
Nº 63 | março 2016
www.cm-gaia.pt

Gaia
Boletim

Municipal



Nº 63 | março 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

2

A. ASSEMBLEIA MUNICIPAL

 A.1 Minuta da Ata nº 28 (reunião ordinária - 17.03.2016) ______________________________

B. CÂMARA MUNICIPAL

 B.1 Ata nº 5 (reunião ordinária - 07.03.2016) ______________________________ 

 B.2 Ata nº 6 (reunião pública - 21.03.2016) ________________________________

 

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇOS

 C.1 Despachos ________________________________________________________________

 C.2 Ordens de Serviço __________________________________________________________

D. AVISOS E EDITAIS

 D.1 Avisos ___________________________________________________________________

 D.2 Editais ___________________________________________________________________

ÍNDICE

03

19

36

39

40

40

04



Nº 63 | março 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 3

A.1. MINUTA DA ATA 38
Aos dezassete dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezasseis, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Senhor 
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e 
subscrito por este e por todos os Grupos Municipais 
"Pelo falecimento do Reverendíssimo Sacerdote Jo-
aquim Martins Alves Pereira", aprovado por Unani-
midade.
2) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Senhor 
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e 
subscritor por este e por todos os Grupos Munici-
pais, "Pelo falecimento da Exma. Sra. Dra. Maria 
Helena Menezes, extremosa Mãe do Exmo. Sr. Dr. 
Luís Filipe Menezes, ex-Presidente do Município de 
Vila Nova de Gaia” aprovado por Unanimidade.
3) Foi o ponto 4.12. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto a autorizar a repartição de encargos e 
respetiva assunção de compromissos futuros rela-
tivo à abertura do procedimento por concurso pú-
blico para a "Construção do Pavilhão Municipal de 
Avintes", os documentos e peças que o constituem 
(Projeto de Execução; PSS, PPGRCD; Programa de 
Concurso e Caderno de Encargos), a constituição 
do júri e procedimento e autorizar a despesa no 
valor de 1.430.00,00 € + IVA” aprovado por Una-
nimidade.
4) Foi o ponto 4.13. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara quanto à 
abertura do Concurso Público com a denominação 
"Concurso Público para a Concessão de Exploração 
do Bar e Restaurante do parque Biológico e do Bar 
do Parque da Lavandeira" - Autorização do Proce-
dimento, programa de concurso e seus anexos, ca-
dernos de encargos e seus anexos e constituição 
do Júri” aprovada por Maioria, com 03 abstenções 
da CDU e 44 votos a favor (15 do PS; 12 do Grupo 
Municipal dos Presidentes de Junta de Freguesia/
PS; 08 do PSD; 05 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 4.14. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Municipal 
da manutenção do estabelecimento industrial, so-
licitado por "António Frederico R. Pereira — Laca-
gens e Vernizes, Lda" - Processo n° 4571/15 — RI, 
Rua do Lavadouro de Matosinhos, Freguesia de S. 
Félix da Marinha", aprovado por Unanimidade.
6) Foi o ponto 4.15. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Municipal 
da manutenção do estabelecimento industrial, soli-
citado por Alberto Rodrigues das Neves — Processo 

n° 5146/15 — RI, Rua das Barreiras, 455, União 
de Freguesias de Grijó e Sermonde", aprovado por 
Unanimidade.
7) Foi o ponto 4.16. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à Desafetação do Domínio Público para 
o Domínio Privado do Município de 15 parcelas de 
terreno, sito na Rua Estevão da Gama, União de 
Freguesias de Gulpilhares e Valadares aprovado por 
Unanimidade.
8) Foi o ponto 4.17. "Discussão e Votação da Pro-
posta da Câmara Municipal quanto à Desafetação 
do Domínio Público de uma parcela de terreno com 
69,5 m2, e posterior permuta dessa mesma parcela 
por uma parcela da "Sogevinus" com 44,5 m2, de-
vendo a "Sogevinus", no ato da escritura, proceder 
ao pagamento de 2 213,85 € (dois mil duzentos e 
treze euros e oitenta e cinco cêntimos), correspon-
dente à diferença de valores das parcelas a permu-
tar” aprovado por Unanimidade.
9) Foi o ponto 4.18. "Discussão e Votação da Pro-
posta da Câmara Municipal quanto à isenção da 
liquidação da Taxa Municipal de Proteção Civil, 
relativamente às pessoas singulares ou coletivas 
proprietárias de prédios urbanos ou rústicos, com 
efeitos desde a data da entrada em vigor do Regu-
lamento Municipal de Proteção Civil até ao ano de 
2017 inclusive, nos termos do n.º 2 do Art.º 16º 
da Lei n° 73/2015, de 03 de setembro e aprovar a 
abertura do procedimento tendo em vista a altera-
ção/ revisão do Regulamento Municipal de Proteção 
Civil atualmente em vigor, nos termos do Art.º 98. 
° do Código de Procedimento Administrativo apro-
vado por Unanimidade.
10) Foi apreciada a Informação Escrita do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal e da situa-
ção financeira do Município.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 
por encerrada eram 00 horas e 55 minutos do dia 
18 de março de 2016, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assinada pela 
Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor Presi-
dente da Assembleia Municipal, e que foi aprovada 
por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.

A. ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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B.1. ATA N.º 5
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
07 DE MARÇO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira.
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Art.º 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 15 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 5 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO N.º 1

O Sr. Vereador Dr. Elisio Ferreira Pinto referiu-se ao 
Dia Internacional da Mulher, que se comemora no 
dia 08.03.2016, dizendo que, nesse contexto, gos-
taria de reconhecer nas Senhoras Vereadoras Dr.ª 
Elisa Cidade, Engª Mercês Ferreira, Dr.ª Cândida 
Oliveira e na Diretora Municipal de Administração e 
Finanças Dr.ª Manuela Garrido, o enorme contribu-
to que hoje as mulheres têm no mercado nacional 
e no País. Disse entender que, apesar da sua fragi-
lidade, têm a seu cargo a enorme responsabilidade 
de serem mães, de serem trabalhadoras, de serem 
femininas e mulheres. Que por isso entende que 
dado o contributo que as funcionárias ou as cola-
boradoras da Câmara Municipal emprestam no seu 
dia-a-dia à afirmação e valorização do município de 
Vila Nova de Gaia, não pode deixar passar em claro 
o enorme respeito pelo contributo que as mulheres 
atualmente emprestam ao nosso País e em particu-
lar à cidade de Vila Nova de Gaia.

PONTO PRÉVIO N.º 2
O Sr. Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto sublinhou a 
apresentação do projeto “Encostas do Douro” ape-
sar de ser uma continuidade. Disse que a Câmara 
Municipal está de parabéns, porque vê que o rio 
Douro é um potencial e uma âncora de qualquer 
crescimento e investimento para Vila Nova de Gaia. 
Que o rio Douro é um elemento agregador e é im-
portante para a valorização do mercado na área do 
turismo, pelo que deixou o seu reconhecimento à 
Câmara pela enorme sensibilidade por aquilo que 
efetivamente o rio Douro empresta à cidade de Vila 
Nova de Gaia, não só pela sua valorização paisagís-
tica, mas por tudo que efetivamente ele representa.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 04 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 22 DE FEVEREI-
RO DE 2016 (PÚBLICA)
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas no 
original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a Ata nº 04 da reunião de Câmara 
realizada em 22 de fevereiro de 2016 (pública).
O Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos Pereira não 
vota em virtude de não ter participado na reunião 
de 22 de fevereiro de 2016.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS BOMBEIROS SA-
PADORES E PROTEÇÃO CIVIL / 2015
EDOC/2016/8833
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 1.a), apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
REVALIDAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE 
A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO E A CÂ-
MARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA – NO 
ÂMBITO DO PROJETO GIRA-VOLEI 2014/2015
EDOC/2016/8803
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, revalidar 
o protocolo celebrado entre a Associação de Volei-
bol do Porto e a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, para a época 2015/2016, no âmbito do proje-
to Gira-Volei, nos termos protocolados.
ALIENAÇÃO DE PRÉDIO SITO NA RUA GENERAL 
TORRES, 40 A 44, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SAN-
TA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA, INSCRITO 
NA RESPETIVA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O 
ARTIGO 1056 - REQUERENTE: MARIA TERESA MO-
REIRA DE MATOS VALÉRIO – EXERCÍCIO DE DIREI-

B. CÂMARA MUNICIPAL
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TO DE PREFERÊNCIA 
EDOC/2016/9029
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara, propondo o 
não exercício do direito de preferência. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o não exercício do direito de preferência na aliena-
ção do prédio sito na Rua General Torres, 40 a 44, 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, inscrito na respetiva matriz predial ur-
bana, sob o artigo nº 1056, solicitado por Maria 
Teresa Moreira de Matos Valério.
PROPOSTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
NÃO HABITACIONAL COM PRAZO CERTO DO IMÓ-
VEL SITO À AVENIDA DA REPÚBLICA Nº 755 E 763, 
MAFAMUDE, A CELEBRAR COM O FUNDO DE IN-
VESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSOTTO 
ACUMULAÇÃO, GERIDO E REPRESENTADO POR IN-
TERFUNDOS – GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTI-
MENTO IMOBILIÁRIO SA
EDOC/2016/7815
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato de arrendamento não habitacional com 
prazo certo, do imóvel sito na Avenida da república 
nº 755 e 763, Mafamude, a celebrar com o Fundo 
de Investimento Imobiliário Fechado Imosotto Acu-
mulação, gerido e representado por Interfundos – 
Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário SA, 
nos termos informados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DO SOLAR DOS 
CONDES DE RESENDE – CONFRARIA QUEIROSIA-
NA” PARA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MU-
NICIPAL PARA TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO E 
APOIO TÉCNICO NO SOLAR CONDES DE RESENDE
EDOC/2016/6946
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o município de Vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação “Amigos do Solar dos Condes de Resende. 
– Confraria Queirosiana” para comparticipação fi-
nanceira municipal destinada a trabalhos de inves-
tigação e apoio técnico no Solar Condes de Resen-
de, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO CE-
LEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E JUVENTUDE DESPORTIVA DE GAIA PARA 

APOIO DO ARRANJO DE UMA VIATURA DE TRANS-
PORTE – CORREÇÃO DO MONTANTE DO SUBSÍDIO 
ATRIBUÍDO PARA 984€ (NOVECENTOS E OITENTA 
E QUATRO EUROS) PROCEDENDO-SE AO ESTORNO 
NO VALOR DE € 16 (DEZASSEIS EUROS)
EDOC/2015/51488
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a correção do montante do subsídio atribuído para 
984,00 € (novecentos e oitenta e quatro euros), 
procedendo-se ao estorno da verba no valor de 
16,00 € (dezasseis euros), no âmbito do Protocolo 
de Acordo de Colaboração celebrado entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e a Juventude Desportiva 
de Gaia, para apoio do arranjo de uma viatura de 
transporte, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
CERCIGAIA – COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO 
E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATI-
VO GAI@PRENDE+I
EDOC/2016/10689
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
O Sr. Presidente disse que o presente ponto e o 
seguinte, dizem respeito a um protocolo de colabo-
ração entre a Câmara Municipal e duas instituições, 
porque a partir do presente ano letivo iniciou-se o 
funcionamento do programa GaiaAprende+I. Que 
por razões de agilidade e porque de facto o progra-
ma iniciou-se muito próximo do início do ano letivo, 
a verdade é que a Câmara Municipal teve de recor-
rer a uma distribuição desse financiamento pelas 
instituições que estão no programa GaiaAprende+, 
neste ano letivo. No entanto, para que não hou-
vesse essa sobrecarga em cima de instituições que 
na verdade não têm um domínio técnico sobre o 
assunto e, por outro lado, este trabalho só pode 
ser feito por entidades técnicas credenciadas para 
o efeito e em Gaia, nesta área da multideficiên-
cia só existem duas instituições, nomeadamente a 
APPACDM e a Cercigaia, avançou-se com estes dois 
protocolos. Disse que se trata de fazer crescer o 
programa GaiaAprende+ para cerca de 800 alunos 
com deficiência nas escolas primárias e, neste caso 
concreto das necessidades educativas especiais, no 
caso das férias escolares, abrangendo também o 
2º ciclo, ou seja, existirá no caso das necessidades 
educativas especiais, o 1º e o 2º ciclo cobertos. 
Disse que houve uma experiência piloto no último 
Natal, a qual foi avassaladora sobre todos os pon-
tos de vista.
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a Cercigaia – Coope-
rativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados, para implementação do Programa 
Educativo Gai@prende+i, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
APPACDM – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E 
AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+I
EDOC/2016/10690
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a APPACDM – Asso-
ciação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão De-
ficiente Mental, para implementação do Programa 
Educativo Gai@Prende+i, nos termos protocolados.
APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO REGULAMENTO 
QUE PROCEDE À CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNI-
CIPAL DE AÇÃO SOCIAL “GAIA+INCLUSIVA” – PU-
BLICITAÇÃO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO E PAR-
TICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL
EDOC/2016/9733
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.02.2016”
A Sra. Vereadora Engª Maria Mercês Duarte Ramos 
Ferreira entrou na reunião.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto disse que 
pela análise que fez do documento, entende que o 
processo é muito burocrático, porque para além do 
procedimento de atendimento, análise, diagnóstico 
da situação social, implica a informatização de to-
dos os dados, inclusive a digitalização de todos os 
documentos inerentes ao processo. Que a colocação 
de todos os dados na plataforma, coloca a questão 
de sigilo profissional e salvaguarda dos dados das 
pessoas. Disse que este projeto também agrega 
nas juntas de freguesia, nas IPSS’s, com um proto-
colo com a Segurança Social em RSI, um conjunto 
de serviços para os quais não estão preparados em 
termos de recursos humanos, face ao volume de 
serviços. Que os técnicos das juntas, IPSS’s asso-
ciados a este projeto, não terão tempo para um 
efetivo trabalho de intervenção/ação, pois ficam 
sem tempo para o trabalho de terreno e de promo-
ção. Perguntou se GIP vai deixar de existir e porque 
não se estende este programa Gaia+Inclusiva ao 
2º/3º ciclos e secundário, porque neste contexto, 
veria de uma forma mais positiva o programa, in-
dependentemente do contributo que a Câmara está 

