçÃO, 
SOLICITADO POR MANUEL ASSIS FERREIRA 
DOS SANTOS, FREgUESIA DE SERMONDE
EDOC/2017/2883
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal de urbanização, no valor de € 775,09 
(setecentos e setenta e cinco euros e nove cên-
timos, solicitado por Manuel Assis Ferreira dos 
Santos, freguesia de Sermonde, nos termos in-
formados.
PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE 
vILA NOvA DE gAIA À COOPERATIvA AgRÍ-
COLA DA FEIRA, SÃO JOÃO DA MADEIRA, 
gAIA E ESPINhO C.R.L.
EDOC/2016/12186
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a adesão do Município de vila Nova de 
gaia à Cooperativa Agrícola da Feira, São João 
da Madeira, gaia e Espinho C.R.L., por transfe-
rência da adesão do Parque Biológico de gaia, 
nos termos informados.
PROPOSTA DE ALTERAçÃO DO PLANO DIRE-
TOR MUNICIPAL – REQUERENTE: DIvISÃO DE 
PLANEAMENTO E REABILITAçÃO URBANA – 
NÚMERO DE ENTRADA 1364/2017
EDOC/2017/8988
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Proposta de Alteração do Plano Di-
retor Municipal de vila Nova de gaia e envio à 
CCDR-N da referida proposta, para parecer, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
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to à aprovação da Assembleia Municipal.
PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO DE 
ALTERAçÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
– ADEQUAçÃO AO REgIME EXCECIONAL DE 
REgULARIZAçÃO DAS ATIvIDADES ECONÓ-
MICAS – NÚMERO DE ENTRADA 1358/2017
EDOC/2017/8985
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, nos termos do disposto dos nºs 1 e 2 do 
artigo 76º do RJIgT, com as adaptações cons-
tantes do RERAE, dar início ao procedimento 
de elaboração de alteração do Plano Diretor 
Municipal de vila Nova de gaia, que deverá es-
tar concluída num prazo de 90 dias, incluindo-
-se os prazos de discussão pública e aprovação, 
procedimento esse isento de avaliação ambien-
tal, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 12º 
do RERAE e nos termos informados.
PROPOSTA DE UNIDADE DE EXECUçÃO DO 
CAMPO DE JOgOS DE CANIDELO E ÁREA 
ENvOLvENTE E A RESPETIvA OPERAçÃO DE 
REPARCELAMENTO, BEM COMO DA MINUTA 
DO CONTRATO DE URBANIZAçÃO CORRES-
PONDENTE
EDOC/2017/8941
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Proposta de Unidade de Execução do 
“Campo de Jogos de Canidelo e Área Envolven-
te” e a respetiva operação de reparcelamento, 
bem como a minuta do contrato de urbaniza-
ção, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO e HABITAÇÃO eM
MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE vILA NOvA DE gAIA E A 
gAIURB, PARA A FORMALIZAçÃO DA CEDÊN-
CIA DO USO DAS INSTALAçÕES DA SEDE DA 
gAIURB, SITAS NO LARgO ALJUBARROTA, Nº 
13, SANTA MARINhA
EDOC/2017/5652

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre o Município de 
vila Nova de gaia e a gaiurb – Urbanismo e ha-
bitação EM, para a formalização da cedência do 
uso das instalações da sede da gaiurb, sitas no 
Largo Aljubarrota, nº 13, Santa marinha, nos ter-
mos propostos.
RELATÓRIO DE OPERAçÕES URBANÍSTICAS – 
JANEIRO DE 2017
EDOC/2017/7757
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.02.2017” 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

ÁGUAS e PARQUe BIOLÓGICO De GAIA
ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO 
EM 25.03.2010 ENTRE O MUNICÍPIO DE vILA 
NOvA DE gAIA E AS ÁgUAS DE gAIA, EM, SA.
EDOC/2017/9133
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o aditamento ao contrato celebrado 
em 25 de março de 2010 entre o Município de 
vila Nova de gaia e as Águas de gaia EM SA.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.

DIveRSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAgAMENTO DA 
TAXA RELATIvA À UTILIZAçÃO DO AUDITÓ-
RIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NO vALOR 
DE € 3.311,04 (TRÊS MIL E TREZENTOS E ONZE 
EUROS E QUATRO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
PELA DIREçÃO gERAL DA ADMINISTRAçÃO 
DA JUSTIçA – TRIBUNAL DA COMARCA DO 
PORTO – NÚCLEO DE vILA NOvA DE gAIA - 
PROCESSO Nº 04/17
EDOC/2017/6210
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Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa re-
lativa à utilização do auditório da assembleia 
municipal, no valor de € 3.311,04 (três mil e tre-
zentos e onze euros e quatro cêntimos), soli-
citado pela Direção geral da Administração da 
Justiça – Tribunal da Comarca do Porto – Nú-
cleo de vila Nova de gaia - Processo nº 04/17, 
nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURA-
RIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor vereador Dr. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa sai da reunião.
O Senhor vice-Presidente, Eng.º Patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo, deu início à INTERvEN-
çÃO DOS SENhORES MUNÍCIPES, verificando-
-se a presença dos seguintes Munícipes, que 
usaram da palavra:
MARIA ZENAIDE SILvA DUARTE gEADA – Con-
gratulou o executivo camarário pela extensão 
da linha do Metro até vila d’Este. Referiu-se a 
uma reclamação apresentada na gaiurb relativa 
à construção de uma moradia na Rua Avelino 
S. Monteiro, freguesia de vilar do Andorinho, 
a qual não cumpre o alinhamento do passeio 
existente.
CARLOS JOSÉ DA SILvA CUNhA – Referiu-se 
ao estacionamento indevido na Rua Particular 
João Félix e à velocidade inadequada que se 
verifica na mesma. Disse que no referido local, 
não existe qualquer sinalização que regule o es-
tacionamento e a velocidade.
O Senhor vice-Presidente, Eng.º Patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo, relativamente à in-
tervenção da Srª Munícipe Maria Zenaide Silva 
Duarte geada disse ser um licenciamento apro-
vado em março de 2013 e que, olhando para o 
contexto da rua, o processo está bem licencia-
do e os alinhamentos corretos.
No que diz respeito à intervenção do Sr. Muní-
cipe Carlos José da Silva Cunha disse que na 
reunião de 06/02/2017 foi aprovada a imple-
mentação de proibição de velocidade máxima 

de 30Km/h em todo o Bairro João Félix
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 10 minutos, o Senhor vice-Presidente 
declarou 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 Senhor vice-Presidente da Câmara, (Eng.º 
Patrocínio Miguel vieira de Azevedo)
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C.1. DeSPACHOS

DeSPACHO N.º 05/DMe/2017
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 
42.° do Anexo I do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro, que aprova o Código do Procedi-
mento Administrativo, e no n.º 1, al. b), do artigo 
19.° da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, designo 
o Sr. Engenheiro Edgar Amílcar vidinhas Cor-
reia, Técnico Superior desta Câmara Municipal, 
para exercer funções em suplência, nas minhas 
ausências, faltas ou impedimentos. 
vila Nova de gaia, 21 de fevereiro de 2017 
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, (Eng.ª Rosa Dias)

DeSPACHO N.°06/DMe/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42.° do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 01 e 03 de março de 2017, delego transito-
riamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, no Senhor Eng.º Edgar Amílcar 
vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 21 de fevereiro de 2017 
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, (Eng.ª Rosa Dias)

C.2. ORDeNS De SeRvIÇO

ORDeM De SeRvIÇO N.º 05/2017
No uso da competência que me é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35º da Lei 7512013 
de 12 de setembro, determino a concessão de 
TOLERâNCIA DE PONTO nos dias 27 e 28 de 
fevereiro (carnaval), para todos os serviços de-
pendentes do Município, com exceção daque-
les cuja natureza impõe que se assegure o in-
teresse público ininterrupto, designadamente 
ambiente e parques urbanos, educação (pesso-
al não docente), bombeiros, polícia municipal e 
higiene pública e, nestes, os trabalhadores que, 
em tais períodos, se encontravam designados 
em escala.
Mais determino que os responsáveis máximos 
dos serviços tomem as devidas providências, 
no âmbito das suas unidades orgânicas, relati-

vamente àqueles serviços que não podem dei-
xar de funcionar, devendo promover-se equi-
valente dispensa do dever de assiduidade dos 
respetivos trabalhadores em dia a fixar de acor-
do com a conveniência de serviço.
Município de vila Nova de gaia, 6 de fevereiro 
de 2017
O Presidente da Câmara, (Eduardo vítor Rodri-
gues)

ORDeM De SeRvIÇO N.º 6/2017
Com vista ao reforço de meios humanos no ga-
binete de Auditoria e Qualidade, na sequência 
da proposta apresentada ao Senhor Presidente 
da Câmara e consequente despacho autoriza-
dor, a trabalhadora Catarina Alexandra de Al-
meida Tavares, técnica superior, com o n.º or-
dem 5703, passa a exercer funções no referido 
gabinete, com efeitos a 1 de novembro de 2016, 
deixando a Equipa Multidisciplinar do Protoco-
lo, Comunicação e Imagem.
Município de vila Nova de gaia, 9 de fevereiro 
de 2017.
O vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
PCM/2014, de 10 de março, Manuel António 
Correia Monteiro.

C. DESPAChOS E ORDENS DE SERvIçO
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D.1. eDITAIS

eDT-CMvNG/2017/45
PROJETO DE REgULAMENTO DO EXERCÍCIO 
DA ATIvIDADE DE gUARDA-NOTURNO NO 
MUNICÍPIO 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 Câmara 
Municipal, na Reunião Ordinária realizada no dia 
23 de janeiro 2017, deliberou aprovar o início do 
procedimento e participação procedimental, 
com efeitos imediatos, conducente à elabora-
ção do projeto de Regulamento do Exercício da 
Atividade de guarda-Noturno no Município 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 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 elabora-
ção do projeto de Regulamento do Exercício da 
Atividade de guarda-Noturno no Município 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-
metido para o endereço eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou entregue no gabinete de Apoio ao 
Munícipe.
vila Nova de gaia, 26 de janeiro de 2017
O Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia.
Eduardo vítor Rodrigues.
Data de Publicitação: 02/02/2017

eDT-CMvNG/2017/46
PROJETO DE ALTERAçÃO AO REgULAMEN-
TO MUNICIPAL DO LICENCIAMENTO DE ATIvI-
DADES DIvERSAS
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 23 de janeiro 2017, deliberou aprovar o início 
do procedimento e participação procedimen-
tal, com efeitos imediatos, conducente à elabo-
ração do projeto de alteração ao Regulamento 
Municipal do Licenciamento de Atividades Di-
versas.
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 do Licenciamento de Atividades Di-
versas 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, 26 de janeiro de 2017
O Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia.
Eduardo vítor Rodrigues
Data de Publicitação: 02/02/2017

eDT-CMvNG/2017/48
POSTURA MUNICIPAL DE TRâNSITO - RUA 14 
DE MAIO, AvINTES.
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
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Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
16 de maio de 2016, foram aprovadas as seguin-
tes POSTURAS MUNICIPAIS DE TRâNSITO:
Rua 14 de Maio – Colocação um sinal de trânsito 
Stop (B2) - Paragem obrigatória em cruzamen-
tos ou entroncamentos, no entroncamento com 
a rua 5 de Outubro, troço compreendido entre 
a rua de Escultor Fernandes de Sá e a rua 5 de 
Outubro;
Rua 14 de Maio - colocação de um sinal de trân-
sito de sentido proibido, com um adicional "a 
100 m", no troço compreendido entre a rua 5 de 
Outubro e o Largo 14 de Maio. 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 3 de fevereiro de 2017
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 06/02/2017

eDT-CMvNG/2017/49
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 
MÁRIO FERNANDO JESUS MENDONçA DA 
COSTA, com última morada conhecida na Rua 
da herdade, 229 – Oliveira do Douro, na quali-
dade de proprietário conforme consta na Con-
servatória do Registo de Automóveis, de que a 
Polícia Municipal de vila Nova de gaia removeu 
no dia 17/11/2016, ao abrigo do art.º 164º do Có-
digo da Estrada, da Rua da herdade, freguesia 
de Oliveira do Douro, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Lancia, modelo Y10, matrícula AX-86-81, 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.
Proc. 149/DMP/vA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/143
vila Nova de gaia, 06-02-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 02/02/2017

eDT-CMvNG/2017/50
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 
RITA MARIA DAS NEvES CARNEIRO, com úl-
tima morada conhecida na Praceta da Marroca, 
144 BL-007 - Crestuma, na qualidade de pro-
prietária conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Mu-
nicipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
14/12/2016, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da Rua Pereira guerner, freguesia 
de Perosinho, para o Estaleiro Municipal, sito na 
Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca hyundai, 
modelo Atos, matrícula 74-55-LC, por se en-
contrar 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-
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
Proc. 167/DMP/vA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/144
vila Nova de gaia, 06-02-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 02/02/2017

eDT-CMvNG/2017/51
TELMO FILIPE QUELhAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Policia Municipal, no uso das 
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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 
MÁRIO FERNANDO JESUS MENDONçA DA 
COSTA, com última morada conhecida na Rua 
da herdade, 229 – Oliveira do Douro, na quali-
dade de proprietário conforme consta na Con-
servatória do Registo de Automóveis, de que a 
Polícia Municipal de vila Nova de gaia removeu 
no dia 17/11/2016, ao abrigo do art.º 164º do Có-
digo da Estrada, da Rua da herdade, freguesia 
de Oliveira do Douro, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Lancia, modelo Y10, matrícula AX-86-81, 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
Proc. 149/DMP/vA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/143
vila Nova de gaia, 06-02-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 07/02/2017