a dar, que é importante, mas que pessoalmente en-
tende que estas necessidades educativas especiais 
não ficam somente pelos jardins-de-infância e pelo 
1º ciclo.
O Sr. Presidente disse que a informatização des-
burocratiza, porque o que está a acontecer neste 
momento é que um utente é atendido na Câmara 
começando do zero e posteriormente na Gaiaso-
cial, também começando do zero. Quando a Câ-
mara tratar desta plataforma informática, trata-se 
de garantir que um cidadão não tenha que vir pro-
positadamente à Câmara para ser atendido e que 
se possa ter verdadeiros polos descentralizados de 
atendimento. Quanto à questão relacionada com 
o sigilo, disse que o mesmo estará salvaguarda-
do pelo facto dos presidentes de junta não terem 
acesso aos dados. Disse que as únicas pessoas que 
têm acesso aos dados, são apenas os técnicos e, 
neste momento, eles já trabalham na plataforma 
da segurança social ao nível do País e não se coloca 
o problema do sigilo. No que diz respeito às institui-
ções, julga que não vai haver falta de tempo, pelo 
contrário, entende que vai haver uma rentabiliza-
ção de tempo, porque o que acontece a este tipo 
de instituições e de técnicos é que muitas vezes há 
uma sobrecarga por sobreposição de atendimen-
tos. Que aquilo que vai acontecer é uma diminuição 
dos atendimentos, porque o trabalho far-se-á em 
rede entre as diferentes instituições. Que é neces-
sário saber até que ponto as instituições estão pre-
paradas para este programa e, na sua opinião, elas 
não o estão, mas o programa pode também ser 
um programa de capacitação institucional, ou seja, 
não é apenas um programa de atendimento, mas 
de mudança do funcionamento das próprias insti-
tuições. Relativamente à questão dos estudantes 
com necessidades educativas especiais, disse que 
no programa está apenas para o jardim-de-infância 
e o 1º ciclo, porque no 2º e 3º ciclos, a Câmara 
Municipal não pode intervir no tempo escolar. Que 
a Câmara Municipal está a lutar pelo alargamento 
de competências até ao 9º ano e se isso aconte-
cer, o regulamento passa a ser automaticamente 
ajustado. Disse ser um passo importante que sis-
tematiza ideias e instrumentos. Que no início vai 
ocorrer uma fase de ajustamento, porque trata-se 
de um programa exigente, mas é em simultâneo 
um programa humilde que se por um lado assume 
a inovação no fundo de emergência social ou no 
mecanismo de apoio ao arrendamento, por outro 
lado também assume a incorporação de medidas 
que já transitavam, como a questão das farmácias 
e das vacinas, pelo que, trata-se de um programa 
que pretende manter o que for necessário, melho-
rar e incrementar o que for possível.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
- Aprovar a abertura, com efeitos imediatos, do 
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procedimento conducente à elaboração do Re-
gulamento do Programa Municipal de Ação Social 
“Gaia+inclusiva”;
- Que a publicitação desta iniciativa procedimental 
se efetue no sítio institucional do Município na In-
ternet, 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, 
mediante a apresentação dos seus contributos, a 
formalizar por escrito, em requerimento dirigido, 
para o efeito, ao Presidente da Câmara Municipal, 
com as menções previstas no artigo 102 do CPA;
- Aprovar para efeitos de abertura do procedimento 
e recolha de sugestões pelos interessados o ante-
projeto de Regulamento anexo;
- Delegar o poder de direção do procedimento na 
Diretora Municipal para a Inclusão Social, tendo em 
vista a elaboração e aprovação do projeto definitivo 
e subsequente consulta pública, nos termos pro-
postos.
PROPOSTA DE ISENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA TAXA 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL RELATIVAMENTE 
ÀS PESSOAS SINGULARES OU COLETIVAS PRO-
PRIETÁRIAS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS 
NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E ABERTURA 
DO PROCEDIMENTO A QUE SE REFERE ARTIGO 98º 
DO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATI-
VO, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO/REVISÃO DO 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 
ATUALMENTE EM VIGOR NO MUNICÍPIO NOMEAN-
DO COMO RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO DO PRO-
CEDIMENTO A SRA. DIRETORA DO DEPARTAMENTO 
DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DR.ª GORETI MARTINS
EDOC/2016/10042
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
- Propor à Assembleia Municipal que conceda, nos 
termos do nº 2 do artigo 16º da Lei nº 73/2015, 
de 3 de setembro, a isenção da liquidação da taxa 
municipal de proteção civil, relativamente às pes-
soas singulares ou coletivas proprietárias de pré-
dios urbanos ou rústicos, com efeitos desde a data 
da entrada em vigor do Regulamento Municipal de 
Proteção Civil até ao ano de 2017, inclusive;
- Aprovar a abertura do procedimento a que se re-
fere o artigo 98º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, tendo em vista a alteração/revisão do 
Regulamento Municipal de Proteção Civil atualmen-
te em vigor no Município, nomeando como respon-
sável pela direção do procedimento a Sr.ª Diretora 
do Departamento de Assuntos Jurídicos, Dr.ª Goreti 
Martins.
AJUSTE DIRETO PARA CONCESSÃO DA EXPLORA-

ÇÃO DO RESTAURANTE DO MERCADO DA AFURADA 
– CONVITE À EMPRESA MOMENTOS E TRADIÇÕES, 
LDA, COM SEDE NA RUA DO MEIRAL Nº 11/13, 
FREGUESIA DE RIO TINTO, NIPC 513 796 266 PARA 
APRESENTAR A SUA PROPOSTA NO NOVO PROCE-
DIMENTO
EDOC/2016/1846
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Concordo com os ter-
mos propostos. Proceda-se em conformidade. À 
Câmara. 01.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, convidar 
a empresa Momentos e Tradições Ld.ª, com sede 
na Rua do Meiral nº 11/13, 4435 – 332 Rio Tinto, a 
apresentar a sua proposta no Ajuste Direto para a 
“Concessão da Exploração do Mercado da Afurada”, 
nos termos informados.
GOP - GAIA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EDIÇÃO 
ANO LETIVO 2015/2016
EDOC/2016/6019
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 24.02.2016, 
que aprovou o GOP – Gaia Orçamento Participativo/
Edição Ano Letivo 2015/2016.
CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO “CAMINHOS DE 
FÁTIMA” – REGISTO NOTARIAL
EDOC/2016/10192
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.02.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL PARA ATRIBUI-
ÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES NO ÂMBITO DA 
GAI@PRENDE+M*E REFERENTE AO ANO LETIVO 
2015-2016 E ESTRATÉGIA PARA O ANO LETIVO DE 
2016-2017
EDOC/2016/10699
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E PEV ENTERTAINMENT, LDA PARA APOIO À REALI-
ZAÇÃO DO FESTIVAL MARÉS VIVAS 2016
EDOC/2016/10113
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas no 
original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.03.2016”
O Sr. Vereador Dr. Guilherme Aguiar relativamente 
ao contrato e às obrigações do primeiro outorgan-
te, perguntou se não há mais nenhuma obrigação 
à qual o Município esteja vinculado. Que nos ter-
mos do despacho do Sr. Presidente da Câmara re-
lativamente ao trabalho extraordinário, é dito que 
sempre que há trabalho extraordinário, só é isento 
aquele que for em regime normal e quando se trata 
de uma situação anormal, ele aparece previamente 
definido em protocolo.
O Sr. Presidente disse tratar-se de uma iniciativa da 
Câmara e não sente necessidade que esteja plas-
mada no protocolo a questão do trabalho extraor-
dinário, mas, se for necessário, fará um despacho 
salvaguardando a situação.
O Sr. Vereador Dr. Guilherme Aguiar perguntou se 
no montante referido no protocolo acresce o IVA. 
Que normalmente nestes montantes, a Câmara 
Municipal não inclui o IVA, mas sim o montante glo-
bal que já inclui o IVA.
O Sr. Presidente disse que a PEV é uma empresa.
A Sr.ª Vereadora Engª Mercês Ferreira perguntou 
até que ponto este assunto está enquadrado legal-
mente à luz do contrato de compras públicas. Que 
parece-lhe que este ano a verba aumentou e que a 
questão é sensível, porque neste momento está-se 
a fazer um saneamento financeiro ao município.
O Sr. Presidente disse que a Sr.ª Vereadora votará 
como entender e que esta é a proposta que fez e 
da qual não abdica.
A Sr.ª Vereadora Engª Mercês Ferreira disse que 
o valor do protocolo é elevado e que isto não tem 
nada a ver com a importância do festival, porque 
é relevante para a região, mas sim com o facto de 
tratar-se de uma entidade que tem lucros com a 
realização do evento. Entende que o protocolo de-
veria ser acompanhado de um quadro com os da-
dos concretos de receitas e despesas, para melhor 
avaliação.
O Sr. Presidente disse que anexo ao protocolo está 
um relatório. Que o saneamento financeiro não jus-
tifica nenhum corte ao Marés Vivas, porque trata-se 
de um grande festival e a verba é a mesma do ano 
passado.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse não ter ne-
nhuma dúvida sobre o caráter legal do apoio a esta 
iniciativa, porque em anos anteriores foram con-
sultados serviços jurídicos externos à Câmara, que 
informaram como é que deveria ser feito o proto-
colo. Disse ser uma boa iniciativa e saúda o apoio à 
mesma e espera que os contratempos que têm sido 
provocados nos últimos tempos, por causa da lo-
calização do festival, sejam ultrapassados, porque 
este festival merece o carinho, o apoio da Câmara 
Municipal pela projeção mediática que o mesmo dá 
ao Município de Gaia, pelo que, manifesta satisfa-
ção pela manutenção desta iniciativa e do apoio do 

Município à mesma.
O Sr. Presidente disse que os contratempos estão a 
ser resolvidos.
O Sr. Vereador Dr. Guilherme Aguiar disse que as 
questões que inicialmente levantou são meramente 
formais e que dizem respeito à contratualização. 
Que pessoalmente já apresentou ao Sr. Presidente 
uma proposta de alteração ao protocolo, para ou-
tros moldes.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 votos a 
favor e 3 abstenções dos Srs. Vereadores Dr. José 
Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, Dr.ª Maria 
Cândida Oliveira e Arq. José Valentim Pinto Miran-
da, aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e 
a PEV Entertainment Ld.ª, para apoio à realização 
do Festival Marés Vivas 2016, nos termos protoco-
lados.
Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. Guilherme 
Aguiar, Arqt.º Valentim Miranda e Dr.ª Cândida Oli-
veira
“No seu programa eleitoral, o grupo de cidadãos 
eleitores “Juntos por Gaia” assumiu, entre outros, o 
compromisso de apoiar a realização do Festival Ma-
rés Vivas em Vila Nova de Gaia, mas sem a atribui-
ção de qualquer comparticipação financeira direta 
pelo município.
Tal como fizeram nos anos anteriores, os Verea-
dores abaixo signatários declaram o seu voto de 
abstenção à proposta apresentada, sem embargo 
de apoiarem a realização do dito festival, através 
da cedência gratuita do espaço e demais apoios lo-
gísticos.
Vila Nova de Gaia, 7 de março de 2016.
Os Vereadores,
José Guilherme Aguiar,
Cândida Oliveira,
Valentim Miranda”
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E ALUNOS DA ACADEMIA DE MÚSICA DE VI-
LAR DO PARAÍSO PARA APOIO À DESLOCAÇÃO DA 
ORQUESTRA DE GUITARRAS DE VILAR DO PARAÍ-
SO A NOVA IORQUE
EDOC/2016/3326
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À DMAF, para cabi-
mento de um apoio de 15.000 €, pela relevância 
da iniciativa para a instituição e para o concelho. À 
Câmara. 20.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio no valor de 15.000,00 € (quinze mil 
euros) à Associação de Pais e Alunos da Academia 
de Música de Vilar do Paraíso, para apoio à desloca-
ção da Orquestra de Guitarras de Vilar do Paraíso, 
a Nova Iorque, nos termos propostos.
Declaração de Voto do Sr. Vereador Firmino Pereira
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“Manifesto o meu grande apreço pela decisão da 
Câmara, em proporcionar aos alunos da Academia 
de Música de Vilar do Paraíso este momento único 
na sua vida, de poderem de facto estarem presen-
tes num grande festival nos Estados Unidos.”
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCES-
SO EXECUTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PE-
LOS BOMBEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE 
GAIA, SOLICITADO POR ISABEL CRISTINA BARBO-
SA DE SOUSA
EDOC/2016/2330
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
16.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir o pedido de isenção de pagamento do processo 
executivo pelos serviços prestados pelos Bombei-
ros Sapadores de Vila Nova de Gaia, solicitado por 
Isabel Cristina Barbosa de Sousa, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICI-
TADO POR MARIA VIRGÍNIA MACHADO DA COSTA 
SOBRAL
EDOC/2015/49513
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxa relativa 
a serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores 
de Vila Nova de Gaia, solicitado por Maria Virgínia 
Machado da Costa Sobral, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“VIA SACRA PAROQUIAL 2016”, SOLICITADO PELA 
PARÓQUIA DE PEDROSO
EDOC/2016/8991
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela Polícia Municipal no evento 
“Via Sacra Paroquial 2016”, solicitado pela Paróquia 
de Pedroso, nos termos informados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPOR-
TIVA DA QUINTA DO MONTE GRANDE PARA OBRAS 
NA SEDE
EDOC/2015/59786
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas no 