eDT-CMvNG/2017/52
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 nos termos do Art.º 166º do 
Código da Estrada, por este meio notificado 
LUIS FILIPE DA SILvA TEIXEIRA, com última 
morada conhecida na Rua do Fial, 341 – 2º Drt 
Frt - Mafamude, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do Registo 
de Automóveis, de que a Polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 17/12/2016, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 

da Rua Padre Américo, freguesia de vilar de 
Andorinho, para o Estaleiro Municipal, sito na 
Rua do Passadouro, Freguesia de vilar de An-
dorinho, o veículo Ligeiro de Mercadorias, mar-
ca Renault, modelo Trafic, matrícula 01-54-XT, 
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 e outros 
de igual teor que vai ser afixado no átrio dos 
Paços do Concelho
Proc. Nº171/DMP/vA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/136
vila Nova de gaia, 02-02-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 07/02/2017

eDT-CMvNG/2017/53
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 
“MAFRISOM - PRODUçÕES MUSICAIS, LDA”, 
com última sede conhecida na Rua Olivença, 
LT – A - R/C ESQ.º - Mafra, na qualidade de su-
jeito passivo conforme consta na Conservató-
ria do Registo de Automóveis, de que a Polícia 
Municipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
13/12/2016, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da Praça Manuel Silva Reis, fregue-
sia de Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca 
Iveco, modelo Daily, matrícula 67-72-NL, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
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
Proc. n. º 160/DMP/vA/2016
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N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/76
vila Nova de gaia, 18-01-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 07/02/2017

eDT-CMvNG/2017/54
DR. TELMO FILIPE QUELhAS MOREIRA, Diretor 
do Departamento de Polícia Municipal da Câ-
mara Municipal de vila Nova de gaia, no uso da 
subdelegação de 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 com-
petência subdelegada pelos despachos n.os 14/
PCM/2914, de 10 de março e 47/PCM/2016, de 
17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo (CPA), aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, no âm-
bito do Processo Administrativo nº 74/vT/2016, 
foi por despacho daquele senhor vereador, de 
2017/01/17, proferida a seguinte decisão final:
“Em 09.06.2016 foi realizada, a título oficioso, 
na sequência da participação efetuada pelos 
Serviços Municipais de Bombeiros e Proteção 
Civil, uma vistoria administrativa à edificação 
sita na Rua Dr. Milheiro, n.º 265, freguesia de S. 
Félix da Marinha, v. N. gaia, nos termos e para 
os efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguin-
tes do Regime Jurídico de Urbanização e de 
Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui 
se remete. De acordo com o que nele se mos-
tra referido, em matéria espacial, está em causa 
uma edificação constituída num muro de veda-
ção e de suporte de terras, com uma extensão 
de cerca de 80 M.L. e uma altura de 2.50ML 
aproximadamente, que integra um imóvel habi-
tacional, térreo, implantado igualmente à face 
da via pública, no enfiamento deste muro.
Em matéria de conservação da sua estrutura, 
deverá referir-se, que após análise na sua gene-
ralidade e na sua especificidade, das patologias 

elencadas pelos peritos, facilmente se conclui 
que as mesmas afetam significativamente as 
condições de segurança do muro, e portanto, 
com manifesto perigo para as condições de se-
gurança públicas.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara Municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Nesse sentido, foi em 19.10.2016, através de Edi-
tal, efetuada audiência prévia à parte proprietá-
ria, relativamente à intenção deste Município de 
ordenar a realização dos trabalhos abaixo men-
cionados, nos termos lá descritos e com os fun-
damentos lá especificados. Não foi no entanto, 
por ela deduzida qualquer resposta.
Em face ao exposto, com vista à correção das 
deficiências assinaladas, deverá ser ordenado 
à titularidade do imóvel em apreço, nos temos 
daquele enquadramento legal e com funda-
mento no auto de vistoria, na proposta de audi-
ência aos interessados e com base na presente 
informação, no prazo máximo de 30 dias úteis, 
a execução dos seguintes trabalhos:
Aprumo das áreas de instabilidade do muro, 
nas quais se inclui a área intervencionada, e re-
posição das pedras e dos escacilhos em falta 
nas zonas em desagregação.
Limpeza da vegetação existente e reparação 
do revestimento do coroamento dos troços do 
muro que apresentam tendências de desagre-
gação.
Adverte-se, de que, caso não cumpra volunta-
riamente com o ordenado, no prazo indicado, 
ficará sujeita à instauração de processo de con-
traordenacional pelo ilícito previsto e punido 
pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do Re-
gime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente, punível com 
coima a graduar entre € 500,00 e €10.000, in-
correndo ainda na pratica do crime de desobe-
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diência, nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) 
do Código Penal, para além das obras poderem 
ser executadas coercivamente pelo Município, 
com custos a seu cargo, nos termos dos artigos 
n. os 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele diploma 
legal.
vila Nova de gaia,2017
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Em anexo:
Auto de vistoria

AUTO DE vISTORIA
Aos nove dias do mês de junho do ano de dois 
mil e dezasseis, compareceram Firmino Augus-
to Trigo Barbosa, arquiteto, Bruno Edgar Maga-
lhães gonçalves, urbanista, e Fátima Alexandra 
Macedo de vasconcelos Correia de Almeida, 
arquiteta, na qualidade de técnicos designados 
pela Câmara Municipal para proceder à respeti-
va vistoria ao muro de vedação do prédio abai-
xo identificado, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação conferida pela legis-
lação subsequente.
Em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, fica, pelo presente 
auto, registado o seguinte:
1 - IDENTIFICAçÃO DO PRÉDIO OBJETO DA 
vISTORIA
Processo: 74/vT/2016
Localização
Arruamento principal: RUA DO DOUTOR MI-
LhEIRO
N.º Polícia: 265
Arruamento 2: vIELA SEM DESIgNAçÃO
Freguesia: SÃO FÉLIX DA MARINhA
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 - DESCRIçÃO gERAL DO PRÉDIO E DO 
MURO OBJETO DA vISTORIA
Descrição: Trata se de um terreno situado à 
face da Rua do Doutor Milheiro, E. N. n.º 1-15, 
que possui uma habitação de um piso, implan-
tada à face da rua, e um muro de vedação que 
também serve de suporte de terras. Este muro 
possui uma extensão de aproximadamente 80 
metros e uma altura de cerca de 2,5 metros.
Construtivamente, o muro é constituído por al-
venaria de pedra irregular de granito com jun-

tas ensaibradas e revestido com este mesmo 
material. Existe uma área do muro, junto ao li-
mite sul da propriedade, que foi objeto de uma 
intervenção na tentativa de consolidar e esta-
bilizar a desagregação crescente da vedação. É 
de salientar o facto de o muro confinar direta-
mente com a faixa de rodagem, não existindo 
a marcação de qualquer berma de estrada no 
local.
(fotografias n.º 01 a 03)
N.º de pisos: 1
N.º total de unidades: 1
Uso do prédio objeto da vistoria: habitacional 
e agrícola
3 - DESCRIçÃO DO ESTADO gERAL DAS CON-
DIçÕES DE SEgURANçA, DE SALUBRIDADE E 
DE ESTÉTICA DO MURO OBJETO DA vISTO-
RIA
3.1. - verifica-se a existência de zonas de desa-
prumo acentuado do muro com desagregação 
dos seus elementos constituintes, nas quais se 
inclui a área já intervencionada, indiciando risco 
de queda sobre a via pública.
Constata-se também a existência de zonas do 
muro que se encontram em desagregação com 
queda de alguns dos seus elementos consti-
tuintes.
Ao nível do coroamento do muro e em alguns 
pontos da sua superfície existe vegetação es-
pontânea que acelera o processo de desinte-
gração da estrutura.
(fotografias n.º 04 a 11)
3.2. - IDENTIFICAçÃO DO ESTADO DE CON-
SERvAçÃO
(Apurado através da determinação do nível de 
conservação do imóvel constante da respetiva 
ficha de avaliação anexa ao processo)
3.2.1. - O estado de conservação é: Não aplicá-
vel.
4 - DESCRIçÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
Aprumo das áreas de instabilidade do muro, 
nas quais se inclui a área intervencionada, e re-
posição das pedras e dos escacilhos em falta 
nas zonas em desagregação. Limpeza da vege-
tação existente e reparação e revestimento dos 
troços do coroamento que apresentam tendên-
cias de desagregação.
5 - PRAZO PARA A REALIZAçÃO DAS OBRAS 
PRECONIZADAS
O prazo para realização dos trabalhos é de 30 
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dias.
6 - QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIE-
TÁRIO
O proprietário do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
7 - DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. - Relatório fotográfico com 2 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encer-
rado este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa)
(Bruno Edgar Magalhães gonçalves)
(Fátima Alexandra Macedo de vasconcelos 
Correia de Almeida, relatora)
Data de Publicitação:07/02/2017

eDT-CMvNG/2017/55
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, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que a Polícia 
Municipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
28/05/2014, ao abrigo do art.º 164.º do Código 
da Estrada, do Largo da Ilha, freguesia da Ma-
dalena para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de Passageiros, de matrícula 12-08-
ER, marca Renault, modelo Laguna
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
Proc. n.º 99/DMP/vA/14
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/82
vila Nova de gaia, 19-01-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 07/02/2017

eDT-CMvNG/2017/56
DR. TELMO FILIPE QUELhAS MOREIRA, Dire-

tor do Departamento de Polícia Municipal da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho nº.87/vMM/2016, de 27 de Julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelos despachos n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de Março e 47/PCM, de 17 de Março, do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, com competência conferida por 
esta última, na reunião de 25 de Outubro de 
2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo (CPA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, no 
âmbito do Processo Administrativo nº 230/
vT/2016, foi por despacho daquele senhor ve-
reador, de 2017/01/17, proferida a seguinte de-
cisão final:
“Em 14.06.2016 foi realizada, a título oficioso, 
uma vistoria administrativa à edificação sita 
na Rua do viso, n.º 481, ângulo com a Traves-
sa do Corgo, freguesia de Canidelo, v. N. gaia, 
nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artigos 89.º e seguintes do Regime Jurídico de 
Urbanização e de Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, na redação que lhe é conferida pela legis-
lação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui 
se remete. De acordo com o que nele se mostra 
referido, em matéria espacial, está em causa um 
imóvel de construção antiga, térreo, devoluto, 
implantado à face da via pública, destinado que 
foi a duas habitações. Possui logradouro junto, 
com implantação de anexos.
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, e no que deve relevar para a aprecia-
ção da matéria em causa, importa salientar que 
após análise das patologias assinaladas pelos 
peritos no auto atrás referido, se conclui que as 
mesmas provocam relevante insalubridade e in-
segurança no local.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
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preceito que confere a esta Câmara Municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Nesse sentido, foi em 19.10.2016 efetuada audi-
ência prévia à titularidade do imóvel vistoria-
do, através de EDITAL, relativamente á inten-
ção deste Município lhe ordenar a realização 
dos trabalhos abaixo mencionados, nos termos 
lá descritos e com os fundamentos lá especi-
ficados. Não foi no entanto, por ela, deduzida 
qualquer resposta relativamente á proposta de 
decisão que lhe foi comunicada.
Em face ao exposto, com vista à correção das 
deficiências assinaladas, deverá ser ordenado 
à titularidade do imóvel em apreço, nos temos 
daquele enquadramento legal e com funda-
mento no auto de vistoria, na proposta de audi-
ência aos interessados e com base na presente 
informação, no prazo máximo de 60 dias úteis, 
a execução dos seguintes trabalhos:
-EXTERIOR
a) Fachadas
Recolocação/reparação das caixilharias dos 
vãos de portas e de janelas das edificações 
existentes no prédio.
- Em alternativa, poderá encerrar os vãos com 
alvenaria rebocada, apenas deixando uma por-
ta para acesso ao interior em cada uma das edi-
ficações, devidamente encerrada.
b) Coberturas
Reparação do sistema de recolha e de condu-
ção das águas residuais pluviais, designada-
mente das caleiras exteriores localizadas nos 
beirais sobre as duas vias públicas e dos dois 
tubos de queda, fixados na fachada à face da 
Travessa do Corgo, de modo que a descarga 
das águas pluviais se dê junto à superfície do 
arruamento.
c) Logradouro e muros de vedação
Reparação do portão largo, de duas folhas, à 
face da Rua do viso, e eficiente enceramento 
do mesmo.
Encerramento do acesso para veículos automó-
veis, aberto para a Travessa do Corgo, localiza-
do na extrema posterior nascente do logradou-
ro.
Remoção dos veículos automóveis deteriora-

dos, desmontados e incompletos, em situação 
de sucata, colocados na zona posterior/nascen-
te do logradouro.
Remoção de lixos e de materiais diversos dete-
riorados, existentes no interior do logradouro.
Corte e remoção da vegetação infestante exis-
tente na superfície do logradouro.”
Adverte-se, de que, caso não cumpra volunta-
riamente com o ordenado, no prazo indicado, 
ficará sujeito (a) à instauração de processo de 
contraordenacional pelo ilícito previsto e puni-
do pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do Re-
gime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente, punível com 
coima a graduar entre € 500,00 e €10.000, in-
correndo ainda na pratica do crime de desobe-
diência, nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) 
do Código Penal, para além das obras poderem 
ser executadas coercivamente pelo Município, 
com custos a seu cargo, nos termos dos artigos 
n.os 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele diploma 
legal.
Mais se comunica, que no processo se encontra 
um anexo fotográfico ao auto de vistoria, que 
não é afixado juntamente com o presente EDI-
TAL 
vila Nova de gaia, 30 de Janeiro de 2017
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Em anexo:
Auto de vistoria

AUTO DE vISTORIA
Aos catorze dias do mês de junho do ano de 
dois mil e dezasseis, compareceram Firmino 
Augusto Trigo Barbosa, arquiteto, Luís Manuel 
da Costa Simões, engenheiro civil e José Ma-
nuel dos Santos Moura, assistente técnico, na 
qualidade de técnicos designados pela Câma-
ra Municipal para procederem à respetiva vis-
toria do prédio abaixo identificado, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 90º do 
D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova 
redação conferida pela legislação subsequente.
A vistoria foi realizada através de observação 
a partir dos arruamentos públicos. Não foi efe-
tuado o acesso ao interior do prédio e das suas 
edificações.
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Durante a vistoria, ninguém compareceu da 
parte proprietária do prédio.
De acordo com as disposições legais e regula-
mentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAçÃO DO PRÉDIO OBJETO DA 
vISTORIA
Processo: 230/vT/2016
Localização
Arruamento principal: Rua do viso
N.º polícia: 481
Arruamento 2: Travessa do Corgo
N.º polícia: 229
Freguesia: CANIDELO
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIçÃO gERAL DO PRÉDIO E DAS 
SUAS UNIDADES, OBJETO DA vISTORIA
Descrição: Prédio constituído por uma edifica-
ção de rés/chão e por superfície de logradou-
ro com anexos. A edificação implantada à face 
dos dois arruamentos públicos, formando ga-
veto nos dois arruamentos, que já sofreu obras 
de ampliação na sua zona posterior/nascente e 
que inclui duas habitações. Os acessos comuns 
às habitações, pela Rua do viso, são realizados 
através de um portão largo de duas folhas a 
também através de uma porta-homem de uma 
folha com o nº 481 do arruamento.
A edificação e suas ampliações, genericamente, 
estão construídas da seguinte forma: paredes 
exteriores em alvenaria, rebocadas e pintadas; 
caixilharias em madeira e alumínio; proteção 
dos vãos das janelas através de estores com 
caixas de recolha exteriores; coberturas em te-
lhados com armações de madeira e revestimen-
tos em telha cerâmica e em telha ondulada de 
fibrocimento. O sistema de recolha e encami-
nhamento das águas residuais pluviais é cons-
tituído por caleiras e tubos de queda exteriores 
que descarregam as águas na superfície do lo-
gradouro e dos arruamentos públicos.
A edificação principal das habitações tem qua-
tro fachadas e orientações: fachada poente, à 
face da Rua do viso; fachada norte, à face da 
Travessa do Corgo; fachada nascente e fachada 
sul, voltadas ao logradouro.
Nº de pisos: 1
Nº total de unidades: 2
Uso das unidades do prédio objeto da vistoria: 

habitação. Estão devolutas.
Descrição das unidades do prédio objeto da 
vistoria: Não foi realizado o acesso ao interior 
das edificações e das suas unidades.
3 – DESCRIçÃO DO ESTADO gERAL DAS CON-
DIçÕES DE SEgURANçA, DE SALUBRIDADE E 
DE ESTÉTICA DO PRÉDIO E DAS SUAS UNIDA-
DES, OBJETO DA vISTORIA
3.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
- Ausência das caixilharias na maior parte dos 
vãos das portas e das janelas e existência de 
alguns dos vãos, à face das vias públicas, en-
cerrados apenas com os estores, permitindo 
o devassamento do interior das edificações e 
causadoras de condições de insegurança e de 
insalubridade no local.
 (fotografias n.ºs 01; 02; 04; 05; 07; 08; 09; 10; 
11; 12)
b) Coberturas
- Deterioração do sistema de recolha e de con-
dução das águas residuais pluviais. Caleiras ex-
teriores, nos beirais sobre as duas vias públi-
cas, deterioradas, parcialmente deformadas e 
apodrecidas. Os dois tubos de queda, fixados 
na fachada à face da Travessa do Corgo, estão 
deteriorados e incompletos na sua extensão, 
descarregando as águas pluviais a mais de 1,70 
metros de altura da superfície do arruamento.
(fotografias n.ºs 01; 07; 10; 11)
f) Logradouro e muros de vedação
- Portão largo, de duas folhas, à face da Rua 
do viso, deteriorado, parcialmente partido e 
incompleto nos seus elementos constituintes, 
com aberturas que permitem o devassamento 
do interior do prédio.
- Ausência de um elemento de vedação e de 
encerramento no acesso para veículos automó-
veis aberto para a Travessa do Corgo e na ex-
trema posterior nascente do logradouro.
- Existência de veículos automóveis deteriora-
dos, desmontados e incompletos, em situação 
de sucata, colocados na zona posterior/nascen-
te do logradouro.
- Existência de lixos e de materiais diversos de-
teriorados, no interior do logradouro.
- Existência de vegetação infestante na superfí-
cie do logradouro, que não permite visualizar as 
construções anexas aí localizadas e que é cau-
sadora de condições de insalubridade no inte-
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rior do prédio.
(fotografias n.ºs 03; 04; 05; 06; 13; 14; 15; 16; 17; 
18)
3.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não foi observado o interior das edificações e 
das suas unidades.
3.3. – UNIDADES (INTERIOR)
- Não foi observado o interior das edificações e 
das suas unidades.
3.4. – IDENTIFICAçÃO DO ESTADO DE CON-
SERvAçÃO
(Apurado pela determinação do nível de con-
servação do imóvel constante das fichas de 
avaliação anexas)
3.4.1. – “Não aplicável”
4 – DESCRIçÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
- Recolocação/reparação das caixilharias dos 
vãos de portas e de janelas das edificações 
existentes no prédio. Em alternativa, poderá en-
cerrar os vãos com alvenaria rebocada, apenas 
deixando uma porta para acesso ao interior em 
cada uma das edificações, devidamente encer-
radas.
b) Coberturas
- Reparação do sistema de recolha e de con-
dução das águas residuais pluviais, designada-
mente das caleiras exteriores localizadas nos 
beirais sobre as duas vias públicas e dos dois 
tubos de queda, fixados na fachada à face da 
Travessa do Corgo, de modo que a descarga 
das águas pluviais se dê junto à superfície do 
arruamento.
c) Logradouro e muros de vedação
- Reparação do portão largo, de duas folhas, à 
face da Rua do viso, e eficiente encerramento 
do mesmo.
- Encerramento do acesso para veículos auto-
móveis aberto para a Travessa do Corgo loca-
lizado na extrema posterior nascente do logra-
douro.
- Remoção dos veículos automóveis deteriora-
dos, desmontados e incompletos, em situação 
de sucata, colocados na zona posterior/nascen-
te do logradouro.
- Remoção de lixos e de materiais diversos de-
teriorados, existentes no interior do logradouro.
- Corte e remoção da vegetação infestante 
existente na superfície do logradouro.

5 – PRAZO PARA A REALIZAçÃO DAS OBRAS 
PRECONIZADAS
- 60 dias.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO(S) 
PROPRIETÁRIO(S)
A parte proprietária do imóvel não formulou 
quaisquer quesitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com 3 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encer-
rado este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) – relator
(Luís Manuel da Costa Simões)
(José Manuel dos Santos Moura)

ANEXO AO AUTO DE vISTORIA

RELATÓRIO FOTOgRÁFICO
PROCESSO N.º 230/vT/2016

Foto n.º 01 – Fachadas na Rua do viso e Traves-
sa do Corgo

Foto n.º 02 – Fachada e acessos na Rua do viso
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Foto n.º 03 – Portão largo na Rua do viso e lo-
gradouro

Foto n.º 04 – Fachada sul, voltada ao logradou-
ro

Foto n.º 05 – Fachada sul e logradouro

Foto n.º 06 – Logradouro à entrada pela Rua 
do viso

Foto n.º 07 – Fachada norte, na Travessa do 
Corgo

Foto n.º 08 – Fachada norte, na Travessa do 
Corgo
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Foto n.º 09 – Fachada norte, na Travessa do 
Corgo

Foto n.º 10 – Fachada norte, na Travessa do Cor-
go

Foto n.º 11 – Fachada norte, na Travessa do Cor-
go

Foto n.º 12 – Fachada norte recuada, à Travessa 
do Corgo

Foto n.º 13 – Travessa do Corgo. Muro de veda-
ção e vegetação na zona posterior/nascente do 
logradouro

Foto n.º 14 – Travessa do Corgo. Muro de ve-
dação. Acesso e vegetação na zona posterior/
nascente do logradouro



AvISOS E EDITAIS

Nº 75 | FEvEREIRO 2017 | BOLETIM MUNICIPAL

60

Foto n.º 15 – Zona posterior/nascente do logra-
douro vegetação infestante e viaturas em esta-
do de sucata

Foto n.º 16 – Acesso automóvel pela Travessa 
do Corgo

Foto n.º 17 – E vegetação na zona nascente do 
logradouro

Foto n.º 18 – vegetação na zona central do lo-
gradouro
Data de Publicitação: 07/02/2017

eDT-CMvNG/2017/57
POSTURA MUNICIPAL DE TRâNSITO - vÁRIOS 
ARRUAMENTOS, 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 
23 de Janeiro de 2017, foi aprovada a seguinte 
POSTURA MUNICIPAL DE TRâNSITO:
- Implementação de um sinal B2 (STOP) na Ala-
meda do Cedro, junto à intersecção com a Rua 
das Corujeiras;
- Implementação de um sinal B2 (STOP) na Rua 
Manuel Pinto Canedo, junto à intersecção com 
a Rua das Corujeiras
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 06 de Fevereiro de 2017
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 08/02/2017

eDT-CMvNG/2017/58
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 01 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 9 de janeiro de 2017, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
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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 Municipal, apro-
vado 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, 8 de fevereiro de 2017.ov
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 09/02/2017

eDT-CMvNG/2017/59
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 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 Municipal, apro-
vado 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, 8 de fevereiro de 2017.
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 09/02/2017

eDT-CMvNG/2017/60
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 03 respeitante 
à Reunião Ordinária realizada no dia 6 de feve-
reiro 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 
Municipal, 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, 8 de fevereiro de 2017.
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 09/02/2017

eDT-CMvNG/2017/61
ALTERAçÃO À LICENçA DE LOTEAMENTO 

N.º 07/01
(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 1 
de fevereiro 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 07/01 para o lote n.º 
15, requerido em nome de PURIÁ ESFANDIARI, 
que tem como objetivo a alteração da cércea, 
de cave, r/chão e andar, para cave e r/chão, ten-
do como referência a rua Mestre Isolino vaz, e 
a alteração da área de implantação, de 95,75m2 
para 114m2.
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 5794/16 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: 10/02/2017

eDT-CMvNG/2017/62
PROJETO DE REgULAMENTO QUE PROCEDE 
À CRIAçÃO DA BOLSA DE MÉRITO ACADÉMI-
CO E DESPORTIvO “RICARDO QUARESMA” 
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 6 de fevereiro 2017, deliberou aprovar o 
início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de regulamento que pro-
cede à criação da bolsa de mérito académico e 
desportivo “Ricardo Quaresma”. 
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 elabora-
ção do projeto de regulamento que procede à 
criação da bolsa de mérito académico e des-
portivo “Ricardo Quaresma” 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, 9 de fevereiro de 2017
O Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, Eduardo vítor Rodrigues
Data de Publicitação:10/02/2017

eDT-CMvNG/2017/63
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 nos termos do art.º. 166º do 
Código da Estrada por este meio notificado PI-
PEREA DOREL, com última morada conhecida 
na Rua do Pinhal, nº121 – 1º Esq.º - Santa Ma-
rinha, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do Registo de Auto-
móveis, de que a Polícia Municipal de vila Nova 
de gaia removeu no dia 03/12/2016, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da Rua da 
Fonte velha, freguesia de Mafamude, para o 
Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Ford, modelo Escort, matrí-
cula 89-10-DF, 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 e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
Proc. nº 159/DMP/vA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/161
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vila Nova de gaia, 10-02-2017 
Data de Publicitação: 13/02/2017

eDT-CMvNG/2017/64
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 
ADELINA MARIA MARTINS MOREIRA, com úl-
tima morada conhecida na Rua do Cardal, 435 – 
S. Félix da Marinha, na qualidade de proprietária 
conforme consta na Conservatória do Registo 
de Automóveis, de que a Polícia Municipal de 
vila Nova de gaia removeu no dia 12/01/2017, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da Travessa de S. Tomé, freguesia de S. Félix da 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de Mercadorias, marca Fiat, mode-
lo Punto, matrícula 92-64-LM, 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-
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
Proc. nº 003/DMP/vA/2017
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/162
vila Nova de gaia, 10-02-2017 
Data de Publicitação: 13/02/2017

eDT-CMvNG/2017/69
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 
hÉLDER MANUEL CORREIA gOMES, arrenda-
tário que foi da habitação sita na Praceta João 
Oliveira Marques, bloco 38 1º Esq. - Empreendi-
mento da Urbanização de vila D’Este, fregue-