original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio pecuniário, no montante de 
2.000,00 € (dois mil euros), à Associação Recreati-
va, Cultural e Desportiva da Quinta do Monte Gran-
de, para apoio às obras de reabilitação da sede, nos 
termos propostos.
ADESÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA 
DE GAIA A AIZA (ASSOCIAÇÃO IBÉRICA DE ZOOS 
E AQUÁRIOS) – PASSAGEM DE TITULARIDADE DE 
MEMBRO DA AIZA
EDOC/2016/7870
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Autorizo. À DMAF. À 
Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a adesão da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
à AIZA – Associação Ibérica de Zoos e Aquários, 
nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
OPOSIÇÃO A EXECUÇÃO FISCAL Nº 929/08.8BE-
PRT INTENTADA POR ADMINISTRAÇÃO DO CON-
DOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIRAMAR III CONTRA RE-
PRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
EDOC/2016/9492
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO FISCAL Nº 
2067/14.5BEPRT INTENTADO POR GAIASHOPPING 
I – CENTRO COMERCIAL, S.A. CONTRA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/8177
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 243/14.OBEPRT DA 1ª.U.O. DO 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO 
– AÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM – AUTOR: NA-
POLEÃO MONTEIRO MARTINS – RÉU: CÂMARA MU-
NICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E JUNTA DE FRE-
GUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA - INF. Nº 049/C
EDOC/2016/8038
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 109/12.8BEPRT DA 2ª.U.O. DO TRI-
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BUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO – 
AÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM – FORMA SUMA-
RÍSSIMA AUTORA: AXA PORTUGAL, COMPANHIA 
DE SEGUROS, S.A. E RÉU: CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA E APBG, E.E.M. - INF. Nº 048/C
EDOC/2016/8019
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL Nº 2312/12.1BE-
PRT DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO 
PORTO REQUERIDA POR MODELO CONTINENTE 
HIPERMERCADOS, S.A., PHARMACONTINENTE – 
SAÚDE E HIGIENE, SA E MODALFA – COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA, S.A. CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA - INF. Nº 050/C
EDOC/2016/8161
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DA EX-
PLORAÇÃO DO BAR E RESTAURANTE DO PARQUE 
BIOLÓGICO E DO BAR DO PARQUE DA LAVANDEI-
RA- ABERTURA DE PROCEDIMENTO
EDOC/2016/7447
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
O Sr. Presidente disse que este processo resulta de 
uma proposta que foi sufragada por si e pela Srª 
Vereadora Engª Mercês Ferreira aos Jurídicos e ao 
Departamento de Pessoal e está contemplada toda 
a preocupação desses departamentos relativamen-
te ao Parque Biológico. Que intencionalmente ele-
vou até ao limite do razoável o valor da renda e 
entende que os cadernos de encargos não devem 
servir as empresas, mas sim a Câmara Municipal 
e, se porventura, por algum motivo de mercado os 
valores forem exagerados, a Câmara abre um novo 
concurso. Que a composição do júri é uma proposta 
por si apresentada, porque não está disponível para 
aceitar que indivíduos que andam a “metralhar” ve-
readores e a Câmara, façam parte de procedimen-
tos concursais.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
- Aprovar a abertura de um procedimento de con-
curso público com a denominação “Concurso Públi-
co para a Concessão da Exploração do Bar e Res-
taurante do Parque Biológico e do Bar do Parque 
da Lavandeira”, no exercício da competência pre-
vista na alínea f) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro;

- Aprovar as peças do procedimento, nomeadamen-
te, programa de concurso e seus anexos e cadernos 
de encargos e seus anexos;
- Aprovar a constituição do Júri proposto na pre-
sente informação, nos termos do nº 1 do artigo 67º 
do CCP e
- Submeter à autorização da Assembleia Municipal, 
a celebração do presente contrato e respetivas con-
dições gerais, em cumprimento do estabelecido na 
alínea p) do nº 1, do artigo 24º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE 
EMPRÉSTIMO INERENTES À OPERAÇÃO DE SANE-
AMENTO FINANCEIRO, A OUTORGAR COM A CAIXA 
GERAL DE DEPÓSITOS E BANCO SANTANDER TOT-
TA, NA SEQUÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO CONCEDI-
DA, EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 25 DE FEVEREIRO 
DE 2016, PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EDOC/2016/8316
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos a 
favor, 1 voto contra do Sr. Vereador Firmino Jorge 
Anjos Pereira e 1 abstenção do Sr. Vereador Dr. Elí-
sio Ferreira Pinto, aprovar as cláusulas contratuais 
dos contratos de empréstimo inerentes à operação 
de saneamento financeiro, a outorgar com a Caixa 
Geral de Depósitos e com o Banco Santander Totta, 
assim como o respetivo cabimento dos encargos fi-
nanceiros do período de Maio a Dezembro de 2016, 
na sequência da autorização concedida em sessão 
ordinária de 25 de fevereiro de 2016, pela Assem-
bleia Municipal.
APROVAÇÃO DA DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚ-
BLICO DE UMA PARCELA COM 69,5 M2 E APRO-
VAÇÃO DA PERMUTA DESSA MESMA PARCELA POR 
UMA PARCELA DA SOGEVINUS COM 44,5 M2
EDOC/2016/7405
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a desafetação do domínio público de uma parcela 
de terreno com 69,5m2 e a permuta dessa mes-
ma parcela por uma parcela da Sogevinus com 
44,5m2, devendo a Sogevinus, no ato da escritu-
ra, proceder ao pagamento de 2.213,85 € (dois mil 
duzentos e treze euros e oitenta e cinco cêntimos), 
correspondente à diferença de valores das duas 
parcelas a permutar, nos termos da Informação 
INT-CMVNG/2016/6345.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
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aprovação da Assembleia Municipal.
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DO FUNDO DE INVESTI-
MENTO IMOBILIÁRIO GAIA DOURO – SITO NO LU-
GAR DA TELHEIRA, LOTE 14 – UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA À EMPRESA CONSFLY FUNDS PROPRIETY 
& INVESTIMENTS SA PELO VALOR GLOBAL DE € 
310.265,00 (TREZENTOS E DEZ MIL E DUZENTOS 
E SESSENTA E CINCO EUROS)
EDOC/2016/6232
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a alienação do imóvel do Fundo de Investimento 
GaiaDouro, sito no Lugar da Telheira – Lote 14, 
União de Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro da 
Afurada, à empresa Consfly Funds, Propriety & In-
vestments, SA, pelo valor global de 310.265,00 €, 
nos termos da Informação INT-CMVNG/2016/5435.
RENÚNCIA À CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍ-
CIE DO LOTE Nº 28 DO LOTEAMENTO SITO NO LU-
GAR DA VESSADA – QUINTA DA MARROCA, COM A 
ÁREA DE 132 M2, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL 
URBANA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA SOB O Nº 1757, RES-
TITUINDO A QUANTIA DE € 368,71 (TREZENTOS E 
SESSENTA E OITO EUROS E SETENTA UM CÊNTI-
MOS) A FRANCISCO RODRIGUES MARQUES
EDOC/2015/60632
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a renúncia à cedência em direito de superfície do 
lote nº 28 do loteamento sito no Lugar da Vessada, 
Quinta da Marroca, com a área de 132m2, União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestu-
ma, restituindo a quantia de 368,71 € (trezentos e 
sessenta e oito euros e setenta e um cêntimos) a 
Francisco Rodrigues Marques, nos termos da Infor-
mação INT-CMVNG/2016/2315.
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO SITO NA RUA DO PANICEI-
RO, Nº 369 E RUA NOVA DE IGREJA, Nº 40, FRE-
GUESIA DE CANIDELO – CENTRO CÍVICO
EDOC/2015/30948
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a aquisição, por via do direito privado, do imóvel sito 
na Rua do Paniceiro nº 369 e Rua Nova da Igreja nº 
40, freguesia de Canidelo, para posterior demolição 
e construção nesse espaço e no espaço adjacente, 
do Centro Cívico da freguesia e a reorganização do 

espaço envolvente à Igreja de Canidelo, nos termos 
da Informação INT- CMVNG/2017/16172.
PEDIDO DE PAGAMENTO EM 12 PRESTAÇÕES DO 
VALOR DA AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO 
COM ÁREA DE 58 M2, DESAFETADA DO DOMÍNIO 
PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL, 
SOLICITADO POR MARIA NAZARÉ MENDES COIM-
BRA
EDOC/2016/7591
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pagamento em 12 prestações do valor da 
aquisição da parcela de terreno com a área de 
58m2, desafetada do domínio público para o domí-
nio privado municipal, solicitado por Maria Nazaré 
Mendes Coimbra, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2017/5072.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A ALCOBAÇA NO 
DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
HÓQUEI CLUBE DE PAÇO DO REI
EDOC/2016/7356
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Alcobaça, no dia 13 de fevereiro de 2016, 
solicitado pelo Hóquei Clube de Paço do Rei, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A GUIMARÃES NO 
DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA
EDOC/2016/7384
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Guimarães, no dia 13 de fevereiro de 2016, 
solicitado pelo Clube Atlântico da Madalena, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VILA DO CON-
DE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITA-
DO PELA ESCOLA E.B. 1 DE MIRAMAR
EDOC/2016/7016
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Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Vila do Conde, no dia 12 de fevereiro de 
2016, solicitado pela Escola EB1 de Miramar, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A PENAFIEL NO 
DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
GULPILHARES FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/8621
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Penafiel, no dia 20 de fevereiro de 2016, 
solicitado pelo Gulpilhares Futebol Clube, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO VILLA SANDI-
NI HOTEL/SANDIM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 
2016, SOLICITADO PELO CORAL DE GULPILHARES
EDOC/2016/8688
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação ao Villa Sandini Hotel/Sandim, no dia 20 de 
fevereiro de 2016, solicitado pelo Coral de Gulpilha-
res, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO À SERRA DA 
ESTRELA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016, SO-
LICITADO PELO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/9683
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação à Serra da Estrela, no dia 26 de fevereiro 
de 2016, solicitado pelo Centro Social Paroquial de 

Oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO DIA 
27 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO DESPORTIVA MODICUS SANDIM
EDOC/2016/9757
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Lisboa, no dia 27 de fevereiro de 2016, 
solicitado pela Associação Desportiva Modicus San-
dim, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VALONGO NO 
DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVA-
DOR CAETANO E ANA CAETANO
EDOC/2016/9166
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Valongo, no dia 24 de fevereiro de 2016, 
solicitado pelo Centro de Dia e Jardim de Infância 
Salvador Caetano e Ana Caetano, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO À GUARDA 
NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO 
PELO JACA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/10066
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação à Guarda, no dia 27 de fevereiro de 2016, 
solicitado pelo Jaca Futebol Clube, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO À RIBA D’AVE NO 
DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CLUBE DE HÓQUEI DOS CARVALHOS
EDOC/2016/10068
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
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anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Riba d’Ave, no dia 27 de fevereiro de 2016, 
solicitado pelo Clube de Hóquei dos Carvalhos, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO 
DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CLUBE DE HÓQUEI DOS CARVALHOS
EDOC/2016/10072
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Lisboa, no dia 28 de fevereiro de 2016, 
solicitado pelo Clube de Hóquei dos Carvalhos, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – IMPLEMEN-
TAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE PARAGEM OBRIGATÓ-
RIA NA RUA DA ÁFRICA ÂNGULO COM A RUA SR. 
DE MATOSINHOS, FREGUESIA DE SANTA MARINHA
EDOC/2016/5882
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – SINALIZA-
ÇÃO NA QUINTA DA BELA VISTA - URBICOOPE, 
FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/4882
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA DA FI-
GUEIRINHA, FREGUESIA DE GRIJÓ
EDOC/2016/4395
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.02.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA FER-
NANDO DA CUNHA, FREGUESIA DE SANTA MARI-
NHA
EDOC/2016/5885
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
APROVAÇÃO DO PROJETO DO NOVO ARRUAMENTO 
DA LIGAÇÃO DA RUA ENG.º ADELINO AMARO DA 
COSTA À RUA D. PEDRO V, FREGUESIA DE MAFA-
MUDE
EDOC/2015/34162
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o projeto do novo arruamento da ligação da Rua 
Eng.º Adelino Amaro da Costa à Rua D. Pedro V, 
União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraí-
so, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NA 
RUA VIRGÍLIO FERREIRA, PARA O ANO DE 2016, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MA-
FAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/56999
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo na Rua Virgílio Ferreira, para o ano de 
2016, solicitado pela União de Freguesias de Ma-
famude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NA AV. 
PADRE GUILHERME, FREGUESIA DE ARCOZELO, 
PARA O ANO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIDADE 
DE SAÚDE FAMILIAR DA AGUDA(ACES ESPINHO/
GAIA)
EDOC/2015/57039
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo na Avenida Padre Guilherme, freguesia 
de Arcozelo, para o ano de 2016, solicitado pela 
Unidade de Saúde Familiar da Aguda (ACES Espi-
nho/Gaia), nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NO 
LARGO PADRE SAÚDE E RUA DE S. BRÁS, FREGUE-
SIA DE SANDIM, PARA O ANO DE 2016, SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLI-
VAL, LEVER E CRESTUMA – PÁROCO DE SANDIM 
EDOC/2015/57037
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo no Largo padre Saúde e Rua de S. Brás, 
freguesia de Sandim, para o ano de 2016, solici-
tado pela União de Freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma – Pároco de Sandim, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
NO VALOR DE 1.328,12 € (UM MIL, TREZENTOS E 
VINTE E OITO EUROS E DOZE CÊNTIMOS) RELATI-
VA A TAXA DE ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRU-
ÇÃO E 446,12 € (QUATROCENTOS E QUARENTA E 
SEIS EUROS E DOZE CÊNTIMOS RELATIVO A TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
PATRÍCIA ANDREIA DA SILVA TINO – PROCESSO 
3683/13 - PL – FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MA-
RINHA – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 28-
12-2015 
EDOC/2015/46222
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, retificar 
a deliberação de Câmara de 28.12.2015 e aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de alvará de li-
cença de construção no valor de 1.328,12 € (mil, 
trezentos e vinte e oito euros e doze cêntimos) e da 
taxa municipal de urbanização no valor de 446,12 € 
(quatrocentos e quarenta e seis euros e doze cên-
timos), solicitado por Patrícia Andreia da Silva Tino 
– Processo 3683/13 - PL – Freguesia de São Félix 
da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 

ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA E ROSA DA SILVA 
PEREIRA, NO ÂMBITO DO PROCESSO 4387/14-PL – 
FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2015/58656
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de isenção de pagamento de taxas a título 
de licença de construção e da taxa municipal de 
urbanização, solicitado por Rosa maria da Silva Tei-
xeira e Rosa da Silva Pereira, no âmbito do proc.º 
nº 4387/14 – PL, freguesia da Madalena, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
NARCISO AUGUSTO MEIRELES MOREIRA NO ÂM-
BITO DO PROCESSO 838/14-PL – FREGUESIA DE 
ARCOZELO
EDOC/2015/34491
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a redução em 
50% do pagamento das taxas de licença de cons-
trução e da taxa municipal de urbanização, solicita-
do por Narciso Augusto Meireles Moreira, no âmbito 
do Proc.º nº 838/14 – PL, freguesia de Arcozelo, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA, SOLICITADO POR ROSA 
FERREIRA RODRIGUES – PROCESSO 1105/VT/2015 
– FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/51036
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa municipal de visto-
ria, solicitado por Rosa Ferreira Rodrigues – Proc.º 
nº 1105/VT/2015, freguesia de Oliveira do Douro, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR 
PALMIRA DA LUZ SILVA PINTO ALVES – PROCESSO 
129/VT/2016 – FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2016/6783
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxa de vistoria admi-