sia de vilar de Andorinho, deste Concelho, para 
no prazo de 10 (dez) dias seguidos, contados a 
partir do dia 13 de Fevereiro de 2017, proceder 
ao levantamento de todos os seus bens ali de-
positados, na sequência do despejo, devendo 
para tal dirigir-se à gaiurb, urbanismo e habita-
ção, EM, sob pena, de não o fazendo serem os 
mesmos considerados perdidos a favor deste 
Município. 
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/2017/152
vila Nova de gaia, 06-02-2017 
Data de Publicitação: 14/02/2017

eDT-CMvNG/2017/70
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 
MARIA AMÉLIA gOMES gONçALvES, arren-
datária que foi da habitação sita na Rua José 
Dinis, bloco 2 nº32 1º h - Empreendimento D. 
Manuel Martins, Freguesia de Oliveira do Dou-
ro, deste Concelho, para no prazo de 10 (dez) 
dias seguidos, contados a partir do dia 14 de 
Fevereiro de 2017, proceder ao levantamento 
de todos os seus bens ali depositados, na se-
quência do despejo, devendo para tal dirigir-se 
à gaiurb, urbanismo e habitação, EM, sob pena, 
de não o fazendo serem os mesmos considera-
dos perdidos a favor deste Município. 
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/2017/150
vila Nova de gaia, 06-02-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 14/02/2017

eDT-CMvNG/2017/71
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:
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Faz saber, que fica por este meio notificado 
JOSÉ SOARES MAChADO, com última morada 
conhecida na Rua da Boavista, 88 – Frt. - Ser-
zedo, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do Registo de Auto-
móveis, de que a Polícia Municipal de vila Nova 
de gaia removeu no dia 29/10/2016, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da Rua da 
Boavista, freguesia de Serzedo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, 
marca Opel, modelo Corsa, matrícula 90-98-
gL, 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 e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
Proc. nº 134/DMP/vA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/169
vila Nova de gaia, 14-02-2017
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 15/02/2017

eDT-CMvNG/2017/72
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 
MARIA CâNDIDA MENDES ASSIS, com última 
morada conhecida na Rua Particular João Fé-
lix, 722 r/c – Santa Marinha, 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 
14/12/2016, ao abrigo do art.º 164º do Código da 
Estrada, da Praceta venceslau de Sá, freguesia 
de vilar de Paraíso, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 

vW, modelo Polo, matrícula 86-57-RE, 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-
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 Conselho
Proc. nº 166/DMP/vA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/170
vila Nova de gaia, 14-02-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 15/02/2017

eDT-CMvNG/2017/73
POSTURA MUNICIPAL DE TRâNSITO - BAIRRO 
JOÃO FÉLIX, FREgUESIA DA UNIÃO DAS FRE-
gUESIAS DE SANTA MARINhA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA
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 
6 de fevereiro de 2017, foi aprovada a seguinte 
POSTURA MUNICIPAL DE TRâNSITO:
Implementação de proibição de velocidade má-
xima de 30 Km/h em todo o Bairro João Félix, 
delimitado pela Rua Particular João Félix
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 15 de fevereiro de 2017,
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 16/02/2017

eDT-CMvNG/2017/74
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, nos termos do art.º 166º do Código 
da Estrada, que fica por este meio notificado 
PEDRO gIL SALvINI SOUSA, com última mora-
da conhecida na Rua Aires Barbosa, n.º 53 – 1.º 
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- Aveiro, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do Registo de Auto-
móveis, de que a Polícia Municipal de vila Nova 
de gaia removeu no dia 17/11/2016, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da Rua Pa-
dre valente Pinho Leão, freguesia de Oliveira do 
Douro, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de Passageiros, marca volvo mo-
delo 850 gLT, matrícula 38-22-AA, por se en-
contrar estacionado com indícios de abandono
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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos Paços do Concelho
Proc. n.º 150/DMP/vA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/173
vila Nova de gaia, 15-02-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 16/02/2017

eDT-CMvNG/2017/75
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, nos termos do art.º 166º do Código 
da estrada, que fica por este meio notificado 
FÁBIO JOSÉ LOPES vERgAS, com última mo-
rada conhecida na Rua Luís de Camões, n.º 115 
– gafanha da Nazaré, na qualidade de proprie-
tário conforme consta na Conservatória do Re-
gisto 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 Avenida Dr. Moreira de Sousa, freguesia de 
Pedroso, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de Mercadorias, marca Ford, mo-
delo Fiesta vAN, matrícula 06-61-IL, por se en-
contrar estacionado com indicios de abandono

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 num dos escaparates existentes no 
átrio dos Paços do Concelho
Proc. n.º 146/DMP/vA/2016
N/ Ref.ª: SAI-PMvNg/2017/172
vila Nova de gaia, 15-02-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 16/02/2017

eDT-CMvNG/2017/80
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 Pú-
blica vai ter lugar no dia 20 de março 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 20.03.2017.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 21 de fevereiro de 2017.
O vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 23/02/2017

eDT-CMvNG/2017/83
ALTERAçÃO À LICENçA DE LOTEAMENTO 

N.º 43/86
(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 
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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 
9 de fevereiro de 2017, e nos termos do dis-
posto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com as sucessivas altera-
ções, que foi apresentado um pedido de alte-
ração da licença de loteamento n.º 43/86 para 
o lote n.º 110, requerido em nome de ANTÓNIO 
DA ROChA COUTO, que tem como objetivo a 
alteração do número de pisos abaixo da cota 
de soleira, de 2 pisos para 3, de acordo com o 
executado em obra e regularização da edifica-
ção no que se refere à implantação, alpendres 
e muros de vedação, de acordo com o projeto 
aprovado no âmbito do processo de obras n.º 
374/93.
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 3883/16 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: 23/02/2017

eDT-CMvNG/2017/84
ALTERAçÃO À LICENçA DE LOTEAMENTO 

N.º 106/79
(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 fevereiro 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 106/79 para o lote n.º 
1, requerido em nome de ALBERTINA DA SILvA 
E SOUSA NUNES, que tem como objetivo:-
Retificação da área do lote, de 990m2 para 
1.050m2, de acordo com o levantamento topo-
gráfico realizado no local;
Alteração da cércea da edificação principal, de 
r/chão e andar para cave e r/chão;
Ampliação da mancha de implantação da edi-
ficação principal, passando a apresentar a área 
de implantação de 232,20m2;
Alteração dos alpendres laterais contíguos à 
construção principal, com a supressão de um 
e a alteração da implantação do outro, com a 
área de 28,40m2;
Definição de anexos, com área de construção 
de 235,30m2 e definição de alpendre com área 
de 11,50m2;
Construção anexa destinada a alojamento de 
animais com área de 13,40m2;
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 4921/16 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: 24/02/2017

eDT-CMvNG/2017/85
ALTERAçÃO À LICENçA DE LOTEAMENTO 

N.º 76/86
 (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 8 
de fevereiro 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 76/86 para o lote n.º 
3, requerido em nome de JOSÉ CARLOS SAN-
TOS BATISTA, que tem como objetivo:
Subdivisão do lote 3, em dois lotes.
Num dos lotes, a designar por lote 3, mantem-
-se a habitação unifamiliar com alvará de utili-
zação n.º 570/06, licenciada no âmbito do pro-
cesso de obras n.º 2336/01.
No outro lote, a designar por lote 3A, implanta-
ção de habitação unifamiliar de cave e r/chão, 
com área de construção de 232,65m2.

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 4829/16 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: 24/02/2017

eDT-CMvNG/2017/86
ALTERAçÃO À LICENçA DE LOTEAMENTO 

N.º 12/04
(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 fevereiro 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 12/04 para o lote 
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n.º 26, requerido em nome de JÚLIO AvELINO 
ARAÚJO TEIXEIRA, que tem como objetivo:
Incluir na caracterização do lote 26 a possibi-
lidade de edificar uma construção de apoio à 
edificação principal na parte posterior do lote, 
com a área máxima de implantação e de cons-
trução de 10,00m2 e com altura não superior 
à cércea do rés-do-chão do edifício principal, 
enquadrável no conceito de obras de escassa 
relevância urbanística, mantendo-se válidas as 
restantes especificações associadas para o lote, 
reguladas pelo 5º aditamento ao alvará de lote-
amento n.º 12/04.
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 4855/16 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: 24/02/2017

e.1. ReGULAMeNTO MUNICIPAL De eSTACIO-
NAMeNTO De veÍCULOS eM vILA NOvA De 
GAIA
Eduardo vítor Rodrigues, Presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna públi-
co, ao abrigo da competência que lhe confere 
a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que a Câmara 
Municipal, em reunião pública realizada no dia 
19 de dezembro de 2016, e a Assembleia Muni-
cipal de vila Nova de gaia, em reunião ordinária 
de 21 de dezembro de 2016, deliberaram apro-
var, após consulta pública, o Regulamento Mu-
nicipal de Estacionamento de veículos em vila 
Nova de gaia, que se publica, nos termos e para 
os efeitos do disposto no artigo 139.º do Código 
do Procedimento Administrativo, o qual entra 
em vigor no dia imediato à sua publicação no 
Diário da República, sem prejuízo de tal publi-
cação ser igualmente feita no Boletim Municipal 
e na Internet no sítio institucional do Município.
03 de fevereiro de 2017 – O Presidente da Câ-
mara, Eduardo vítor Rodrigues.

Preâmbulo
Considerando que:
Compete às Câmaras Municipais a aprovação 
da localização de parques ou zonas de esta-
cionamento, sendo as condições de utilização 
e taxas devidas pelo estacionamento aprova-
das por regulamento municipal (cfr. artigo 2.º 
do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de 
abril);
De acordo com o n.º 2 do artigo 70.º do Código 
da Estrada, os parques e zonas de estaciona-
mento podem ser afetos a veículos de certas 
categorias, podendo a sua utilização ser limita-
da no tempo ou sujeita ao pagamento de uma 
taxa, nos termos fixados em regulamento; 
O Regulamento Municipal de Estacionamento 
em vigor se encontra desajustado face à exi-
gência de adoção de uma nova estratégia de 
mobilidade conducente a uma ordenação mais 
eficiente da circulação rodoviária no concelho 
de vila Nova de gaia;
Na necessária busca de equilíbrio entre os múl-
tiplos interesses em presença, se pretende evi-
tar o estacionamento anárquico e abusivo de 
que resulta, em última análise, a degradação da 
qualidade de vida da cidade de vila Nova de 
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gaia e principalmente dos que aqui vivem e tra-
balham;
Para esse efeito se impõe a criação de um re-
gime de estacionamento mais flexível, adapta-
do e atento aos interesses específicos atuais de 
cada tipo de utente, nomeadamente aos dos 
residentes e dos agentes económicos locais e, 
bem assim, à dinâmica inerente aos fluxos de 
trânsito citadino, necessariamente diferencia-
dos e conjunturais, em função das circunstân-
cias de tempo e espaço, aos quais a organi-
zação da oferta de estacionamento na cidade 
deve responder prontamente com a máxima 
eficácia e qualidade. 
Neste contexto, o presente Regulamento ado-
ta um conjunto de medidas inovadoras entre as 
quais se contam, nomeadamente, a criação de 
Bolsas de Estacionamento e a criação do Car-
tão de Comerciante nas Zonas de Estaciona-
mento de Duração Limitada.
As Bolsas de Estacionamento, espaços com 
características e objetivos de exploração dife-
renciados, podem ser de alta e baixa rotação, 
sujeitos a taxas e limites horários máximos de 
permanência dos veículos de 4 e 8 horas, res-
petivamente, de cargas e descargas, dentro de 
limites horários pré-estabelecidos, ou Bolsas 
para residentes e comerciantes, afetas ao es-
tacionamento exclusivo de veículos de titulares 
do respetivo Cartão de Residente ou de Comer-
ciante. 
O Cartão de Comerciante permitirá ao respeti-
vo titular, mediante o pagamento de uma taxa 
anual, estacionar livremente na bolsa da zona 
de estacionamento de duração limitada corres-
pondente à respetiva sede ou domicílio profis-
sional. Trata-se de uma medida de claro incenti-
vo ao pequeno comércio local, especificamente 
dirigida aos titulares de estabelecimentos co-
merciais situados em ZEDL que não possuam 
alternativa de estacionamento para os veículos 
afetos à respetiva atividade.
De acordo com o preceituado na alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Au-
tarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câma-
ra Municipal elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do município. 
Durante o período de apreciação foram reco-

lhidas sugestões dos interessados nos termos 
e para os efeitos do artigo 101.º, n.º 1 do Código 
do Procedimento Administrativo.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
241.º da Constituição da República Portugue-
sa e 25.º, n.º 1, alínea g), do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, sob proposta da 
Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia aprova o seguinte regula-
mento:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕeS GeRAIS

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abri-
go e nos termos do artigo 241.º da Constitui-
ção da República Portuguesa, dos artigos 25.º, 
n.º 1 alínea g) e 33.º, n.º 1 alínea rr) do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 
20.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013, de 03 de setem-
bro, que estabelece o Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das Entidades Intermunici-
pais, do artigo 8.º, n.º 1 da Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de dezembro (Regime geral das Taxas 
das Autarquias Locais), do artigo 5.º, n.º 1 alí-
nea d) do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de 
fevereiro, com a redação introduzida pela Lei 
n.º 72/2013, de 3 de setembro e pelo Decreto-
-Lei n.º 146/2014, de 9 de outubro, dos artigos 
70.º, 71.º e 169.º, do Código da Estrada, do arti-
go 5.º da Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro, do 
artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006, 
de 20 de abril e Decreto-Lei n.º 146/2014, de 9 
de outubro.

Artigo 2.º
Objeto e Âmbito de Aplicação

1. O presente Regulamento estabelece o regime 
de estacionamento de veículos, em vila Nova 
de gaia, regula as condições de utilização dos 
respetivos parques e zonas de estacionamento 
e define as taxas ou preços devidos e regime 
de fiscalização correspondentes, bem como as 
regras aplicáveis às operações de cargas e des-
cargas.
2. Excluem-se do disposto no número anterior 
os parques de estacionamento não abertos ao 
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uso público e as zonas de estacionamento situ-
adas fora da via pública.
3. Os condicionamentos ao estacionamento e 
operações de cargas e descargas a veículos 
com peso bruto superior a 3500 kg e às opera-
ções de cargas e descargas fora dos locais indi-
cados para o efeito, a veículos com peso bruto 
inferior a 3500 kg, no interior da zona delimita-
da nos termos do ANEXO I, entre o IC1, IC2, Ro-
tunda de Santo Ovídio, Avenida da República, 
Avenida vasco da gama (variante à E.N. 222) e 
vL9 regem-se pelo Regulamento de Circulação 
e Operações de Cargas e Descargas na cidade 
de vila Nova de gaia. 
4. O estacionamento na Zona 01 do Centro his-
tórico fica sujeito à aplicação do disposto no 
respetivo Regulamento Municipal.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente Regulamento, consi-
dera-se:
a) Bolsas de Estacionamento (BE) – zonas es-
peciais de estacionamento, no interior das Zo-
nas de Estacionamento de Duração Limitada, 
com características de exploração diferencia-
das, delimitadas e aprovadas pela Câmara Mu-
nicipal, nos termos do presente Regulamento, 
de acordo com objetivos específicos de interes-
se público municipal;
b) Bolsa de Estacionamento de Duração Limi-
tada de Alta Rotação (BAR) – espaço afeto ao 
estacionamento sujeito a pagamento de uma 
taxa, bem como a limites máximos de perma-
nência dos veículos que não podem ultrapassar 
4 horas;
c) Bolsa de Estacionamento de Duração Limi-
tada de Baixa Rotação (BBR) – espaço afeto ao 
estacionamento sujeito a pagamento de uma 
taxa, bem como a limites máximos alargados 
de 8 horas de permanência dos veículos;
d) Bolsa de Cargas e Descargas (BCD) – espa-
ço especialmente destinado, dentro dos limites 
horários estabelecidos, à paragem e estaciona-
mento de veículos automóveis para a realização 
de operações de carga e descarga pelo tempo 
indispensável para o efeito;
e) Bolsa de Estacionamento para Residentes 
(BER) – espaço afeto ao estacionamento ex-
clusivo de titulares de Cartão de Residente da 

respetiva Zona de Estacionamento de Duração 
Limitada, atribuído nos termos e condições 
constantes da Secção III do Capítulo Iv;
f) Bolsa de Estacionamento para Comerciantes 
(BEC) – espaço afeto ao estacionamento ex-
clusivo de titulares de Cartão de Comerciante 
da respetiva Zona de Estacionamento de Dura-
ção Limitada, atribuído nos termos e condições 
constantes da Secção Iv do Capítulo Iv;
g) Lugar de Estacionamento Privativo (LEP) - 
local da via pública especialmente destinado, 
por construção ou sinalização, ao estaciona-
mento privativo de veículos ligeiros perfeita-
mente identificados, pertencentes a pessoas 
singulares ou coletivas, nos termos do disposto 
no artigo 9º, mediante o pagamento das taxas 
fixadas no Regulamento Municipal de Taxas e 
Outras Receitas do Município de vila Nova de 
gaia, bem como dos veículos ao serviço das 
entidades mencionadas no artigo 10.º, no exer-
cício das funções que lhe são inerentes, sendo 
sempre e em qualquer caso, titulado por licen-
ça a conceder pela Câmara Municipal;
h) Parque de estacionamento (PE) - local ex-
clusivamente destinado ao estacionamento de 
veículos;
i) via pública - via de comunicação terrestre 
afeta ao trânsito público;
j) Zonas de Estacionamento de Duração Limi-
tada (ZEDL’s) – zonas da via pública, cuja loca-
lização é aprovada pela Câmara Municipal, em 
que a ocupação de lugares de estacionamento 
está sujeita a determinadas condições específi-
cas de horário, limites de tempo de permanên-
cia e/ou a classes de veículos, bem como ao 
pagamento de taxas fixadas no Regulamento 
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Mu-
nicípio de vila Nova de gaia, e constantes de 
sinalização colocada nas respetivas Zonas, po-
dendo, ainda, incluir Bolsas de Estacionamento. 

Artigo 4.º
Locais de estacionamento e de Operações de 

Cargas e Descargas
1. Os Parques de Estacionamento, os Lugares 
de Estacionamento Privativo, as Zonas de Esta-
cionamento de Duração Limitada e respetivas 
Bolsas, devidamente indicados nos termos do 
Código da Estrada e legislação complementar, 
constituem, para efeitos deste Regulamento, 
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locais destinados ao estacionamento de veícu-
los, sem prejuízo dos demais locais e regras de 
estacionamento genericamente previstos na-
queles normativos legais. 
2. Sem prejuízo, igualmente, das normas legais 
e regulamentares em vigor e do disposto na alí-
nea g) do artigo 26.º, as operações de cargas e 
descargas, no período compreendido entre as 
08:00 e as 20:00 horas, só são permitidas nos 
locais e bolsas (BCD) devidamente autorizados 
e sinalizadas para o efeito.
3. No interior da zona delimitada entre o IC1, 
IC2, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da Re-
pública, Avenida vasco da gama (variante à 
E.N. 222) e vL9, as operações de cargas e des-
cargas só podem ser realizadas entre as 10:00 
as 17:00 horas.
4. Excecionam-se do disposto no número ante-
rior, as operações realizadas na Avenida da Re-
pública, que só podem ser efetuadas entre as 
10:30 e as 16:00 horas. 

TÍTULO II
LOCAIS De eSTACIONAMeNTO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕeS GeRAIS

Artigo 5.º
Taxas, Condições de Utilização e Horários

1. O acesso e estacionamento em PE, LEP, ZEDL 
e respetivas Bolsas estão sujeitos ao pagamen-
to das taxas ou preços e às condições de uti-
lização e horários fixados pelo Município nos 
termos da Lei e do presente Regulamento.
2. A informação relativa ao acesso e estaciona-
mento referidos no número anterior consta de 
sinalização colocada nos respetivos locais.
3. As taxas devidas nos termos do n.º 1 são as 
constantes do Regulamento Municipal de Taxas 
e Outras Receitas do Município de vila Nova de 
gaia devidamente publicitadas nos termos da 
lei.
4. As taxas devidas pelo estacionamento em 
área objeto de contrato de concessão celebra-
do com o Município para a exploração de luga-
res de estacionamento, incluindo as relativas à 
emissão de qualquer título válido de estaciona-
mento para a mesma área, constituem receita 
do respetivo concessionário, nos termos do ar-

tigo 17.º, n.º 5 do presente Regulamento.
5. É condição para atribuição de isenções, re-
duções, outros benefícios e direitos exclusivos 
previstos no presente Regulamento, designa-
damente cartão de residente, cartão de comer-
ciante e lugares de estacionamento privativo, a 
inexistência de dívidas vencidas e não pagas de 
quaisquer taxas municipais, independentemen-
te da entidade que efetua a respetiva cobrança.

Artigo 6.º
Responsabilidade

O pagamento das taxas por ocupação de lu-
gares de estacionamento não constitui o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia, seus serviços ou 
agentes, ou empresas concessionárias do es-
paço respetivo, em qualquer tipo de responsa-
bilidade perante o utilizador, designadamente 
por eventuais danos, furtos, perdas ou deterio-
rações dos respetivos veículos ou dos bens que 
se encontrem no seu interior.

Artigo 7.º
equipamentos

1. Os equipamentos de controlo de acesso e va-
lidade de autorização de estacionamento afe-
tos à execução do presente Regulamento são 
propriedade do Município ou das entidades 
concessionárias, nos termos previstos nos res-
petivos contratos, sendo proibida qualquer in-
tervenção não autorizada que os vise obstruir, 
danificar, abrir ou alterar por qualquer meio.
2. As condições de funcionamento do equipa-
mento para obtenção de autorização ou títu-
lo válido de estacionamento são objeto de di-
vulgação em local adequado para o efeito e a 
sua utilização pressupõe o seu conhecimento e 
aceitação.

CAPÍTULO II
DOS PARQUeS De eSTACIONAMeNTO (Pe)

Artigo 8.º
Parques de estacionamento

1. Os Parques de Estacionamento públicos mu-
nicipais podem ser instalados em qualquer es-
paço, coberto ou descoberto, à superfície ou 
subterrâneo do domínio público ou privado 
municipal, exclusivamente destinado ao esta-
cionamento de veículos mediante o pagamento 
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de uma taxa ou um preço, desde que devida-
mente demarcado e sinalizado, devendo as en-
tradas e saídas dos parques de estacionamento 
ser devidamente sinalizadas de acordo com os 
sinais de trânsito previstos no regulamento do 
Código da Estrada. 
2. Quando a entidade titular, exploradora ou 
gestora do parque de estacionamento seja di-
ferente da Câmara Municipal, as condições de 
utilização e o modo de determinação do preço 
devido pelo estacionamento são aprovados pe-
los órgãos municipais competentes a requeri-
mento daquela entidade.

CAPÍTULO III
DOS LUGAReS De eSTACIONAMeNTO PRIvA-

TIvO (LeP)

Artigo 9.º
Objeto e Âmbito

1. A Câmara Municipal pode autorizar a criação 
de LEP, a pedido de quaisquer pessoas singula-
res ou coletivas.
2. O estacionamento privativo destina-se a ve-
ículos ligeiros, sendo que, em condições exce-
cionais, devidamente justificadas, pode a Câ-
mara Municipal autorizar o estacionamento de 
veículos de outras categorias. 
3. A atribuição de LEP está sujeita a licencia-
mento municipal, ao pagamento das taxas 
constantes do Regulamento Municipal de Taxas 
e Outras Receitas do Município de vila Nova de 
gaia e obriga à correspondente sinalização, nos 
termos do Regulamento do Código da Estrada 
e demais legislação complementar.
4. A atribuição de LEP é titulada por Cartão de 
Estacionamento, com as seguintes indicações:
a) Nome do titular; 
b) validade; 
c) Identificação da zona privativa de estaciona-
mento a que se destina. 
5. Aos lugares de estacionamento privativo cor-
respondem 2 escalões: 
a) Escalão I (estacionamento efetuado em ar-
ruamento da zona interior à delimitada pelo 
IC1, IC2 (troço compreendido entre os Nós de 
Coimbrões e de Santo Ovídio), Avenida da Re-
pública, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida vas-
co da gama (troço entre Avenida da República 
e Rotunda Afonso de Albuquerque) e vL9, in-

cluindo nos próprios e ainda na Rua Conceição 
Fernandes;
b) Escalão II (estacionamento efetuado fora das 
zonas referidas no escalão I). 
6. Não é autorizado o estacionamento privati-
vo que, pelas suas características, possa impe-
dir a normal circulação do trânsito de viaturas 
e peões ou ser causa de prejuízos injustificados 
para terceiros. 
7. Sempre que aumente o número de LEP con-
cedidos na área de uma ZEDL, a Câmara Muni-
cipal compensará o Concessionário em número 
equivalente de lugares adicionais de estaciona-
mento de duração limitada na mesma área, a 
requerimento deste. 

Artigo 10.º
Isenções

Caso beneficiem da atribuição de LEP, pode-
rão ser isentas ou dispensadas do pagamento 
da taxa correspondente, nos termos do Regu-
lamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 
do Município de vila Nova de gaia, as seguintes 
entidades:
a) Freguesias;
b) Serviços desconcentrados da Administração 
Central;
c) Tribunais; 
d) Escolas; 
e) Unidades públicas de prestação de cuidados 
de saúde;
f) Corporações de bombeiros;
g) Forças militarizadas e policiais;
h) IPSS; 
i) Cidadãos com mobilidade reduzida.  

Artigo 11.º
Procedimento

1. A atribuição da licença de estacionamento 
privativo deve ser requerida através de impres-
so próprio. 
2. O requerimento deve conter, além da identifi-
cação do requerente, o respetivo número fiscal, 
a indicação exata do local e número de lugares 
a ocupar, o período de utilização pretendido, as 
características gerais de utilização, bem como 
outros elementos, nomeadamente comprovati-
vos, cuja apresentação seja exigida para cada 
caso. 
3. A atribuição de licença para mais do que um 
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lugar de estacionamento privativo, até ao limite 
máximo de três lugares, deve ser especialmen-
te fundamentada na imprescindibilidade desse 
estacionamento para a prossecução da ativida-
de do requerente e na inexistência de soluções 
alternativas.  