Nº 63 | março 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 15

nistrativa, solicitado por Palmira da Luz Silva Pinto 
Alves – Proc.º nº 129/VT/2016, freguesia da Mada-
lena, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR 
LEOPOLDINA PEREIRA SILVA – PROCESSO 763/
VT/2014 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE 
E VILAR DO PARAÍSO 
EDOC/2014/26959
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de vistoria ad-
ministrativa, solicitado por Leopoldina Pereira Silva 
– Proc.º nº 763/VT/2014, União de Freguesias de 
Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR 
ARMANDA DA SILVA RODRIGUES – PROCESSO 72/
VT/2016 - FREGUESIA DE GULPILHARES
EDOC/2016/4119
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir o pedido de isenção de pagamento da taxa de 
vistoria administrativa, solicitado por Armanda da 
Silva Rodrigues – Proc.º nº 72/VT/2016, freguesia 
de Gulpilhares, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR 
CRISTINA CELESTE AZEVEDO PEREIRA GONÇAL-
VES – PROCESSO 1243/VT/2014 - FREGUESIA DE 
VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2014/46955
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de vistoria admi-
nistrativa, solicitado por Cristina Celeste Azevedo 
Pereira Gonçalves – Proc.º nº 1243/VT/2014, fre-
guesia de Vilar de Andorinho, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR 
IVONE DAS DORES AZEVEDO OLIVEIRA – PROCES-
SO 998/VT/2015 - FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2015/46840
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.03.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de vistoria admi-
nistrativa, solicitado por Ivone das Dores Azevedo 
Oliveira – Proc.º nº 998/VT/2015, freguesia de Ca-
nidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
APLICÁVEIS RELATIVAMENTE A OPERAÇÃO URBA-
NÍSTICA, SOLICITADO POR CAROLINA DA SILVA 
RIBEIRO BRAGA – PROCESSO 114/15-PL - FRE-
GUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/46193
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de isenção de pagamento das taxas apli-
cáveis à operação urbanística, solicitado por Caroli-
na da Silva Ribeiro Braga – Proc.º nº 114/15 – PL, 
freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
APLICÁVEIS RELATIVAMENTE A OPERAÇÃO URBA-
NÍSTICA, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA TA-
VARES TRINDADE – PROCESSO 1611/11-PL - FRE-
GUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/46220
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução em 50% do pagamento das taxas apli-
cáveis à operação urbanística, solicitado por Maria 
Fernanda Tavares Trindade – Proc.º nº 1611/11 - 
PL, freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR 
CRISTIANA ISABEL SILVA PEDROSA – PROCESSO 
969-VT-2015 - FREGUESIA DE VILAR DE ANDORI-
NHO
EDOC/2014/45402
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de vistoria admi-
nistrativa, solicitado por Cristiana Isabel Silva Pe-
drosa – Proc.º nº 969 – VT - 2015, freguesia de 
Vilar de Andorinho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR AN-
TÓNIO ALBERTO DA SILVA PEREIRA – PROCESSO 
66-VT-2016 - FREGUESIA DE OLIVEIRA DE DOURO
EDOC/2016/4107
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas no 
original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de vistoria admi-
nistrativa, solicitado por António Alberto da Silva 
Pereira – Proc.º nº 66 – VT - 2016, freguesia de 
Oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
MANUEL JOAQUIM OLIVEIRA RIBEIRO – PROCES-
SO 3470/14 – PL – FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA 
MARINHA
EDOC/2016/2577
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de isenção de pagamento de taxas a título 
de licença de construção e municipal de urbaniza-
ção, solicitado por Manuel Joaquim Oliveira Ribeiro- 
Proc.º nº 3470/14 – PL, freguesia de São Félix da 
Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, MUNICIPAL 
DE URBANIZAÇÃO E DE DEMOLIÇÃO, SOLICITADO 
POR JOÃO MACHADO MAGALHÃES – PROCESSO 
2658/11-PL– FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/3795
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução em 50% do pagamento das taxas a título 
de licença de construção, municipal de urbaniza-
ção e de demolição, solicitado por João Machado 
Magalhães – Proc.º nº 2658/11 - PL, freguesia de 
Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA), SO-
LICITADO POR FÁBIO MIGUEL MOREIRA DOS SAN-
TOS
EDOC/2015/62359
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas municipais pela 
utilização de equipamento municipal (Piscina Muni-
cipal da Granja), solicitado por Fábio Miguel Moreira 
dos Santos, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL DE VILA D’ESTE), 
SOLICITADO POR MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 

TEIXEIRA 
EDOC/2016/556
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas municipais pela 
utilização de equipamento municipal (Piscina Muni-
cipal de Vila d’Este), solicitado por Maria da Concei-
ção Pereira Teixeira, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL MARAVEDI), SO-
LICITADO POR CARLA SUSANA MAGALHÃES PEREI-
RA PIMENTA
EDOC/2016/3951
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução em 50% do pedido de isenção de pa-
gamento das taxas municipais pela utilização de 
equipamento municipal (Piscina Municipal Marave-
di), solicitado por Carla Susana Magalhães Pereira 
Pimenta, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E 
AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 53,89 (CINQUENTA E TRÊS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “10 KM DE AVINTES”, 
NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES EM PARCERIA 
COM O CLUBE DE ATLETISMO DE AVINTES
EDOC/2016/6153
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão especial de ruido no valor de € 53,89 
(cinquenta e três euros e oitenta e nove cêntimos) 
relativa à realização do evento “10 Km de Avintes”, 
no dia 06 de março de 2016, solicitado pela Junta 
de Freguesia de Avintes, em parceria com o Clube 
de Atletismo de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 99,39 (NOVENTA E NOVE 
EUROS E TRINTA NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “NOITE DE FADOS”, NOS 
DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO PARAÍSO
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EDOC/2016/7774
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão especial de ruido no valor de € 99,39 
(noventa e nove euros e trinta e nove cêntimos) re-
lativa à realização do evento “Noite de Fados”, nos 
dias 20 e 21 de fevereiro de 2016, solicitado pela 
União Desportiva de Vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 53,89 (CINQUENTA E TRÊS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “KARAOKE”, NO DIA 28 
DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELO OR-
FEÃO DE VALADARES
EDOC/2016/8832
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão especial de ruido no valor de € 53,89 
(cinquenta e três euros e oitenta e nove cêntimos) 
relativa à realização do evento “Karaoke”, no dia 
28 de fevereiro de 2016, solicitado pelo Orfeão de 
Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E CINCO EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “PROCISSÃO DE VELAS”, 
SOLICITADO PELA FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL 
STO. ANDRÉ DE CANIDELO
EDOC/2016/9785
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão especial de ruido no valor de € 25,89 
(vinte e cinco euros e oitenta e nove cêntimos) re-
lativa à realização do evento “Procissão de Velas”, 
solicitado pela Fábrica Igreja Paroquial Stº André 
de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “VIA SACRA”, NO DIA 6 
DE MARÇO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA 
DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PE-

DRO DE PEDROSO
EDOC/2016/8550
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão especial de ruido no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos) re-
lativa à realização do evento “Via Sacra”, no dia 06 
de março de 2016, solicitado pela Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de São Pedro de Pedroso, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 161,90 (CENTO E SESSEN-
TA E UM EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DO MONTE E MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO”, 
NOS DIAS 31 DE MARÇO, 1, 2 E 3 DE ABRIL DE 
2016, SOLICITADO POR JOAQUIM MIGUEL LEITÃO 
PEREIRA
EDOC/2016/6103
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão especial de ruido no valor de € 161,90 
(cento e sessenta e um euros e noventa cêntimos) 
relativa à realização do evento “Festa em Honra de 
Nossa Senhora do Monte e Mártir São Sebastião”, 
nos dias 31 de março, 01, 02 e 03 de abril de 2016, 
solicitado por Joaquim Miguel Leitão Pereira, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE NOVENA DE ORAÇÃO, NO DIA 25 
DE MARÇO DE 2016, SOLICITADO POR UCR – AS-
SOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E HUMANITÁRIA
EDOC/2016/7947
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão especial de ruido relativa à realização 
do evento “Novena de Oração”, no dia 25 de março 
de 2016, solicitado por UCR – Associação Social, 
Cultural e Humanitária, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PROPOSTA DE FIXAÇÃO DO VALOR DE RENDA MÍ-
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NIMA A PAGAR PELOS ARRENDATÁRIOS DE HABI-
TAÇÕES SOCIAIS NO ÂMBITO DA REVISÃO GERAL 
DE RENDAS – OF. Nº 221.16.UGH.CA
EDOC/2016/9070
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a fixação do valor de renda mínima a pagar pelos 
arrendatários de habitações sociais, no âmbito da 
revisão geral de rendas, nos termos do ofício nº 
221.16.UGH.CA da Gaiurb Urbanismo e Habitação 
EEM.
PROPOSTA DE REGIME JURÍDICO DO ARRENDA-
MENTO APOIADO E FIXAÇÃO DO PRAZO DE DEZ 
ANOS DE DURAÇÃO DOS CONTRATOS DE ARREN-
DAMENTO NOS TERMOS DA LEI 81/2014 DE 19 DE 
DEZEMBRO – OF Nº 220.16.UGH.CA
EDOC/2016/9069
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.02.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
DESPEJO DE MARIA DE FÁTIMA ROSSIO SOARES, 
ARRENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA RUA DO 
CRASTO, ENTRADA Nº 42 – 3º DIR. EMPREENDI-
MENTO DE SANDIM, FREGUESIA DE SANDIM, NOS 
TERMOS DA INF. Nº 07.16.DAJ.HAB E RESPETIVO 
RELATÓRIO FINAL
EDOC/2016/9090
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Maria de Fátima Rossio Soares, arren-
datária da habitação sita na Rua do Castro, Entrada 
nº 42 – 3º Dt.º, Empreendimento de Sandim, fre-
guesia de Sandim, nos termos da Informação nº 
07.16.DAJ.HAB e respetivo relatório final da Gaiurb 
Urbanismo e Habitação EEM.
DESPEJO DE MARIA ALBERTINA COSTA REIS, AR-
RENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA ALAM. GUI-
LHERME OLIVEIRA DE AGUIAR, Nº 70 – 1º ESQ., 
EMPREENDIMENTO DR. MOTA AMARAL, FREGUESIA 
DE ARCOZELO, NOS TERMOS DA INF. Nº 16.DAJ.
HAB E RESPETIVO RELATÓRIO FINAL 
EDOC/2016/9083
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Maria Albertina Costa Reis, arrendatá-
ria da habitação sita na Alameda Guilherme Oliveira 
de Aguiar nº 70, 1º Esq., Empreendimento Dr. Mota 

Amaral, freguesia de Arcozelo, nos termos da Infor-
mação nº 16.DAJ.HAB e respetivo relatório final da 
Gaiurb Urbanismo e Habitação EEM.
DESPEJO DE MARIA FERNANDA DE JESUS SOARES 
HIPÓLITO, ARRENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA 
NA PRACETA MARECHAL A SPINOLA, Nº 15 – 2º 
DIR., EMPREENDIMENTO SOCIAL DA BELA VISTA, 
FREGUESIA DA MADALENA, NOS TERMOS DA INF. 
Nº 08.DAJ.HAB E RESPETIVO RELATÓRIO FINAL 
EDOC/2016/9075
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o despejo de Maria Fernanda de Jesus Soares 
Hipólito, arrendatária da habitação sita na Praceta 
Marechal A. Spínola, nº 15 – 2º Dt.º, Empreendi-
mento Social da Bela Vista, freguesia da Madalena, 
nos termos da Informação nº 08.DAJ.HAB e respe-
tivo relatório final da Gaiurb Urbanismo e Habitação 
EEM.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE RECONHE-
ÇA QUE A OBRA SITA NA RUA CAPITÃO GALHARDO 
Nº 54 A 76, É POSSÍVEL DE SER CONSIDERADA 
COMO OBRA DE REABILITAÇÃO URBANÍSTICA, INI-
CIADA EM 2014, SOLICITADO PELO CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO NA RUA CAPITÃO GALHARDO – PRO-
CESSO 3505/14 – COIER, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE GULPILHARES E VALADARES 
EDOC/2016/9091
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
- a emissão de certidão que reconheça que a obra 
sita na Rua Capitão Galhardo nº 54 a 76 é possível 
de ser considerada como obra de reabilitação urba-
nística, iniciada em 2014 e
- o reconhecimento  de que se encontram reunidos 
os pressupostos legalmente exigidos para que seja 
concedida a isenção de pagamento de IMI para o 
referido prédio, solicitado pelo Condomínio do Edifí-
cio na Rua Capitão Galhardo – Processo nº 3505/14 
– COIER, União de Freguesias de Gulpilhares e Va-
ladares, nos termos informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE RECO-
NHEÇA QUE A OBRA SITA NA TRAVESSA DAS CO-
RUJEIRAS Nº 6, É POSSÍVEL DE SER CONSIDERA-
DA COMO OBRA DE REABILITAÇÃO URBANÍSTICA, 
INICIADA EM 2014, SOLICITADO PELO CONDOMÍ-
NIO DO PRÉDIO SITO NA TRAVESSA DAS CORUJEI-
RAS, Nº 6 – PROCESSO 2592/15 – CERT, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/9097
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
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anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
- a emissão de certidão que reconheça que a obra 
sita na Travessa das Corujeiras nº 6, é possível de 
ser considerada como obra de reabilitação urbanís-
tica, iniciada em 2014 e
- o reconhecimento  de que se encontram reunidos 
os pressupostos legalmente exigidos para que seja 
concedida a isenção de pagamento de IMI para o 
referido prédio, solicitado pelo Condomínio do Pré-
dio sito na Travessa das Corujeiras nº 6 – Processo 
nº 2592/15 - CERT, União de Freguesias de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

DIVERSOS
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELO TAXISCOOPE
PROCESSO 07/2016
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa pela utilização do 
auditório da Assembleia Municipal, solicitado pela 
Taxiscoope, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELO PARTIDO SOCIA-
LISTA – CONCELHIA DE VILA NOVA DE GAIA
PROCESSO 09/2016
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa pela utilização do 
auditório da Assembleia Municipal, solicitado pelo 
partido Socialista – Concelhia de Vila Nova de Gaia, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELO PARTIDO COMU-
NISTA PORTUGUÊS – CONCELHIA DE VILA NOVA 
DE GAIA
PROCESSO 10/2016
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 87, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa pela utilização do 
auditório da Assembleia Municipal, solicitado pelo 
Partido Comunista Português – Concelhia de Vila 

Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA A.P.P.A.C.D.M DE 
VILA NOVA DE GAIA
PROCESSO 11/2016
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 88, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa pela utilização do 
auditório da Assembleia Municipal, solicitado pela 
A.P.P.A.C.D.M. de Vila Nova de Gaia, nos termos 
informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 05 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te 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, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2. ATA N.º 6
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
21 DE MARÇO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
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NEA C) DO Art.º 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dr.ª Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 17 horas e 15 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 19 horas e 15 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Vereador Firmino Pereira apresentou um voto 
de pesar pelo falecimento do ator Nicolau Breyner. 
Que Nicolau Breyner preconizou a sua vida como 
ator, realizador, produtor e a sua notável carreira 
foi testemunhada por várias gerações. Que consi-
dera que a cultura portuguesa nunca mais será a 
mesma, sem a presença física de Nicolau Breyner 
e por tudo aquilo que representava no mundo e no 
espaço da cultura, mas existe a certeza que a sua 
obra será imortal e eterna.
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar um Voto de 
Pesar pelo falecimento do ator Nicolau Breyner.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Sr. Vereador Firmino Pereira referiu-se à Régie 
Cooperativa dizendo que à cerca de um ano foi 
aprovado em reunião de Câmara e da Assembleia 
Municipal a sua constituição e, na altura, todos sa-
lientaram a importância estratégica para o muni-
cípio, dada a extinção nomeadamente de uma das 
empresas municipais, a Gaianima, e que a Régie 
Cooperativa poderia servir para organizar alguns 
setores que a Gaianima deixava vagos em termos 
de preenchimento, nomeadamente, na agilização 
de procedimento na área da cultura, desporto e 
ação social. Que já decorreu bastante tempo e até 
ao momento não se sabe se a Régie Cooperativa 
já está constituída legalmente, porque julga que o 
Tribunal de Contas é a entidade que tinha de se 
pronunciar sobre a constituição desta instituição, 
pelo que gostaria de saber qual o ponto de situação 
da Régie Cooperativa.