Artigo 12.º
Duração da Licença e Renovação

1. As licenças são concedidas por ano civil e fra-
ção. 
2. Sem prejuízo do disposto nos números an-
teriores, desde que solicitadas nos 6 primeiros 
meses do ano civil e nos casos devidamente 
justificados, poderão ser emitidas licenças para 
períodos inferiores a 12 meses, com um mínimo 
de 6 meses, a que corresponderá uma taxa pro-
porcional ao respetivo período. 
3. Caso não seja manifestado interesse na sua 
não renovação até ao dia 1 de dezembro, as li-
cenças são renovadas automaticamente no fim 
de cada ano civil, nos termos do Regulamento 
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Mu-
nicípio de vila Nova de gaia em vigor, ficando 
a sua validade dependente do pagamento da 
respetiva taxa.

Artigo 13.º
Horário de Utilização

1. O licenciamento de lugares de estacionamen-
to privativo, previsto no presente Regulamento, 
está sujeito, em regra, ao horário predefinido 
das 8:00 às 20:00 horas, nos dias úteis.
2. A requerimento fundamentado das entidades 
cujas atividades requeiram utilizações prioritá-
rias, podem ser atribuídos, fora do horário atrás 
referido, incluindo aos fins de semana, subperí-
odos complementares com a duração mínima 
de uma hora.
3. Excluem-se dos limites referidos no n.º 1 os 
lugares destinados a pessoas com mobilidade 
reduzida e a instituições que prossigam, de for-
ma ininterrupta, atividades prioritárias de inte-
resse público, caso em que a licença se consi-
dera igualmente ininterrupta.   

CAPÍTULO Iv
ZONAS eSTACIONAMeNTO De DURAÇÃO 

LIMITADA (ZeDL)

Secção I
Disposições Gerais

Artigo 14.º
Zonas de estacionamento de Duração Limita-

da (ZeDL’s)
1. A criação, localização e alteração das ZEDL’s 
compete à Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia que, no seio daquelas, poderá definir Bol-
sas de Estacionamento nos termos do presente 
Regulamento, ficando a respetiva exploração e 
fiscalização total ou parcialmente a cargo do 
Município, ou sob gestão de outras entidades, 
nomeadamente concessionárias, nos termos le-
gais e contratuais. 
2. As Zonas de Estacionamento de Duração Li-
mitada, existentes no Concelho de vila Nova de 
gaia são as constantes da PLANTA junta como 
ANEXO II: (a. ZONA 1; b. ZONA 2; c. ZONA 3; d. 
ZONA 4).
3. As taxas, horários e condições de funciona-
mento das ZEDL’s e respetivas Bolsas são as 
que constam do artigo 17.º do presente Regu-
lamento.

Artigo 15.º
Sinalização

1. As entradas e saídas das ZEDL´s e respeti-
vas Bolsas de Estacionamento (BE) estão su-
jeitas às restrições do presente Regulamento e 
são delimitadas e devidamente sinalizadas nos 
respetivos locais, nos termos do Código da Es-
trada.
2. No interior das ZEDL´s e respetivas BE, o es-
tacionamento será demarcado com sinalização 
horizontal e vertical, nos termos do Regula-
mento do Código da Estrada.

Artigo 16.º
Aquisição do Direito de estacionamento

1. O direito ao acesso e estacionamento nas 
ZEDL’s e nas BE constitui-se mediante autoli-
quidação da taxa devida pelo estacionamento 
e sua comprovação por meio de exibição de um 
título válido para o estacionamento.
2. Para efeitos do disposto no presente Regu-
lamento entende-se por autoliquidação o pa-
gamento do valor da taxa devida pelo esta-
cionamento, através dos meios admitidos para 
o efeito, mediante a emissão de um Título de 
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Estacionamento, comprovativo daquele paga-
mento.
3. A comprovação da autoliquidação da taxa 
devida pelo estacionamento efetua-se, pela 
colocação do Título de Estacionamento no in-
terior do veículo, junto ao para-brisas, com o 
rosto voltado para o exterior de modo a serem 
visíveis e legíveis as menções dele constante, 
sem prejuízo da concessão de dispensa da-
quela comprovação nos casos expressamente 
previstos no presente Regulamento, bem como 
nos casos em que tal dispensa decorra do meio 
utilizado para autoliquidação da taxa.
4. Sempre que o Título de Estacionamento não 
estiver colocado da forma estabelecida no nú-
mero anterior, presume-se o não pagamento da 
taxa devida pelo estacionamento.

Artigo 17.º
Condições de Utilização, Horários e Taxas

1. O acesso e estacionamento nas ZEDL´s e res-
petivas Bolsas estão sujeitos às condições de 
utilização, horários e taxas constantes do Regu-
lamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 
do Município de vila Nova de gaia.
2. O direito ao estacionamento nas ZEDL´s e 
BE é conferido pela titularidade do respetivo tí-
tulo de estacionamento, comprovativo da auto-
liquidação da taxa correspondente, válido para 
o local, em suporte físico ou eletrónico, nos ter-
mos estabelecidos no presente Regulamento e 
numa das modalidades previstas no artigo se-
guinte.
3. A comprovação da existência de título de es-
tacionamento em suporte físico efetua-se me-
diante a sua colocação no interior do veículo, 
junto do para-brisas, de forma visível e legível 
do exterior, independentemente de se tratar 
do respetivo Talão, do Cartão de Residente, 
do Cartão de Comerciante, do Cartão de Esta-
cionamento ou de qualquer outro documento, 
cartão ou dístico que possibilite validamente o 
estacionamento a utilizadores específicos.
4. A comprovação da existência de título de 
estacionamento em suporte físico só pode ser 
afastada quando seja expressamente dispensa-
da pela entidade gestora dos lugares de esta-
cionamento, em função da existência de outro 
meio de controlo válido, nomeadamente, ele-
trónico, ou virtual devidamente aprovado pela 

Câmara Municipal de vila Nova de gaia.
5. Exceto no que respeita a Lugares de Esta-
cionamento Privativo cuja taxa constitui receita 
municipal, todas as demais taxas devidas pelo 
estacionamento em área objeto de contrato de 
concessão celebrado com o Município para a 
exploração de lugares de estacionamento de 
duração limitada, incluindo as relativas à emis-
são de qualquer título válido de estacionamen-
to para a mesma área, constituem receita do 
respetivo concessionário.
6. Nos casos referidos no número anterior, com-
pete à entidade concessionária da exploração 
de lugares de estacionamento proceder à co-
brança das taxas devidas pelos títulos válidos 
de estacionamento, mediante disponibilização 
dos equipamentos e outros meios regulamen-
tares e/ou, contratuais, previstos para a sua 
autoliquidação e respetiva comprovação pelos 
utentes.
7. Em caso de incumprimento do dever de au-
toliquidação das taxas devidas e/ou do dever 
da sua comprovação pelos utentes, pode a en-
tidade gestora ou concessionária emitir aviso 
de pagamento voluntário.
8. Para efeitos do disposto no número anterior, 
o aviso de pagamento é colocado no veículo 
com o valor correspondente ao da taxa máxi-
ma diária, devendo o respetivo pagamento ser 
efetuado pelo utente/titular do veículo, nos ter-
mos e prazos constantes daquele aviso.
9. Não sendo voluntariamente efetuado o pa-
gamento de acordo com o estipulado no núme-
ro anterior, proceder-se-á à cobrança coerciva 
da taxa devida, caso em que àqueles valores 
acrescem, nos termos legais, as respetivas cus-
tas.
10. A definição dos horários de estacionamento 
nas ZEDL´s e nas respetivas Bolsas é da com-
petência da Câmara Municipal, sendo que:
a) O estacionamento nas BAR fica sempre su-
jeito a um período de tempo máximo de per-
manência, de acordo com a sinalização a colo-
car no local;
b) O estacionamento nas BBR fica sempre su-
jeito ao pagamento de um período de tempo 
mínimo de permanência, de acordo com a sina-
lização a colocar no local.
11. Fora dos períodos definidos nos números an-
teriores o estacionamento é gratuito e não está 
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condicionado a qualquer limitação de perma-
nência.

Artigo 18.º
Modalidades de Título de estacionamento

1. Para efeitos do presente Regulamento, consi-
deram-se comprovativos da autoliquidação da 
taxa devida pelo estacionamento em ZEDL os 
seguintes títulos:
a)Talão de estacionamento;
b) Meios eletrónicos alternativos (ex. telemóvel 
e net); 
c) Dístico de Avença;  
d) Cartão pré-pago;
e) Cartão de Residente;
f) Cartão de Comerciante;
g) Autorização especial de circulação;
h) Dístico do Município ou qualquer outro do-
cumento aprovado pela Câmara Municipal, ne-
cessário para titular as isenções a que se refere 
o artigo 10.º do presente Regulamento. 

Artigo 19.º
Talão de estacionamento

1. O Talão de Estacionamento deve ser adqui-
rido nos equipamentos destinados a esse fim 
mediante autoliquidação da taxa devida pelo 
estacionamento, a qual é comprovada pela co-
locação do mesmo nos termos definidos no n.º 
3 do artigo 16.º do presente Regulamento. 
2. Se o equipamento utilizado para adquirir o 
Talão de Estacionamento estiver fora de serviço 
ou avariado, deverá o mesmo ser adquirido no 
equipamento mais próximo.
3. O Talão de Estacionamento confere ao seu 
titular o direito ao estacionamento em lugar 
de estacionamento inserido numa ZEDL e/
ou respetivas Bolsas pelo período de validade 
máximo, constante do mesmo, findo o qual o 
utilizador fica obrigado a abandonar o espaço 
ocupado.
4. O Talão de Estacionamento pode ser subs-
tituído por equipamento/aplicação eletrónico 
individual devidamente autorizado.

Artigo 20.º
Meios eletrónicos Alternativos

1. A efetivação do pagamento da taxa de es-
tacionamento devido pode ser realizada atra-
vés de meios eletrónicos, designadamente, por 

telemóvel ou por Net, mediante subscrição de 
aplicação desenvolvida pela entidade gesto-
ra ou concessionária, ou outra que venha a ser 
criada e aprovada pela Câmara Municipal.
2. A aplicação a que se refere o número anterior 
deve ser subscrita e aplicada nos exatos termos 
criados para o efeito.

Artigo 21.º
Dístico de Avença

O estacionamento pode ser pago, através da 
subscrição de uma avença anual e da emissão 
de cartão pré-pago, cujos termos serão defini-
dos em regulamento específico. 

Artigo 22.º
estacionamento Proibido

1. Nas ZEDL’s e nas bolsas referidas na Secção 
II, para além dos casos especialmente previstos 
na lei, é, designadamente, proibido o estacio-
namento:
a) De veículos de categoria, tipo ou utilizador 
diferentes daqueles para o qual o espaço tenha 
sido exclusivamente afeto;
b) Por tempo superior ao permitido ou sem o 
pagamento das taxas devidas;
c) De veículo que não exiba, da forma devida e 
descrita no n.º 3 do artigo 16.º, o Título de Esta-
cionamento, ou cujo Título seja inválido ou es-
teja caducado, bem como não exiba o Cartão 
de Residente, Cartão de Comerciante ou qual-
quer outro documento, cartão ou dístico que 
possibilite o estacionamento a utilizadores es-
pecíficos da respetiva ZEDL e/ou Bolsa, exceto 
quando se verifique o disposto no artigo 17.º, n.º 
4 do presente Regulamento;
d) De veículos destinados à venda de quaisquer 
artigos ou a publicidade de qualquer natureza;
e) De veículos utilizados para transportes públi-
cos, quando não estejam em serviço.
2. A falta de pagamento das taxas de estaciona-
mento em ZEDL e respetivas Bolsas, incluindo 
o estacionamento por tempo superior ao das 
taxas eventualmente pagas, constitui contraor-
denação por estacionamento proibido, prevista 
e punida nos termos do disposto no artigos 71.º 
do Código da Estrada e legislação complemen-
tar. 
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Artigo 23.º
estacionamento indevido ou abusivo em 

ZeDL ou Be
Considera-se estacionamento indevido ou abu-
sivo, o estacionamento de veículo, em zona de 
estacionamento condicionado ao pagamento 
de taxa, em ZEDL e/ou BE, quando esta não 
tiver sido paga ou tiverem decorrido 2 horas 
para além do período de tempo pago, o qual é 
passível de bloqueamento e remoção de veícu-
lo nos termos previstos e punidos pelo Código 
da Estrada e legislação complementar.
Secção II
Das Bolsas de Estacionamento para Residentes 
(BER), para Comerciantes (BEC) e Bolsas de 
Alta e Baixa Rotação (BAR E BBR)

Artigo 24.º
Bolsas de estacionamento

1. As BER, BEC, BAR e BBR situam-se no seio 
das ZEDL abrangendo quaisquer espaços da 
via pública, cobertos ou descobertos, subter-
râneos ou à superfície, devidamente aprovados 
e delimitados mediante deliberação da Câmara 
Municipal e sinalizados, nos termos do Códi-
go da Estrada e legislação específica aplicável, 
bem como do presente Regulamento.
2. As taxas, horários e condições de funciona-
mento das ZEDL e respetivas Bolsas são as que 
constam do artigo 17.º do presente Regulamen-
to.

Artigo 25.º
Classes de veículos

1. Podem estacionar nas BER, BEC, BAR e BBR:
a) Os veículos automóveis ligeiros, com exce-
ção das autocaravanas, salvo sinalização em 
contrário;
b) Os motociclos, ciclomotores e velocípedes, 
nas áreas que lhes sejam reservadas;
c) Os veículos com uma extensão (L) superior a 
6 m e menor ou igual a 18 m. 