PONTO PRÉVIO Nº 3
O Sr. Vereador Firmino Pereira referiu-se à criação 
do Centro de Formação Profissional, a qual foi uma 
luta travada pelo município e que teve o assenti-
mento por parte do anterior Governo. Que em se-
tembro de 2015 numa sessão na Câmara e com a 
presença do então Primeiro-ministro, foi assinado 
um protocolo para a criação do Centro de Forma-
ção Profissional de Gaia. Que o Governo criou a lei 

orgânica que permite esta valência no Centro de 
Emprego e desse protocolo decorria que a Câmara 
tinha um prazo para encontrar instalações físicas, 
para que o centro de formação começasse a fun-
cionar e já decorreram 6 meses e não existem no-
tícias da localização do mesmo. Se de facto neste 
momento se pode saber qual é o espaço que vai ser 
disponibilizado para esse centro, porque é inegá-
vel para o interesse de todos e principalmente para 
aqueles que estão desempregados e para aqueles 
que estão empregados e que precisam de formação 
profissional, é importante para Gaia que exista fi-
sicamente um espaço com dignidade para receber 
os formando, pelo que, perguntou qual o ponto de 
situação sobre o centro profissional.

PONTO PRÉVIO Nº 4
O Sr. Vereador Firmino Pereira solicitou esclareci-
mentos relativamente à Inovagaia dizendo que a 
mesma é uma associação de direito privado sem 
fins lucrativos, que tem por objeto a gestão e ex-
ploração do centro de incubação de base tecnoló-
gica de S. Félix da Marinha, bem como a criação 
de condições para o desenvolvimento de um plano 
de negócios, empresas e outros objetivos voca-
cionados para o setor empresarial privado. Que o 
Município de Gaia é um dos associados e fundado-
res da Inovagaia e, até 2015, a Câmara Municipal, 
por protocolo, financiava em cerca de 300.000 mil 
euros a sua atividade e por imposição legal essa 
transferência não pode ser feita e desapareceu do 
orçamento municipal de 2016. Perguntou como é 
que a Câmara como associada da Inovagaia, resol-
veu a ausência desta comparticipação financeira, 
sem pôr em causa tudo aquilo que é o plano de 
trabalho e de desenvolvimento da atividade dessa 
associação.
O Sr. Presidente disse que a Regie Cooperativa tem 
andado num vaivém de pedidos de esclarecimentos 
por parte do Tribunal de Contas e, neste momen-
to, a Câmara Municipal está a ultimar mais uma 
resposta e todos sabiam, na altura, que o Tribunal 
de Contas olhava, a partir do exemplo negativo de 
Guimarães, para as Regie’s Cooperativas como algo 
muito similar a uma empresa municipal. Disse que 
se está a lidar com áreas de intervenção municipal 
que muito dificilmente geram lucro, pelo que, o Tri-
bunal de Contas está muito em torno dessa ques-
tão. Que neste tempo mais duas situações foram 
tentadas e nem essas duas nem a de Guimarães 
têm ainda resolução, pelo que, se poderá dizer, ser 
um problema mais estrutural que resulta desta vi-
são.
Relativamente ao Centro de Formação Profissional, 
disse haver um protocolo assinado, o qual foi assi-
nado sem uma orçamentação, o que levou a que o 
Município tenha posto em discussão e com o atual 
Governo, a necessidade de contemplar uma ver-
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ba transitória entre a entrada de funcionamento do 
Centro de Formação Profissional e o tempo em que 
o Centro tem que continuar a utilizar instalações 
privadas das mais variadas índoles, como acontece 
com o ISLA e outras instituições que albergam, em 
regime de arrendamento, a formação profissional 
que se desenvolve em Vila Nova de Gaia. Que a 
expetativa é construir um edifício de raiz no pressu-
posto de que a Escola Superior Tecnologia da Saú-
de se manterá em Gaia, porque seria um disparate 
se isso não acontecesse. Que, neste momento, a 
Câmara Municipal está a tratar de encontrar esse 
espaço privilegiado e para garantir a viabilidade 
económica do investimento, esse espaço está neste 
momento priorizado na EN 222, nos terrenos so-
brantes para espaço escolar e formativo do lotea-
mento da Quinta da Seara.
Relativamente à Inovagaia, felicitou a Dr.ª Maria 
Cândida Oliveira que está a desenvolver um tra-
balho extraordinário, sabendo-se das dificuldades 
que existem na estrutura, sabendo-se que a estru-
tura ambicionava viver de um quadro comunitário, 
que tarda em abrir e a Câmara Municipal, neste 
momento, está a tentar ajudar a Inovagaia a dois 
níveis. Por um lado, viabilizando o mais rapidamen-
te possível a venda dos terrenos que envolviam a 
zona da incubadora e, por outro lado, garantindo 
um contrato de prestação de serviços pelos ser-
viços de consultadoria na área empresarial que a 
Inovagaia tem prestado, mas sabendo todos que a 
mesma lei “idiota” que impede estas transferências 
para a Inovagaia, está acumulada em cima de outra 
lei e que limita o montante dos ajustes diretos para 
prestações de serviços que o município pode outor-
gar com uma entidade qualquer, incluindo com a 
Inovagaia. Que a expetativa da Câmara Municipal 
é que quando se esgotar este plafond, ter um con-
curso para o qual acredita que a Inovagaia esteja 
vocacionada, mas ter um concurso que resolva este 
problema sério.
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Cândida Oliveira disse que 
a Inovagaia não pode prescindir do apoio. Que o 
que se tem feito e tendo em conta a situação en-
contrada, foram feitos esforços em dois sentidos, 
isto é, exponenciar receitas e reduzir ao mínimo os 
custos, porque havia muitos custos supérfluos. Que 
existe presentemente uma disciplina de atuação, 
de respeito e de cultura e a ocupação é de 100%. 
Que a ideia da Inovagaia é ter fundos para poder 
avançar com os seus projetos e com a ambição de 
reanimação do tecido económico empresarial em 
Vila Nova de Gaia.
O Sr. Vereador Firmino Pereira relativamente ao 
Centro de Formação Profissional, percebeu que 
neste momento a prioridade é a construção de um 
edifício de raiz na EN222, no loteamento da Quin-
ta da Seara, perguntando quanto é que vai custar, 
porque se o protocolo não for alterado, há a pos-

sibilidade do Governo, através dos fundos comuni-
tários ou através do Orçamento Geral do Estado, 
disponibilizar uma parte do investimento, porque 
há uma alteração da matriz em termos de ocupação 
física. Que da parte dos Vereadores do PSD há um 
apoio nessa decisão.
O Sr. Presidente disse que a grande prioridade do 
Município começava pela manutenção da Escola 
Superior de Tecnologia de Saúde e é evidente que 
há uma série de dinâmicas e até de alguma centra-
lização, que fazem com que haja um conjunto de 
pessoas que prefiram a escola localizada no Por-
to. Que reconhece que nem tudo o que o Muni-
cípio se comprometeu fazer para a localização da 
Escola Superior de Tecnologia de Saúde em Gaia 
foi cumprido, nomeadamente no que diz respeito 
ao acesso pela zona da via da Misericórdia, o que 
viabilizaria a linha dos STCP, criando alguns pro-
blemas aos alunos. Disse que, neste momento, a 
Câmara Municipal está a tentar fechar o loteamento 
da Misericórdia, para garantir a viabilização desse 
acesso, que permitirá dar resposta à Escola Supe-
rior de Tecnologia de Saúde. Que tentando garan-
tir a presença da Escola Superior de Tecnologia de 
Saúde no concelho, a seguir existirão duas opções 
ou garantir um aluguer de espaço existente que iria 
sempre ser um aluguer pesado do ponto de vis-
ta financeiro, versus a escolha de um espaço de 
raiz. Que se está a falar de um investimento que de 
acordo com o ante projeto, poderá chegar aos 10 
milhões de euros, pelo que, quando se optou por 
um terreno municipal, retira-se do custo o valor do 
terreno e da aquisição, porque já é um valor que 
serve à diminuição do impacto do custo global des-
te equipamento. Que aquilo que a Câmara Munici-
pal está a tentar negociar com o Governo, é uma 
lógica de renda resolúvel, assumindo o Município 
direta ou indiretamente a obra e depois o Governo 
pagando.
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar saiu da reunião.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 5 DA REUNIÃO 
DE CÂMARA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2016 
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a Ata nº 5 da reunião de Câmara 
realizada em 07 de março de 2016.
O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães de 
Sousa não vota em virtude de não ter participado 
na reunião de 07 de março de 2016.
APROVAÇÃO DA MINUTA, E RESPETIVOS ANEXOS, 
DO ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÓNIO, 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS ÁGUAS DE GAIA, 
E.M., S.A PARA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
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GAIA
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: A Câmara Municipal, no uso da compe-
tência que lhe é conferida pela alínea g) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Lo-
cais, constante do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, deliberou por unanimidade concordar 
com o teor da minuta supra transcrita e respetivos 
anexos, os quais dela fazem parte integrante.
Mais deliberou submeter o assunto à apreciação da 
Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do 
disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do 
mesmo regime jurídico, solicitando que a delibe-
ração da Assembleia Municipal seja aprovada em 
minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos 
e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 57.º do Anexo I à referida Lei.
APROVAÇÃO DA MINUTA, DE AUTO DE CESSÃO 
DOS BENS E ACEITAÇÃO DOS BENS IDENTIFICA-
DOS NOS ANEXOS A QUE SE REFERE A CLÁUSULA 
PRIMEIRA DO AUTO DE CESSÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: A Câmara Municipal, no uso da com-
petência que lhe é conferida pela alínea g) do n.º 
1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, constante do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, deliberou por unanimidade concor-
dar com o teor da minuta supra transcrita e aceitar 
os bens identificados nos anexos a que se refere a 
cláusula primeira do respetivo auto de cessão. 
Mais deliberou submeter o assunto à apreciação da 
Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do 
disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do 
mesmo regime jurídico, solicitando que a delibe-
ração da Assembleia Municipal seja aprovada em 
minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos 
e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 57.º do Anexo I à referida Lei.
APROVAÇÃO DAS PEÇAS DE PROCEDIMENTO POR 
AJUSTE DIRETO PARA ADJUDICAÇÃO DO CONTRA-
TO DA EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE DO MER-
CADO DA AFURADA
EDOC/2016/1846
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
as peças do procedimento, a carta convite, o cader-

no de encargo e as peças desenhadas referentes ao 
procedimento por Ajuste Direto para a Concessão 
da Exploração do Restaurante do Mercado da Afu-
rada, Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
ACORDO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJE-
TO MOBI2LINK
EDOC/2016/13636
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Cooperação a celebrar entre a Efacec 
Engenharia e Sistemas SA; a OPT – Optimização e 
Planeamento de Transportes SA, a Transdev Mobili-
dade, SA, a Universidade do Porto e o Município de 
Vila Nova de Gaia com vista à execução de um pro-
jeto de investigação e desenvolvimento tecnológico 
em copromoção intitulado “MOBI2LINK – Gestão 
Avançada de Mobilidade”, no âmbito do Sistema de 
Incentivos à I&DT, integrado no Sistema de Incenti-
vos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 
(SI I&DT) Projetos em Co-Promoção no âmbito do 
PORTUGAL 2020, nos termos da informação do Sr. 
Vice-Presidente da Câmara Municipal.
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO A CELEBRAR EN-
TRE A CÂMARA DE VILA NOVA DE GAIA E A SVQ 
INVEST, LDA
EDOC/2016/13637
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
O Sr. Vereador Firmino Pereira dado o atraso que 
o processo teve e dada a reformulação feita expo-
nenciando para o dobro o custo do investimento, 
não acredita que o projeto seja concretizável. Que 
se estiver errado, é bom para Gaia, mas tem dú-
vidas que seja concretizável, devido ao volume de 
investimento que envolve e por aquilo que tem sido 
o seu desenvolvimento nos últimos dois anos.
O Sr. Presidente disse estar otimista porque por um 
lado este atraso decorreu não por razões de proje-
to, mas pelo facto de ter sido retardada a abertura 
das linhas de financiamento. Por outro lado, a du-
plicação do valor de investimento diz respeito a um 
crescimento do projeto e não a uma oneração do 
mesmo, como entre outras coisas, vai surgir uma 
unidade hoteleira de suporte que também ajuda a 
aumentar os custos do investimento, mas que cria 
um fator de riqueza e de criação de postos de tra-
balho. 
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Memorando de Entendimento a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a SVQ IN-
VEST LDª para a instalação e exploração de equipa-
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mento de tecnologia “Wave Garden” numa parcela 
urbana, com cerca de 20ha, denominado Parque 
de Campismo da Madalena, sito na Rua do Cerro 
nº 68, praia da Madalena, freguesia da Madalena, 
nos termos da informação do Sr. Vice-Presidente da 
Câmara Municipal.
CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO 
DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL - LARGO MIGUEL 
BOMBARDA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA SOGRA-
PE VINHOS SA À MBD – GESTÃO DE INVESTIMEN-
TOS HOTELEIROS LDª 
EDOC/2016/4677
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
cedência da posição contratual detida pela Sogrape 
Vinhos SA no contrato de concessão do uso priva-
tivo do Largo Miguel Bombarda à MBD – Gestão 
de Investimentos Hoteleiros Ld.ª, assumindo esta 
as obrigações para com o Município de Vila Nova 
de Gaia, nos termos da Informação nº 22/DAJ de 
03.03.2016.
ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A CELEBRA-
ÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVI-
ÇO DE HIGIENE E LIMPEZA COM FORNECIMENTO 
DE CONSUMÍVEIS DE CASA DE BANHO PARA AS 
PISCINAS MUNICIPAIS - PEÇAS DO CONCURSO E 
CONSTITUIÇÃO DO JÚRI
EDOC/2015/55636
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a abertura de procedimento para a celebração de 
Contrato de Prestação do Serviço de Higiene e Lim-
peza, com fornecimento de Consumíveis de Casa 
de Banho para as Piscinas Municipais; as peças do 
concurso e a respetiva constituição do júri, nos ter-
mos informados.
CÓPIA DE CARTA, SUBSCRITA PELO SENHOR PRE-
SIDENTE DA CÂMARA, ENVIADA AO PRESIDENTE 
DA DIREÇÃO DO VILA F. C. SOBRE O CAMPO DE 
JOGOS DO VILANOVENSE F. C., DATADA DE 09-03-
2016
EDOC/2016/12249
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara 
para conhecimento. 09.03.2016”
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse que leu os do-

cumentos e que sente-se que há a disponibilidade 
e a boa vontade da Câmara Municipal em ajudar 
encontrar a melhor solução para a situação crítica 
que o clube vive. Que o Vila Futebol Clube vive um 
tempo desafiante e gostaria de sublinhar o enorme 
contributo que o clube tem dado para proporcionar 
a prática desportiva a muitos jovens, cujas famílias 
vivem no limiar da sobrevivência. Que também é 
verdade que a história do clube confunde-se com a 
da cidade, muito devido à sua centralidade. Que no 
seu ponto de vista não sabe qual a melhor solução, 
se a permanência do complexo desportivo atual, se 
o novo complexo desportivo. Contudo, está acima 
de tudo, a sobrevivência do clube e a preservação 
da sua história e, neste contexto, solicitou à Câma-
ra Municipal que ajude o clube a defender os seus 
superiores interesses para bem do mesmo e de Vila 
Nova de Gaia.
O Sr. Presidente disse haver duas hipóteses, uma 
que já foi colocada ao clube em tempos idos, que 
é a hipótese da Telheira e a segunda, que também 
continua a ser a de Vilar do Paraíso e que consis-
te na hipótese de se negociar com a parte do ter-
reno, que é propriedade da Servilusa e onde es-
tava previsto fazer-se o cemitério municipal. Que 
não compete ao Município decidir, isto é, a Câmara 
Municipal proporá sendo certo que neste momen-
to parece-lhe difícil que se possa fechar o assunto, 
pensando no espaço em concreto.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da Silva 
Cidade Oliveira, sai da reunião.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNI-
CIPAL DA LAVANDEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE 
FESTA DE FIM DE ANO LETIVO, SOLICITADO PELA 
FUNDAÇÃO PADRE LUIS
EDOC/2016/10679
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização do pavilhão municipal da Lavandeira para a 
realização de Festa de Fim de Ano Letivo, solicitado 
pela Fundação Padre Luís, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNI-
CIPAL DA LAVANDEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO 
SARAU ANUAL GIMNODESPORTIVO, SOLICITADO 
PELA ESCOLA SECUNDÁRIA ALMEIDA GARRETT
EDOC/2016/12090
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 



Nº 63 | março 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

24

14.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização do pavilhão municipal da Lavandeira para a 
realização do Sarau Anual Gimnodesportivo, solici-
tado pela Escola Secundária Almeida Garrett, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MU-
NICIPAL DA MADALENA PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO “LIGA PARA A INCLUSÃO SOCIAL”, SOLI-
CITADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS ALBERGUES NO-
TURNOS DO PORTO
EDOC/2016/922
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização do pavilhão municipal da Madalena para a 
realização do evento “Liga para a Inclusão Social”, 
solicitado pela Associação dos Albergues Noturnos 
do Porto, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
(PISCINA MUNICIPAL AURORA CUNHA) SOLICITA-
DO PELOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DOS CAR-
VALHOS
EDOC/2016/12698
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização da piscina municipal Aurora Cunha, solicita-
do pelos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
(PISCINA MUNICIPAL AURORA CUNHA) SOLICITA-
DO PELO CLUBE HÓQUEI DOS CARVALHOS
EDOC/2016/12696
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização da piscina municipal Aurora Cunha, solici-
tado pelo Clube Hóquei dos Carvalhos, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍ-

CIA MUNICIPAL NO EVENTO “CAMINHADA DO DIA 
DAS COLETIVIDADES”, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/10903
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas devidas por servi-
ços prestados pela polícia municipal no evento “Ca-
minhada do Dia das Coletividades”, solicitado pela 
União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍ-
CIA MUNICIPAL NO EVENTO “FESTA DA PRIMAVE-
RA”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/12902
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade aprovar a isenção de 
pagamento de taxas devidas por serviços prestados 
pela polícia municipal no evento “Festa da Primave-
ra”, solicitado pela União de Freguesias de Sandim, 
Olival Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍ-
CIA MUNICIPAL NO EVENTO “AÇÃO DE SENSIBILI-
ZAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER”, SO-
LICITADO PELA APPACDM DE VILA NOVA DE GAIA, 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO 
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL
EDOC/2016/11567
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela polícia municipal no even-
to “Ação de Sensibilização no Dia Internacional da 
Mulher”, solicitado pela APPACDM de Vila Nova de 
Gaia, Associação Portuguesa de pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍ-
CIA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE TRA-
BALHOS NA RUA DA GUARDA EM GRIJÓ, SOLICI-
TADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E 
SERMONDE
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EDOC/2016/12333
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no acompa-
nhamento de trabalhos na Rua da Guarda em Grijó, 
solicitado pela União de Freguesias de Grijó e Ser-
monde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍ-
CIA MUNICIPAL NO EVENTO “VIII GRANDE PRÉMIO 
DE ATLETISMO 10 KM A CORRER POR GAIA”, SOLI-
CITADO PELAS ÁGUAS DE GAIA, EM, S.A.
EDOC/2016/11081
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“VIII Grande Prémio de Atletismo 10KM a Correr 
por Gaia”, solicitado pelas Águas de Gaia EM, SA, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍ-
CIA MUNICIPAL NO EVENTO “MOSTRA GASTRONÓ-
MICA 2”, SOLICITADO PELO LIONS CLUBE DE VILA 
NOVA DE GAIA
EDOC/2016/12299
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Mostra Gastronómica 2”, solicitado pelo Lions Clu-
be de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA UTILIZAÇÃO DO CINE TEATRO BRA-
ZÃO - VALADARES, SOLICITADO PELO COLÉGIO 
OCEANUS
EDOC/2016/12134
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização do Cine Teatro Brazão, freguesia de Vala-

dares, solicitado pelo Colégio Oceanus, nos termos 
informados.
RECURSO HIERÁRQUICO – PROPOSTA DE INDEFE-
RIMENTO - PROCESSO 162/VT/2014 – UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA – INF. Nº 1622014-52 F
EDOC/2016/13381
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o recurso hierárquico referente ao processo nº 162/
VT/2014, União de Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO 2018/15 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
E FISCAL DO PORTO - AUTORA: ICA – INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO ALIMENTAR, SA RÉU: CÂMARA MUNI-
CIPAL DE VILA NOVA DE GAIA - INFORMAÇÃO Nº 
074/C
EDOC/2016/12254
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara 
para conhecimento. Tomei conhecimento. Arquive-
-se. 09.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO 7622/09 TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA 
NOVA DE GAIA - AUTORES: ABÍLIO COSTA FER-
REIRA E LINA MARGARIDA OLIVEIRA FERREIRA 
RÉUS: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
E ALLIANZ – COMPANHIA DE SEGUROS S.A. - IN-
FORMAÇÃO Nº 084/C
EDOC/2016/12990
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL Nº 
1967/10.9BEPRT INTENTADO POR ZON TV CABO 
PORTUGAL, S.A. CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 094/C
EDOC/2016/13000
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Concor-
do com a Não interposição do recurso. Ao DAJ, 
para considerar no Grupo de trabalho de revisão 
dos regulamentos. À Câmara para conhecimento. 
14.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL Nº 
2167/09.9BEPRT INTENTADO POR ZON TV CABO 
PORTUGAL, S.A. CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 0943C
EDOC/2016/13001
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Concor-
do com a Não interposição do recurso. Ao DAJ, 
para considerar no Grupo de trabalho de revisão 
dos regulamentos. À Câmara para conhecimento. 
14.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
RECURSO CONTENCIOSO DE ANULAÇÃO PROPOS-
TO POR COMPANHIA DA ASSEMBLEIA DA GRAN-
JA, S.A. CONTRA O EXMO. SENHOR VEREADOR 
PROF. DOUTOR POÇA MARTINS – PROCESSO Nº 
130/03,4º JUÍZO – INFORMAÇÃO 086/C
EDOC/2016/12127
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTENCIO-
SO PRÉ-CONTRATUAL INTENTADA POR VODAFO-
NE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. 
CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, 
ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.E.M. E 
GAIURB – URBANISMO E HABITAÇÃO, E.E.M.
EDOC/2016/12231
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CLUBE DE FUTEBOL 
DE CANELAS 2010, NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO 
DE PARQUE DESPORTIVO – PRIMEIRA REVISÃO
EDOC/2016/11942
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Autorizo. 
À DMAF. À Câmara. 15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a primeira revisão ao contrato-programa de desen-
volvimento desportivo 2014 celebrado entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Clube de Futebol de 
Canelas 2010, no âmbito da construção de parque 

desportivo.
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E O FUTEBOL CLUBE 
DE PEDROSO NO ÂMBITO DA COLOCAÇÃO DE REL-
VA SINTÉTICA, SISTEMA DE REGA E EQUIPAMEN-
TOS DE APOIO – PRIMEIRA REVISÃO
EDOC/2016/7495
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a primeira revisão ao contrato-programa de desen-
volvimento desportivo 2014 celebrado entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Futebol Clube de 
Pedroso, no âmbito da colocação de relva sintética, 
sistema de rega e equipamentos de apoio.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O FUTEBOL CLUBE DE GAIA PARA A REALIZAÇÃO 
DO TORNEIO DE JOVENS DENOMINADO “HANDE-
GAIA 2016”
EDOC/2016/12629
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e o Futebol Clube de 
Gaia, para a realização do Torneio de Jovens deno-
minado “HandeGaia 2016”.
A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da Silva 
Cidade Oliveira, reentra na reunião.
REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA PISCINA 
DA GRANJA, FREGUESIA DE ARCOZELO - NÃO AD-
JUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CON-
TRATAR
EDOC/2015/15241
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a não adjudicação e revogação da decisão de con-
tratar, nos termos da alínea b) do nº 1, do artigo 
79º e nº 1 do artigo 80º do Código dos Contratos 
Públicos.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
PAMPILHOSA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2016, 
SOLICITADO PELO DOURO ANDEBOL CLUBE
EDOC/2016/10030
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Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, para desloca-
ção a Pampilhosa no dia 28 de fevereiro de 2016, 
solicitado pelo Douro Andebol Clube, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS NO DIA 06 DE MARÇO 
DE 2016, SOLICITADO POR FUZOS – ASSOCIAÇÃO 
DE FUZILEIROS
EDOC/2016/7118
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no dia 06 de 
março de 2016, solicitado por Fuzos – Associação 
de Fuzileiros, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
OEIRAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016, SOLICITA-
DO PELO CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA
EDOC/2016/11322
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Oeiras, no dia 05 de março de 2016, solicitado 
pelo Clube Atlântico da Madalena, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
LISBOA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016, SOLICITA-
DO PELO CLUBE DE HÓQUEI DOS CARVALHOS
EDOC/2016/11288
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 

a Lisboa, no dia 06 de março de 2016, solicitado 
pelo Clube de Hóquei dos Carvalhos, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
CABECEIRAS DE BASTO NO DIA 06 DE MARÇO DE 
2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSENS
EDOC/2016/11269
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação a 
Cabeceiras de Basto, no dia 06 de março de 2016, 
solicitado pela Associação Cultural e Recreativa Os 
Amigos Vilarenses, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
PENAFIEL NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016, SOLICI-
TADO PELO GULPILHARES FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/11372
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Penafiel, no dia 05 de março de 2016, solicitado 
pelo Gulpilhares Futebol Clube, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO ÀS 
PISCINAS MUNICIPAIS DE FELGUEIRAS NO DIA 12 
DE MARÇO DE 2016, SOLICITADO PELO CENTRO 
DE OCUPAÇÃO JUVENIL DA ASSOCIAÇÃO PRO-
PRIETÁRIOS URBANIZAÇÃO VILA D’ESTE
EDOC/2016/63049
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
às piscinas municipais de Felgueiras, no dia 12 de 
março de 2016, solicitado pelo Centro de Ocupação 
Juvenil da Associação de Proprietários da Urbaniza-
ção de Vila d’Este, nos termos informados.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM LUGAR DE 
ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NA AVENIDA DA 
IGREJA, FREGUESIA DE CRESTUMA, PARA O ANO 
DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL DE CRESTUMA
EDOC/2015/56974
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de um lugar de estacionamento 
privativo, na Avenida da Igreja, freguesia de Cres-
tuma, para o ano de 2016, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de Crestuma, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS LUGARES 
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NA RUA DE SÃO 
SALVADOR, FREGUESIA DE PEROSINHO, PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2015/57038
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção total de pagamento de taxas relativas ao 
licenciamento de dois lugares de estacionamento 
privativo, na Rua de São Salvador, freguesia de Pe-
rosinho, para o ano de 2016, solicitado pela União 
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA AVENIDA 
DA IGREJA E NA RUA PADRE NUNES DE CAMPOS, 
DEVIDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/8077
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção total de pagamento de taxas devidas por 
interrupção de trânsito na Avenida da Igreja e na 
Rua Padre Nunes de Campos, devido à realização 
de Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remé-

dios, solicitado pela Junta de Freguesia de Arcoze-
lo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA S. JOÃO 
BAPTISTA, ENTRE A RUA DO PADRE MAIA E A AVE-
NIDA VASCO DA GAMA DEVIDO A REALIZAÇÃO DA 
XI FEIRA MEDIEVAL, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/9860
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção total de pagamento de taxas devidas por in-
terrupção de trânsito na Rua S. João Baptista entre 
a Rua do Padre Maia e a Avenida Vasco da Gama, 
devido à realização da XI Feira Medieval, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, nos 
termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA DO 
BAIRRO, FREGUESIA DE PEDROSO
EDOC/2015/62504
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – TRAVESSA 
SENHOR DO CALVÁRIO, FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/7648
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA DOS 
AGROS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E SER-
MONDE
EDOC/2016/4467
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal, nos termos informados.
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 5 MESES DE 
AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIRCULAÇÃO NO ÂM-
BITO DA OBRA A DECORRER NA RUA PÁDUA COR-
REIA COM O Nº 339 E 349, SOLICITADO POR GUA-
CAMAIA – EMPREITADAS CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA
EDOC/2015/61922
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Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a prorrogação por mais 5 meses de autorização es-
pecial de circulação, no âmbito da obra a decorrer 
na Rua Pádua Correia com o nº 339 e 349, solicita-
do por Guacamaia – Empreitadas Construção Civil, 
Ld.ª, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