Artigo 26.º
Isenções e Dispensa de Pagamento

Estão isentos e/ou dispensados do pagamento 
da taxa correspondente ao título de estaciona-
mento:
a) Os veículos dos Residentes, quando estacio-
nados na sua Zona de residência, e desde que 

possuidores do respetivo Cartão, nos termos 
previstos no presente Regulamento;
b) Os veículos dos Comerciantes, quando es-
tacionados na Zona afeta à rua onde se situa o 
estabelecimento, e desde que possuidores do 
respetivo Cartão de Comerciante, nos termos 
previstos no presente Regulamento ou nas nor-
mas específicas de cada Zona;
c) Os veículos afetos a um LEP, quando estacio-
nados no lugar de estacionamento, constante 
do respetivo Cartão de Estacionamento e da 
sinalização do lugar, nos termos previstos no 
presente Regulamento;
d) Os veículos em missão urgente de socorro 
ou de polícia;
e) Os veículos pertencentes ao Município e os 
devidamente autorizados pela respetiva enti-
dade gestora ou concessionária;
f) Os motociclos, ciclomotores e velocípedes, 
bem como os veículos de deficientes motores, 
desde que estacionados nos lugares reserva-
dos às respetivas categorias;
g) Os veículos de peso bruto inferior a 3.500 Kg 
pelo tempo estritamente necessário à realiza-
ção de operações de carga e descarga nos perí-
odos de tempo compreendidos entre as 08:00 
e as 09:00 horas e entre as 19:00 e as 20:00 
horas. 

Secção III
Do Cartão de Residente

Artigo 27.º
Da qualidade de Residente e do respetivo 

Cartão
1. Podem ser atribuídos, para Zonas de Estacio-
namento de Duração Limitada e respetivas Bol-
sas, distintivos designados por «Cartão de Re-
sidente», mediante o pagamento de uma taxa 
prevista no Regulamento Municipal de Taxas e 
Outras Receitas do Município de vila Nova de 
gaia, que titulam a possibilidade de estacionar 
nos termos dos números seguintes.
2. Para os efeitos do presente Regulamento 
entende-se por “Residente” a pessoa singular 
com domicílio principal e permanente, onde ha-
bitualmente reside e mantém estabilizado o seu 
centro de vida familiar, sito no interior de uma 
ZEDL, e que preenchendo os requisitos previs-
tos na presente Secção, é titular de Cartão de 
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Residente.
3. O Cartão de Residente para as Zonas de Es-
tacionamento de Duração Limitada e respeti-
vas Bolsas pode ser requerido pelas pessoas 
singulares que, cumulativamente: 
a) Sejam residentes na área de uma Zona de Es-
tacionamento de Duração Limitada, e estejam 
recenseadas na respetiva freguesia; 
b) Sejam proprietárias de um veículo automó-
vel ou adquirentes com reserva de propriedade 
de um veículo automóvel ou locatárias em regi-
me de locação financeira ou aluguer de longa 
duração de um veículo automóvel, ou, ainda, 
detenham a direção efetiva de um veículo auto-
móvel associado, comprovadamente, ao exercí-
cio de atividade profissional ou ao uso privado 
do requerente. 
4. A titularidade de Cartão de Residente con-
fere autorização para estacionar, em local de-
vidamente identificado como estacionamento 
de duração limitada sito na rua de residência e/
ou ainda nos locais devidamente identificados 
como BER.
5. Os Residentes nos arruamentos coincidentes 
com limites de ZEDL poderão estacionar em 
qualquer dos lados do respetivo arruamento.
6. O estacionamento referido nos números an-
teriores não tem limite de tempo, salvo se pre-
visto em normas específicas de zona.
7. O Cartão de Residente deve ser colocado no 
interior do veículo com o rosto para o exterior, 
junto do para-brisas, de modo a serem visíveis 
e legíveis as menções dele constante.
8. O Cartão de Residente pode ser substituído 
por equipamento eletrónico individual devida-
mente autorizado. 

Artigo 28.º
Requerimento

1. O pedido de emissão do cartão é feito através 
do preenchimento de impresso próprio, deven-
do os interessados entregar cópias dos seguin-
tes documentos: 
a) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão 
ou carta de condução; 
b) Cartão de eleitor ou atestado de residência; 
c) Documento único automóvel ou título de re-
gisto de propriedade do veículo ou contratos 
que titulam a aquisição com reserva de proprie-
dade ou contrato de locação financeira ou de 

aluguer de longa duração ou documento equi-
valente ou, ainda, declaração da respetiva em-
presa ou entidade empregadora donde conste 
o nome e morada do condutor, a matrícula do 
veículo automóvel e o respetivo vínculo laboral 
ou declaração equivalente do proprietário do 
veículo comprovativa de que o mesmo se en-
contra afeto ao uso habitual do Residente;
d) Outro documento comprovativo da residên-
cia, se tal se revelar necessário.
2. Para a atribuição do segundo Cartão de Re-
sidente, é ainda exigida declaração sob com-
promisso de honra de que não possui lugar de 
estacionamento privativo ou garagem na zona 
de residência habitual ou se residir em edifícios 
constituídos em propriedade horizontal, decla-
ração do condomínio no mesmo sentido.
3. As falsas declarações ou informações e a fal-
sificação de documentos determinam a respon-
sabilidade criminal do infrator.

Artigo 29.º
Características

A atribuição de Cartão de Residente, associado 
a um veículo concretamente identificado, é de-
cidida pela Câmara Municipal, e dele constam:
a) O arruamento de residência para que é váli-
do, ou em caso de impossibilidade de estacio-
namento a rua adjacente;
b) A matrícula do veículo;
c) O prazo de validade.

Artigo 30.º
Devoluções

1. O Cartão de Residente deve ser imediata-
mente devolvido sempre que se alterem os 
pressupostos sobre os quais assentou a deci-
são da sua emissão, designadamente, quando o 
titular deixe de ter residência na zona respetiva 
ou aliene o seu veículo.
2. O titular do Cartão de Residente deverá ain-
da comunicar, de imediato, a mudança do veí-
culo para efeitos de substituição do Cartão nos 
termos do n.º 4 do artigo 32.º do presente Re-
gulamento.

Artigo 31.º
Roubo, furto, extravio ou falsificação

1. Em caso de roubo, furto ou extravio do Car-
tão de Residente, deve o seu titular comunicar 
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de imediato o facto à Câmara Municipal, sob 
pena de responder pelos prejuízos resultantes 
da sua utilização indevida por outrem.
2. Nos casos referidos no número anterior o 
procedimento seguido na substituição do Car-
tão será o mesmo que o utilizado para a sua 
renovação.
3. Em caso de falsificação do Cartão de Resi-
dente, sem prejuízo da responsabilidade penal 
do infrator, serão revogados os cartões emiti-
dos relativamente à mesma residência e não 
haverá direito à emissão de novos cartões para 
os titulares pelo período de cinco anos.

Artigo 32.º
validade

1. O Cartão tem validade anual e é renovável vi-
gorando após o pagamento da respetiva taxa 
prevista no Regulamento Municipal de Taxas e 
Outras Receitas do Município de vila Nova de 
gaia, até ao fim do respetivo ano civil. 
2. A renovação do Cartão de Residente será 
efetuada a requerimento do seu titular.
3. Para a renovação do Cartão de Residente de-
vem ser exibidos os documentos referidos nas 
alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 28.º do presente 
Regulamento.
4. Para a substituição do Cartão de Residente, 
por mudança de veículo, apenas é necessário 
o documento previsto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 28.º do presente Regulamento.

Secção Iv
Do Cartão de Comerciante

Artigo 33.º
Atribuição do Cartão de Comerciante

1. Podem ser atribuídos, para as BEC ou BBR 
das Zonas de Estacionamento de Duração Li-
mitada, distintivos designados por «Cartão de 
Comerciante», que titulam a possibilidade de 
estacionar naquelas Bolsas, nos termos dos 
números seguintes, mediante o pagamento de 
uma taxa específica prevista no Regulamento 
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Muni-
cípio de vila Nova de gaia. 
2. Para os efeitos do presente Regulamento 
considera-se Comerciante a pessoa singular ou 
coletiva que detenha ou explore um estabeleci-
mento comercial de rua ou centro de compras, 

designadamente:
a) Supermercados, minimercados, mercearias, 
talhos, peixarias, charcutarias, frutarias, pada-
rias e demais lojas de venda de produtos ali-
mentares;
b) Sapataria e pronto-a-vestir;
c) Drogarias e perfumarias;
d) Papelarias e livrarias;
e) Ourivesarias e relojoarias;
f) Lavandarias e tinturarias;
g) Barbearias, cabeleireiros e gabinetes de es-
tética;
h) Estabelecimento de comércio de animais e 
produtos alimentares para animais;
i) Estabelecimentos de venda de artesanato e 
produtos regionais;
j) Quiosques e tabacarias;
k) Estabelecimentos de restauração e bebidas;
l) Floristas;
m) Outros estabelecimentos afins daqueles que 
se encontram referidos nas alíneas anteriores.
3. O Cartão de Comerciante para as BEC e BBR 
das Zonas de Estacionamento de Duração Limi-
tada pode ser requerido pelas pessoas singula-
res e coletivas que, cumulativamente: 
a) Integrem o conceito de Comerciante previs-
to no número anterior;
b) O respetivo estabelecimento esteja localiza-
do numa Zona de Estacionamento de Duração 
Limitada, ou arruamento contíguo quando o es-
tacionamento seja proibido, e aí tenha domicí-
lio profissional;
c) Apresente um volume de negócios ou ba-
lanço total, relativo ao ano civil anterior, que 
não exceda o valor de 2 milhões de euros e dis-
ponha de um número de efetivos inferior a 10, 
correspondendo ao conceito de micro empresa 
decorrente do Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 
de novembro;
d) Sejam proprietárias de um veículo automó-
vel ou adquirentes com reserva de propriedade 
de um veículo automóvel ou locatárias em regi-
me de locação financeira ou aluguer de longa 
duração de um veículo automóvel, ou, ainda, 
detenham a direção efetiva de um veículo auto-
móvel associado, comprovadamente, ao exercí-
cio de atividade profissional. 
4. A titularidade de Cartão de Comerciante 
confere autorização municipal para estacionar, 
sem sujeição ao pagamento de taxa horária de 
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estacionamento na Bolsa de Estacionamento 
para Comerciantes ou BBR afeta à ZEDL onde 
se situa o seu estabelecimento, nos locais devi-
damente identificados como BEC ou BBR.
5. Os titulares do Cartão de Comerciante, cujo 
estabelecimento se situe nos arruamentos 
coincidentes com limites de ZEDL podem es-
tacionar em qualquer dos lados do respetivo 
arruamento.
6. O estacionamento referido nos números an-
teriores não tem limite de tempo, salvo se pre-
visto em normas específicas de zona.
7. A Câmara Municipal delibera individualmente 
sobre cada requerimento de atribuição do Car-
tão de Comerciante, podendo solicitar a pres-
tação de esclarecimentos adicionais ou apre-
sentação de outros documentos que considere 
relevantes.
8. Cada comerciante que reúna as condições 
referidas no artigo anterior só pode possuir um 
Cartão de Comerciante.
9. O Cartão deve ser colocado no interior do 
veículo com o rosto para o exterior, junto do 
para-brisas, de modo a serem visíveis e legíveis 
as menções dele constante.
10. Quando o Cartão não estiver colocado da 
forma prevista no número anterior, presume-se 
o não pagamento do estacionamento ou a não 
qualidade de “Comerciante”.
11. O Cartão de Comerciante pode ser substituí-
do por equipamento eletrónico individual devi-
damente autorizado.
12. Às situações de devolução do Cartão de Co-
merciante ou em caso do seu roubo, furto, ex-
travio ou falsificação aplica-se, respetivamente, 
o disposto nos artigos 30.º e 31.º do presente 
Regulamento, com as necessárias adaptações.

Artigo 34.º
Requerimento

1. O pedido de emissão do cartão é feito através 
do preenchimento de impresso próprio, deven-
do os interessados entregar cópias dos seguin-
tes documentos: 
a) Certidão da conservatória do registo comer-
cial válida da qual conste a atividade exercida 
ou comprovativo do exercício de atividade da 
categoria B do CIRS;
b) Declaração de IRC, IRS ou balanço total rela-
tivos ao último exercício; 

c) Documento comprovativo da titularidade do 
direito de propriedade, arrendamento, uso ou 
ocupação do estabelecimento;
d) Título de registo de propriedade, certifica-
do de matrícula do veículo automóvel ligeiro 
de mercadorias, contrato que titula a aquisição 
com reserva de propriedade, contrato de loca-
ção financeira ou de aluguer de longa duração;
e) Cartão de identificação fiscal do requerente;
f) Cartão de cidadão ou bilhete de identidade 
do legal representante do requerente;
g) Declaração sob compromisso de honra de 
que a empresa não detém mais de 9 efetivos, 
da inexistência de garagem ou estacionamento 
privativo afeta ao imóvel onde se situa o esta-
belecimento comercial ou, caso este se situe em 
edifício constituído em propriedade horizontal, 
declaração do condomínio no mesmo sentido.
2. As falsas declarações ou informações e a fal-
sificação de documentos determinam a respon-
sabilidade criminal do infrator.

Artigo 35.º
Características

A atribuição de Cartão de Comerciante, asso-
ciado a um veículo concretamente identificado, 
é decidida pela Câmara Municipal, e dele cons-
tam:
a) A ZEDL para que é válido;
b) O arruamento do estabelecimento;
c) A matrícula do veículo;
d) O prazo de validade.