CEDÊNCIA DA ESCOLA DO PALHEIRINHO EM RE-
GIME DE COMODATO À JUNTA DE FREGUESIA DE 
AVINTES
EDOC/2016/12754
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a cedência gratuita e em regime de comodato, da 
parcela de terreno com área de 815m2, bem como 
o equipamento nela existente, com a área coberta 
de 225,5m2, sitos no Lugar do Palheirinho, fregue-
sia de Avintes, à Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
E CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DE VERBA DESPEN-
DIDA RELATIVA À ESTADIA DE DOIS CANÍDEOS NO 
CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL, SOLICITADO 
POR MARIA ANTÓNIA DE OLIVEIRA CARVALHO 
EDOC/2015/39897
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas e consequente 
devolução de verba despendida, relativa à estadia 
de dois canídeos no Centro de Reabilitação Animal, 
solicitado por Maria Antónia de Oliveira Carvalho, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR ARMÉNIO PAU-
LO ALMEIDA ARAÚJO – PROCESSO 1691/15 - PL 
– UNIÃO DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E VA-
LADARES
EDOC/2015/58191
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 

09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
redução em 50% do valor a pagar referente às ta-
xas de licença de construção e municipal de urbani-
zação, solicitado por Arménio Paulo Almeida Araú-
jo, Processo nº 1691/15 – PL, União de Freguesias 
de Gulpilhares e Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL MARAVEDI), SO-
LICITADO POR PAULO MIGUEL DA SILVA LOPES, 
PARA OS FILHOS LUCAS MIGUEL DA SILVA CHA-
MUSCA E TIAGO RAFAEL DA SILVA CHAMUSCA
EDOC/2016/5734
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais pela 
utilização da Piscina Municipal Maravedi, solicitado 
por Paulo Miguel da Silva Lopes, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DE VILA D’ESTE) 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA 
CRIANÇA – INCLUSÃO DE DUAS CRIANÇAS
EDOC/2015/12446
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais pela 
utilização da Piscina Municipal de Vila d’Este, soli-
citado pela Associação Protetora da Criança IPSS, 
nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E 
AMBIENTE

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UMA FEIRA MUNICIPAL 
DE ARTESANATO QUALIFICADO A TER LUGAR NA 
AV. DIOGO LEITE E JARDIM DO MORRO REALIZA-
ÇÃO DE SORTEIO POR ATO PÚBLICO PARA ATRI-
BUIÇÃO DE LOCAIS DE VENDA, APROVAÇÃO DE 
CONDIÇÕES NA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS E INS-
TALAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
EDOC/2016/2459
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que todos são 
conhecedores do que está a acontecer na beira-rio 
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com a venda ambulante e entende que a primeira 
coisa que se deveria fazer, era um levantamento 
exaustivo a todos os vendedores que estão no lo-
cal, para poder saber quem são artesãos e que têm 
certificação para o efeito e aqueles cuja atividade 
é maioritariamente exercida de forma ilícita, na 
venda de produtos artesanais e produtos indiferen-
ciados, muitas das vezes de contrafação. Que este 
concurso de 18 lugares em exercício de sorteio, não 
vai permitir respeitar as pré-existências e também 
não está salvaguardada uma preferência de pesso-
as que tenham residência em Vila Nova de Gaia e 
que exercem este tipo de atividade. Que também 
não lhe parece ser muito lógico dizer que esta feira 
de artesanato se deve circunscrever a um período 
sazonal e turístico de março a outubro, porque fe-
lizmente para Gaia e para a região do Porto, hoje 
existe turismo todo o ano civil. Disse perceber a 
preocupação da regularização da atividade, mas 
alertou de que valeria a pena fazer um levantamen-
to exaustivo das situações que existem, protegendo 
aqueles que exercem única e exclusivamente esta 
atividade e depois arranjar, se for possível do ponto 
de vista legal, uma possibilidade de dar preferên-
cia a essas pessoas, algumas delas que já estão 
à beira-rio há muito tempo a exercer este tipo de 
atividade. Apelou para que se reflita que do ponto 
de vista de enquadramento, é possível dar prefe-
rência aqueles que exercem efetivamente a ativi-
dade, fazer um levantamento, porque no sorteio 
podem concorrer pessoas que não costumam estar 
na beira-rio e que podem usufruir dos 18 lugares 
em detrimento daquelas que já se encontram no 
local há alguns anos. Que entende que deve haver 
uma racionalidade social, enquadrada juridicamen-
te e que proteja aqueles que tenham como objetivo 
único aquela atividade junto à beira-rio.
O Sr. Presidente disse que este processo surge de-
vido a uma alteração jurídica que impossibilita aos 
municípios fazer licenciamento de atividades, pas-
sando a ser feito o sorteio de lugares. Disse não 
ser verdade que haja sazonalidade, porque o do-
cumento hoje apresentado para aprovação, suge-
re que a feira ocorra durante todo o ano. Que de 
março a outubro “impõe-se” uma garantia de fun-
cionamento, sendo “licenciado” por sorteio o ano 
todo. Que a primeira preocupação e que responde 
ao interesse das pessoas, é que fora do período de 
março a outubro faz todo o sentido que os artesãos 
prestem a sua atividade. Relativamente à questão 
do sorteio, ele tem de acontecer porque é imposto 
por Lei, contudo, está-se a falar do sorteio não de 
18 lugares, mas de 36 lugares, porque é o sorteio 
de 18 lugares no Jardim do Morro e 18 lugares na 
beira-rio, que, em alternância, se vão desenvolver. 
Que o sorteio é condicionado com privilégio e prio-
rização às pessoas de Gaia e onde não há possibili-
dade de condicionar o sorteio, é na distribuição dos 

lugares. Que vai haver uma responsabilização do 
Município na fiscalização, de forma a evitar a exis-
tência de não artesãos.
Deliberação:
Deliberado por unanimidade autorizar a criação de 
uma Feira Municipal de Artesanato Qualificado, a 
ter lugar na Av. Diogo Leite e no Jardim do Morro, 
com 18 lugares de venda cada, a ocupar rotativa-
mente, destinados a artesãos certificados pelo IEFP, 
no âmbito do Sistema Nacional de Qualificação e 
Certificação de Produções Artesanais Tradicionais e 
habilitados para o exercício do comércio não seden-
tário pela Direcção-Geral das Atividades Económi-
cas, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 4º 
do Decreto-Lei nº 10/2015, de 06 de janeiro, com 
periocidade semanal e caráter anual.
Mais foi deliberado aprovar o seguinte:
A realização de sorteio por ato público para atri-
buição dos locais de venda, de acordo com o Regu-
lamento Municipal do Comércio e da Prestação de 
Serviços de Restauração ou Bebidas de Caráter não 
Sedentário;
As condições a observar na ocupação dos espaços: 
- área dos locais de venda – 4m2 (2mx2m); - me-
sas dobráveis – com a dimensão aproximada de 
1,50mx0,75m com cobertura de toalha na cor cru 
ou preta com vinil inscrito a identificar o Artesão; 
- expositor vertical opcional, preferentemente me-
tálico; - guarda-sol com diâmetro de 2,50m na cor 
cru; - identificação do Artesão, de onde conste, en-
tre outros elementos, o número da carta de artesão 
e o logótipo do Município;
A instalação pela Direção Municipal de Urbanismo 
e Ambiente/Divisão de Gestão do Espaço Público e 
Publicidade do mobiliário e equipamento nos locais.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 67,78 (SESSENTA E SETE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA PARA ANGARIAÇÃO DE 
FUNDOS PARA A FESTA EM HONRA DE SÃO MARTI-
NHO”, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2016, SO-
LICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/10223
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de 67,78 € (sessenta e sete euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização da Festa para An-
gariação de Fundos para a Festa em Honra de São 
Martinho, nos dias 05 e 06 de março de 2016, soli-
citado pela União de Freguesias de Sandim, Olival, 
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Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E CINCO EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE “AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO NO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER – MULHER COM 
DEFICIÊNCIAS E INCAPACIDADES”, SOLICITADO 
PELA APPACDM DE VILA NOVA DE GAIA, ASSOCIA-
ÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDA-
DÃO DEFICIENTE MENTAL
EDOC/2016/11433
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de 25,89 € (vinte e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização de “Ação de Sensi-
bilização no Dia Internacional da Mulher – Mulher 
com Deficiências e Incapacidades”, solicitado pela 
APPACDM de Vila Nova de Gaia, Associação Portu-
guesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Men-
tal, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 176,90 (CENTO E SETENTA 
E SEIS EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DO SENHOR 
RESSUSCITADO E DA SENHORA DOS REMÉDIOS”, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ARCO-
ZELO EM COLABORAÇÃO COM A IRMANDADE DE 
SENHORA DOS REMÉDIOS (FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL)
EDOC/2016/12059
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de 176,90 € (cento e setenta e seis euros e no-
venta cêntimos), relativa à realização da “Festa em 
Honra do Senhor Ressuscitado e da Senhora dos 
Remédios”, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Arcozelo em colaboração com a Irmandade da Se-
nhora dos remédios (Fábrica da Igreja Paroquial), 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE “VIA SACRA”, SOLICITADO PELA 

COMISSÃO DA CAPELA DE S. PAIO
EDOC/2016/10786
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de 26,89 € (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos), relativa à realização da “Via Sacra”, solicita-
do pela Comissão da Capela de S. Paio, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 92,39 (NOVENTA E DOIS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “NOITE DE BAILE”, SO-
LICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA EM PARCE-
RIA COM O RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA
EDOC/2016/11927
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de 92,39 € (noventa e dois euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento “Noite de 
Baile”, solicitado pela União de Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, em parceria com 
o Rancho Folclórico da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 34,89 (TRINTA E QUATRO 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS “PROCISSÃO DE 
VELAS EM HONRA DO SR. DOS PASSOS” E “PRO-
CISSÃO EM HONRA DO SR. DOS PASSOS”, SOLI-
CITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES 
EM COLABORAÇÃO COM A IGREJA PAROQUIAL DE 
AVINTES
EDOC/2016/9276
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de 34,89 € (trinta e quatro euros e oitenta e 
nove cêntimos), relativa à realização dos eventos 