Artigo 36.º
validade

1. O Cartão tem validade anual e é renovável vi-
gorando após o pagamento da respetiva taxa 
prevista no Regulamento Municipal de Taxas e 
Outras Receitas do Município, até ao fim do res-
petivo ano civil.
2. A renovação do Cartão de Comerciante será 
efetuada a requerimento do seu titular.
3. Para a renovação do Cartão de Comerciante 
devem ser exibidos os documentos referidos no 
n.º 1 do artigo 34.º do presente Regulamento.
4. Para a substituição do Cartão de Comercian-
te, por mudança de veículo, apenas é necessá-
rio o documento previsto na alínea d) do n.º 1 
do artigo 34.º do presente Regulamento.
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TÍTULO III
DA fISCALIZAÇÃO e CONTRAORDeNAÇÕeS

CAPÍTULO I
DA fISCALIZAÇÃO

Artigo 37.º
entidades competentes

1. A fiscalização do cumprimento das disposi-
ções do presente Regulamento é da compe-
tência do Município, exercida através da Polícia 
Municipal, das autoridades policiais e dos tra-
balhadores da entidade concessionária nas zo-
nas que lhe estão concessionadas devidamente 
delimitadas e sinalizadas, nos termos do Códi-
go da Estrada, legislação complementar e do 
presente Regulamento.
2. Os trabalhadores das entidades concessioná-
rias referidos no número anterior com funções 
de fiscalização podem exercer a atividade de 
fiscalização nas áreas concessionadas, relati-
vamente às infrações ao disposto no artigo 71.º 
do Código da Estrada, desde que devidamente 
equiparados a agente da Autoridade Adminis-
trativa, nos termos da legislação em vigor e res-
petiva regulamentação.
3. No exercício da respetiva atividade a entida-
de concessionária pode, nos termos do quadro 
legal em vigor e do presente Regulamento, ve-
rificar o cumprimento da autoliquidação das ta-
xas devidas e respetiva comprovação. 

Artigo 38.º
Competências de fiscalização

1. Sem prejuízo dos poderes de fiscalização de-
correntes da lei e dos contratos de concessão 
celebrados pelo Município, compete especial-
mente aos agentes de fiscalização referidos no 
artigo anterior:
a) Zelar pelo cumprimento do presente regula-
mento;
b) Esclarecer os utilizadores sobre as normas 
estabelecidas no presente regulamento ou ou-
tros normativos legais ou regulamentares apli-
cáveis, bem como sobre o funcionamento dos 
equipamentos instalados;
c) Promover e controlar o correto estaciona-
mento, paragem e acesso ao estacionamento;
d) Avisar os infratores do teor da infração verifi-
cada, advertindo para a possibilidade do levan-

tamento do respetivo auto de notícia caso não 
seja efetuado o pagamento da taxa devida pela 
ocupação prevista no presente Regulamento e 
no Regulamento Municipal de Taxas e Outras 
Receitas do Município de vila Nova de gaia;
e) Desencadear, nos termos do disposto no 
presente Regulamento, no Código da Estrada e 
demais legislação complementar e dos contra-
tos de concessão, as ações necessárias à autu-
ação e eventual bloqueamento e remoção dos 
veículos em transgressão;
f) Promover diligências para obtenção de paga-
mento voluntário das taxas de estacionamento, 
designadamente mediante emissão de Avisos 
de Pagamento, nos termos e para os efeitos es-
tabelecidos neste Regulamento;
g) Participar às autoridades policiais e ou ou-
tras competentes as infrações ao Código da Es-
trada e à legislação complementar aplicável de 
que tenha conhecimento no exercício das suas 
funções e colaborar com as autoridades poli-
ciais;
h) Levantar Auto de Notícia, quando aplicável, 
nos termos do disposto no artigo 48.º, 49.º, 50.º 
e 71.º do Código da Estrada;
i) Proceder ao bloqueamento de veículos nos 
termos do Código da Estrada.
2. As competências referidas nas alíneas h) e i) 
do número anterior só podem ser exercidas por 
autoridade policial ou pessoas a eles equipara-
das nos termos da lei. 

CAPÍTULO II
DAS INfRAÇÕeS

Artigo 39.º
Contraordenações

Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal a 
que houver lugar, constituem contraordenações 
puníveis com coima nos termos e para os efei-
tos previstos nos artigos 131.º e seguintes e 163.º 
e seguintes do Código da Estrada, as violações 
das proibições de paragem e estacionamento 
previstas no n.º 1 do artigo 49.º, n.º 1 do artigo 
50.º e no artigo 71.º todos do Código da Estrada 
ou o estacionamento indevido ou abusivo pre-
visto no artigo 163.º do Código da Estrada.
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Artigo 40.º
Limites da Coima em Caso de Negligência

1. Nas contraordenações previstas neste regula-
mento a negligência é sempre sancionada.
2. Se a contraordenação for praticada com ne-
gligência, os limites máximos e mínimo das coi-
mas são reduzidos para metade.

Artigo 41.º
Do Processo de Contraordenação

1. A competência para processar contraordena-
ções e para aplicação de coimas, compete, nos 
termos da lei, à Autoridade Nacional de Segu-
rança Rodoviária (ANSR).
2. As competências referidas no número ante-
rior podem ser exercidas pela Câmara Muni-
cipal, desde que verificados os pressupostos 
previstos na Portaria n.º 244/2016, de 7 de se-
tembro.
3. As contraordenações previstas neste regula-
mento regem-se pelo regime geral das contra-
ordenações com as adaptações constantes do 
Código da Estrada.

CAPÍTULO III
ABANDONO, BLOQUeAMeNTO e ReMOÇÃO 

De veÍCULOS

Artigo 42.º
Abandono, Remoção e Bloqueamento de 

veículos
1. São aplicáveis ao abandono, remoção e blo-
queamento de veículos, as regras estabelecidas 
nos artigos 163.º a 168.º do Código da Estrada 
e na Portaria n.º 1424/2001, de 13 de dezembro, 
com a redação conferida pela Portaria n.º 1334-
F/2010, de 31 de dezembro.
2. Os proprietários, usufrutuários, adquirentes 
com reserva de propriedade ou locatários em 
regime de locação financeira são responsáveis 
por todas as despesas ocasionadas pela remo-
ção, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
e do direito de regresso contra o condutor.
3. Pelo bloqueamento, remoção e depósito de 
veículos, nos termos previstos no Código da Es-
trada são devidas as taxas fixadas na Portaria 
n.º 1424/2001, de 13 de dezembro, com a reda-
ção conferida pela Portaria n.º 1334-F/2010, de 
31 de dezembro.

Artigo 43.º
viatura Abandonada

1. Nos casos em que se verifique que a viatura 
se encontra abandonada, a mesma será iden-
tificada com um dístico autocolante de onde 
constará o prazo para ser retirada pelo seu pro-
prietário ou detentor, sob pena de a mesma ser 
removida.
2. Será recolhido no local um documento foto-
gráfico da viatura abandonada, bem como da 
zona adjacente, para juntar ao processo.

Artigo 44.º
Bloqueamento e Remoção

1. Podem ser removidos os veículos que se en-
contrem:
a) Estacionados de forma indevida ou abusiva-
mente nos termos do artigo 163.º do Código da 
Estrada;
b) Estacionados ou imobilizados de modo a 
constituírem evidente perigo ou grave pertur-
bação para o trânsito;
c) Estacionados ou imobilizados em locais que, 
por razões de segurança, ordem pública, de 
emergência ou de socorro, justifiquem a remo-
ção.
2. Para os efeitos do disposto na alínea a) do 
número anterior, considera-se estacionado 
abusivamente, designadamente, o veículo que 
permanecer em local de estacionamento de 
duração limitada mais de 2 horas sem paga-
mento da respetiva taxa ou 2 horas para além 
do período de tempo permitido.
3. Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 
1, considera-se que constituem evidente perigo 
ou grave perturbação para o trânsito os seguin-
tes casos de estacionamento ou imobilização:
a) Em via ou corredor de circulação reservados 
a transportes públicos;
b) Em local de paragem de veículos de trans-
porte coletivo de passageiros;
c) Em passagem de peões ou de velocípedes 
sinalizada;
d) Em cima dos passeios ou em zona reservada 
exclusivamente ao trânsito de utilizadores vul-
neráveis;
e) Na faixa de rodagem sem ser junto da berma 
ou passeio;
f) Em local destinado ao acesso de veículos ou 
peões a propriedades, garagens ou locais de 
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estacionamento;
g) Em local destinado ao estacionamento de 
veículos de certas categorias, ao serviço de 
determinadas entidades ou utilizados no trans-
porte de pessoas com deficiência;
h) Em local afeto à paragem de veículos para 
operações de carga e descarga ou tomada e 
largada de passageiros;
i) Impedindo o trânsito de veículos ou obrigan-
do à utilização da parte da faixa de rodagem 
destinada ao sentido contrário, conforme o 
trânsito se faça num ou em dois sentidos;
j) Na faixa de rodagem, em segunda fila;
k) Em local em que impeça o acesso a outros 
veículos devidamente estacionados ou a saída 
destes.
4. verificada qualquer das situações previstas 
nas alíneas a) e b) do n.º 1, os agentes de fis-
calização, tal como definidos no n.º 2 do artigo 
38.º do presente Regulamento, podem bloque-
ar o veículo através de dispositivo adequado, 
impedindo a sua deslocação até que se possa 
proceder à remoção.
5. Na situação prevista na alínea b) do n.º 1, no 
caso de não ser possível a remoção imediata, 
os mesmos agentes de fiscalização devem tam-
bém proceder à deslocação provisória do veí-
culo para outro local, a fim de aí ser bloqueado 
até à remoção.
6. O desbloqueamento do veículo só pode ser 
feito pelas autoridades competentes, sendo 
sancionada, nos termos da lei, qualquer outra 
pessoa que o fizer.

TÍTULO Iv
DISPOSIÇÕeS fINAIS

Artigo 45.º
Norma Revogatória e Alteração de Normas 

Regulamentares
1. É revogado o Regulamento de Estacionamen-
to do Município de vila Nova de gaia em vigor 
sendo igualmente revogadas quaisquer outras 
normas regulamentares do Município que con-
trariem o disposto no presente Regulamento.
2. Os artigos 3.º e 5.º do Regulamento de Cir-
culação e Operações de Carga e Descarga na 
Cidade de vila Nova de gaia, aprovado por de-
liberação da Assembleia Municipal de 30 de de-
zembro de 2009, passam a ter a seguinte reda-

ção:
“Artigo 3.º
Do horário
1. É proibida a circulação, estacionamento e 
operações de cargas e descargas a veículos 
com peso bruto superior a 3500 kg, nos perí-
odos entre as 8 e as 10 horas e entre as 17 e as 
19 horas.
2. São igualmente proibidas as operações de 
carga e descarga fora dos locais indicados para 
o efeito, a veículos com peso bruto inferior a 
3500 kg, nos períodos entre as 8 e as 10 horas 
e entre as 17 e as 19 horas.
3.Excecionam-se do disposto nos números an-
teriores as operações realizadas na Avenida da 
República, que só podem ser efetuadas entre 
as 10h30m e as 16h00.
4. Não são abrangidos pelos condicionamentos 
previstos nos números anteriores os veículos 
que asseguram o funcionamento das Caves do 
vinho do Porto.”
“Artigo 5.º
Das autorizações especiais de circulação
1. A Câmara Municipal, ou o vereador com com-
petência delegada podem conceder autoriza-
ções especiais de circulação e/ou para reali-
zação de operações de carga e descarga, aos 
veículos sujeitos às restrições constantes do 
presente diploma, devendo posteriormente co-
municar o facto à Autoridade Nacional de Se-
gurança Rodoviária, com a devida justificação.
2. As autorizações referidas no número ante-
rior são concedidas a título excecional, para a 
realização de transportes comprovadamente 
indispensáveis e urgentes, designadamente os 
seguintes:
a) Transportes de produtos facilmente perecí-
veis;
b) Transportes de cadáveres de animais para 
esquartejamento;
c) Transportes de matérias imprescindíveis à 
laboração contínua de certas unidades de pro-
dução.
3. O pedido de autorização especial deverá ser 
apresentado, sob a forma de requerimento es-
crito, conforme modelo disponibilizado pelo 
Município no seu sítio da internet ou em supor-
te papel, devendo especificar, designadamente, 
a identificação do transportador, as caracterís-
ticas do veículo, a natureza das mercadorias, 
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bem como o itinerário, locais e tempos de per-
manência previstos.
4. As autorizações previstas no presente artigo 
podem respeitar a um só transporte e /ou ope-
ração de carga e descarga ou a transportes e/
ou operações de carga e descarga a efetuar du-
rante um determinado período ou com caráter 
permanente.”

Artigo 46.º
Remissões

As remissões feitas para os preceitos ora revo-
gados consideram-se automaticamente trans-
postas para as disposições equivalentes do 
presente Regulamento.

Artigo 47.º
vigência

O presente Regulamento entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação.
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O Boletim Municipal está disponível 
no sítio da Internet do 

Município de Vila Nova de Gaia em
http://www.cm-gaia.pt/

O Boletim Municipal pode ser adquirido no 
Gabinete de Atendimento ao Munícipe 

através de impressão/fotocópia e 
pago de acordo com o definido na 
Tabela de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Vila Nova de Gaia.
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