Nº 63 | março 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

32

“Procissão de Velas em Honra do Sr. dos Passos” e 
“Procissão em Honra do Sr. dos Passos”, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes, em colabora-
ção com a Igreja Paroquial de Avintes, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TA-
XAS MUNICIPAIS DE URBANIZAÇÃO E DA TAXA DE 
EMISSÃO DO ALVARÁ, SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE HÍPICA QUINTA DO OUTEIRAL, S.A., NO ÂM-
BITO DO PROCESSO 521/14-PL – UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/11181
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de ur-
banização e ainda da taxa de emissão do alvará, 
calculada no montante global de 12.687,83€ (doze 
mil seiscentos e oitenta e sete euros e oitenta e três 
cêntimos), solicitado pela Sociedade Hípica Quinta 
do Outeiral, SA – Processo nº 521/14 – PL, União 
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DA PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS DE URBANIZAÇÃO, DE COMPENSA-
ÇÃO URBANÍSTICA E DE EMISSÃO DO ALVARÁ, 
SOLICITADO PELA ALCAPREDIAL INVESTIMENTO 
E IMOBILIÁRIOS, S.A., NO ÂMBITO DO PROCESSO 
2430/15-PL – FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/11307
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa em 60% de pagamento das taxas muni-
cipal de urbanização e de compensação urbanística 
e ainda da taxa de emissão do alvará, calculada no 
montante global de 4.466,97 € (quatro mil qua-
trocentos e sessenta e seis euros e noventa e sete 
cêntimos), solicitado pela Alcapredial Investimen-
tos e Imobiliários, SA – Processo nº 2430/15 – PL, 
freguesia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE LICENÇA DE DEMOLIÇÃO, SOLICITADO 
POR CONCEIÇÃO DE JESUS CARVALHO PROENÇA, 
NO ÂMBITO DO PROCESSO 3471/15-PL – FREGUE-
SIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/12258
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa a título de licen-
ça de demolição, no montante global de 258,00 € 
(duzentos e cinquenta e oito euros) solicitado por 
Conceição de Jesus Carvalho Proença – Processo 
nº 3471/15 – PL, Freguesia de S. Félix da Marinha, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OB-
JETO DE LEGALIZAÇÃO, SOLICITADO POR JOÃO 
DUARTE, NO ÂMBITO DO PROCESSO 1971/12-PL 
– UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR 
DO PARAÍSO
EDOC/2016/12257
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa em 75% de pagamento das taxas devidas 
por operações urbanísticas objeto de legalização, 
solicitado por João Duarte no âmbito do Processo 
nº 1971/12 – PL, União de Freguesias de Mafamude 
e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OBJE-
TO DE LEGALIZAÇÃO, SOLICITADO POR ALCINO 
RAIMUNDO DOMINGUES DOS SANTOS, NO ÂMBI-
TO DO PROCESSO 1968/14-PL – UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2016/12256
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa em 75% de pagamento das taxas de-
vidas por operações urbanísticas objeto de legali-
zação, solicitado por Alcino Raimundo Domingues 
dos Santos no âmbito do Processo nº 1968/14 – 
PL, União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OBJE-
TO DE LEGALIZAÇÃO, SOLICITADO POR ANTÓNIO 
FERREIRA TEIXEIRA, NO ÂMBITO DO PROCESSO 
2530/15-PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE GULPI-
LHARES E VALADARES
EDOC/2016/12255
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa em 75% do pagamento das taxas devidas 
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por operações urbanísticas objeto de legalização, 
solicitado por António Ferreira Teixeira, no âmbito 
do Processo nº 2530/15 – PL, União de Freguesias 
de Gulpilhares e Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS, SO-
LICITADO POR DANIEL MOREIRA LOURENÇO, NO 
ÂMBITO DO PROCESSO 4094/14-PL – FREGUESIA 
DE ARCOZELO
EDOC/2015/55218
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indefe-
rir o pedido de dispensa de pagamento das taxas 
devidas por operações urbanísticas, solicitado por 
Daniel Moreira Lourenço, no âmbito do Processo nº 
4094/14 – PL, freguesia de Arcozelo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚ-
BLICO, SOLICITADO POR ELSA ADRIANA GOMEZ 
DE ALMEIDA PINTO, NO ÂMBITO DO PROCESSO 
1010/12-PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/11299
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de li-
cença de ocupação de espaço público, no montante 
de 468,00 € (quatrocentos e sessenta e oito eu-
ros), solicitado por Elsa Adriana Gomez de Almei-
da Pinto, no âmbito do Processo nº 1010/12 – PL, 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECONHE-
CIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, 
SOLICITADO POR MANUEL NUNES RIBEIRO LEITE 
– PROCESSO 4818/15 – RI - UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/12259
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a declaração de interesse público municipal do pe-
dido de regularização da ampliação da instalação 
industrial, solicitado por Manuel Nunes Ribeiro Lei-

te, Processo nº 4818/15 – RI, União das Freguesias 
de Serzedo e Perosinho, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
INFORMAÇÃO RELATIVA AO IMÓVEL SITO NA AV. 
GOMES GUERRA Nº 507/511 E PRAÇA DE NOSSA 
SENHORA DA NAZARÉ S/N, FREGUESIA DE ARCO-
ZELO, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁ-
RIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AGUDA – 
PROCESSO 5049/15-PPI 
EDOC/2015/55161
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
FRANCISCO RICARDO CRUZ DA SILVA VIDINHA – 
PROCESSO 2888/15 - PL – UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/12188
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de Taxa Municipal de Ur-
banização, solicitado por Francisco Ricardo Cruz da 
Silva Vidinha, Processo nº 2888/15 – PL, União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
MANUEL OLIVEIRA SANTOS SOARES – PROCESSO 
1947/15 - PL – FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/12184
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de Taxa Municipal de 
Urbanização, solicitado por Manuel Oliveira Santos 
Soares, Processo nº 1947/15 – PL, Avintes/Vilar de 
Andorinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
O.F.L. CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA, LDA – PRO-
CESSO 4474/14 - PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/12266
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
15.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de Taxa Municipal de Ur-
banização, solicitado por O.F.L. Construções Imo-
biliária, Ld.ª, Processo nº 4474/14 – PL, União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO POR FÁBRICA 
DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO 
– PROC.º 843/06, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 
DOURO
EDOC/2016/13409
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento das Taxas de Publicidade, 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Oli-
veira do Douro, Processo nº 843/06, freguesia de 
Oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROC.º 
40/15, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES 
E VALADARES
EDOC/2016/13394
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL V. N. GAIA – PROC.º 
41/15, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES 
E VALADARES
EDOC/2016/13425
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO POR PINTAS ESCO-
LA, LDA – PROC.º 276/04, FREGUESIA DE OLIVEI-
RA DO DOURO
EDOC/2016/13421
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento das Taxas de Publicida-
de, solicitado pelo Pintas Escola Ld.ª, Processo nº 
276/04, Freguesia de Oliveira do Douro, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OBJETO 
DE LEGALIZAÇÃO SOLICITADO POR MARIA JOSÉ 
MOREIRA LOUREIRO LEITE – PROC.º 3979/14 - PL, 
FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/13639
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa em 75% do pagamento das Taxas de-
vidas por Operações Urbanísticas objeto de lega-
lização, solicitado por Maria José Moreira Loureiro 
Leite, Processo nº 3979/14 - PL, freguesia de Arco-
zelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OBJE-
TO DE LEGALIZAÇÃO SOLICITADO POR ARNALDO 
GONÇALVES DOS SANTOS – PROC.º 614/15 - PL, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXE-
ZELO
EDOC/2016/13642
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa em 75% do pagamento das Taxas devi-
das por Operações Urbanísticas objeto de legaliza-
ção, solicitada por Arnaldo Gonçalves dos Santos, 
Processo nº 614/15 - PL, freguesia de Pedroso e 
Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OB-
JETO DE LEGALIZAÇÃO SOLICITADO POR CAIXA 
DE CRÉDITO MÚTUO DA COSTA VERDE, C.R.L. – 
PROC.º 2447/14 - PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/13641
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa em 50% de pagamento das Taxas devi-
das por Operações Urbanísticas objeto de legaliza-
ção, solicitado por Caixa de Crédito Mútuo da Costa 
Verde C.R.L., Processo nº 2447/14 - PL, União de 
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos ter-
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mos informados.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – FE-
VEREIRO 2016
EDOC/2016/11387
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
09.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR JOÃO 
PAULO REBELO DA SILVA - REPRESENTANTE DOS 
PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO NO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO 12/16
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
16.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
utilização do Auditório da Assembleia Municipal, 
solicitado por João Paulo Rebelo da Silva, represen-
tante dos Professores do Ensino Básico no Conselho 
Municipal de Educação, nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
APROVAÇÃO DA MINUTA DO ADITAMENTO AO 
CONTRATO Nº 120/2015 – CONTRATO DA 2ª RE-
NOVAÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 6.a)/13 PARA SUBSTITUI-
ÇÃO DAS CAUÇÕES POR GARANTIAS BANCÁRIAS
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, 
apenas no original.
Vem à Câmara para ratificação nos termos do nº 
3 do art.º 35 do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, constante do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
2016/03/17, que aprovou a minuta do aditamento 
ao contrato nº 120/2015 – contrato da 2ª renova-
ção do contrato de aquisição de prestação de ser-
viços nº 6.a)/13 para substituição das cauções por 
garantias bancárias.
O Sr. Presidente deu início à INTERVENÇÃO DOS 
SENHORES MUNÍCIPES.
DIOGO FILIPE DA SILVA AMARAL – Referiu-se a um 
processo de legalização de anexos, solicitando uma 
solução mais prática para resolver definitivamente 

a situação, a qual já se arrasta há muitos anos.
RICARDO MONTEIRO DA COSTA – Convidou o Sr. 
Presidente a deslocar-se à Rua das Luzes, a qual 
encontra-se num estado deplorável, impedindo a 
circulação de viaturas.
MANUEL PELETEIRO FERREIRA – Referiu-se ao 
Proc.º nº 805/FU/2003 relativamente ao qual exis-
te uma ordem de demolição emitida pelo Sr. Verea-
dor da área, contudo, o prazo já terminou.
MARIA EMÍLIA MAIA, representada por Mafalda Lu-
cas – Apresentou uma exposição escrita relativa à 
venda de artesanato no Cais de Gaia.
O Sr. Presidente relativamente à intervenção do Sr. 
Munícipe Diogo Filipe da Silva Amaral, disse perce-
ber as preocupações expostas. Que trata-se de um 
processo de 1986, mas a extensão do prazo não 
confere direitos. Que de acordo com a Lei, a área 
concreta é uma área comum que para ser licenciada 
tem de ter autorização de todos os “proprietários” 
ou “co-proprietários”. No que diz respeito à decla-
ração de autorização do proprietário, disse que se 
a pessoa em questão está com doença psiquiátrica, 
terá herdeiros ou alguém que o represente, porque 
do ponto de vista legal não se pode fugir da de-
claração do proprietário. Que se tem de encontrar 
a solução através de legítimo representante. Disse 
que a Câmara não pode licenciar só por boa von-
tade, sem o mínimo dos documentos e o que está 
a ser pedido é a declaração do proprietário ou do 
herdeiro e a declaração das frações detentoras de 
área comum, pelo que é facilmente legalizável.
Relativamente à intervenção do Sr. Munícipe Ricar-
do Monteiro da Costa disse que a Rua das Luzes 
está muito degradada e com um prédio em “es-
queleto” a invadir a rua há 20 anos. Que pessoal-
mente está na Câmara há 2 anos e já resolveu a 
questão do prédio. Que a resolução da questão do 
pavimento da Rua das Luzes só fazia sentido após 
a resolução do problema do prédio, pelo que, agora 
e após a resolução da questão do prédio, a situação 
da pavimentação da rua vai avançar.
No que diz respeito à intervenção do Sr. Munícipe 
Manuel Peleteiro Ferreira disse que o processo de 
fiscalização arrasta-se desde 2003 e admite que 
a senhoria tenha tentado uma nova legalização, 
a qual aparentemente é inviável. Que aquilo que 
não pode garantir é que a Câmara se substitua aos 
clandestinos e vá demolir, porque ao fazê-lo teria 
de ter a mesma atitude em relação a outros proces-
sos em igualdade de circunstâncias e a Câmara não 
tem meios para demolir sem apresentar a conta 
aos proprietários.
Relativamente à intervenção da Sr.ª Munícipe Emí-
lia Maia, representada pela D. Mafalda Lucas, disse 
que as questões levantadas estão acauteladas pelo 
Município no documento hoje aprovado em reunião 
de Câmara.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 
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horas e 15 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te 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, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 32/DDAPU/2016
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara Mu-
nicipal fixar as funções e competências dos verea-
dores e, bem assim, incumbi-los de tarefas espe-
cíficas; 
Que a Senhora Vereadora Eng.ª Mercês Ferreira, no 
âmbito desta competência, bem como da delegação 
que lhe foi conferida em Reunião de Câmara de 25 
de outubro de 2013, subdelegou na Senhora Eng.ª 
Luísa Lima Aparício, Diretora Municipal de Urbanis-
mo e Ambiente as competências constantes do seu 
despacho 64/VMRF/2015 de 21 de setembro; 
Que a Senhora Eng.ª Luísa Lima Aparício, Direto-
ra Municipal de Urbanismo e Ambiente, subdelegou 
em mim as competências constantes do seu despa-
cho 72/DMUA/2015 de 7 de outubro: 
Assim,
Ao abrigo do disposto nos artigos 44° a 50° do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro e no 
uso da competência que me é conferida pelo art.º 
38 da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho: 
1 - Subdelego no Senhor Eng.º António Jor-
ge Leitão Dias, Chefe da Divisão de Espaços 
Verdes e Salubridade, as seguintes compe-
tências: 
Para, no âmbito dos serviços organicamente sob a 
tutela daquela Divisão: 
a) Genericamente, despachar todos os assuntos 
correntes relativos a tais serviços, executar as de-
liberações da Câmara e os despachos e orientações 
do Presidente da Câmara e da Vereadora do Pelou-
ro, após orientações do Diretor de Departamento 
de Ambiente e Parques Urbanos, respeitantes aos 
mesmos, bem como assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a entidades e orga-
nismos particulares; 
b) Submeter a despacho do Diretor de Departa-
mento de Ambiente e Parques Urbanos todas as 
propostas de novas atividades e iniciativas, bem 
como se assuntos não correntes; 
c) Apurar e mandar cobrar os custos relativos a tra-
balhos de limpeza coerciva de terrenos; 
d) Garantir o cumprimento das leis, posturas e re-
gulamentos municipais no âmbito dos resíduos só-
lidos, higiene e salubridade pública; 
e) Planear e gerir os equipamentos, meios e recur-
sos necessários à limpeza do espaço público, elimi-
nando potenciais focos de insalubridade;
f) Proceder à recolha de resíduos de jardins e obje-
tos volumosos fora de uso, a pedido dos munícipes, 
garantindo a aplicação das respetivas taxas muni-
cipais; 
g) Garantir a limpeza e vigilância das instalações 
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sanitárias públicas municipais, decidindo os respe-
tivos horários de funcionamento; 
h) Efetuar a correta articulação com o Parque Bio-
lógico de Gaia de forma a garantir a correta gestão 
do pessoal e equipamento afeto ao serviço de Jar-
dins e Espaços Verdes; 
i) Colaborar com os Serviços das Empresas Munici-
pais em matéria de gestão de resíduos sólidos ur-
banos, salubridade e espaços verdes; 
j) Proceder à avaliação em matéria de ambiente e 
de resíduos sólidos urbanos dos projetos de cons-
trução de edifícios e loteamentos, no âmbito das 
operações urbanísticas;
k) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos: 
• Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a esta matéria com respeito pelo 
interesse dos serviços. 
• Justificar faltas. 
Ratifico os atos anteriormente praticados pelo Se-
nhor Chefe de Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, Eng.º António Jorge Leitão Dias, nas maté-
rias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de 
março de 2016 
O Diretor de Departamento de Ambiente e Parques 
Urbanos, Nuno Fernando da Ascenção Gomes Oli-
veira, com competências delegadas pelo Despacho 
n°. 72/DMUA/2015.

DESPACHO N.º 33/DDAPU/2016
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara Mu-
nicipal fixar as funções e competências dos verea-
dores e, bem assim, incumbi-los de tarefas espe-
cíficas; 
Que a Senhora Vereadora Eng.º Mercês Ferreira, no 
âmbito desta competência, bem como da delegação 
que lhe foi conferida em Reunião de Câmara de 25 
de outubro de 2013, subdelegou na Senhora Eng.ª 
Luísa Lima Aparício, Diretora Municipal de Urbanis-
mo e Ambiente as competências constantes do seu 
despacho 64/VMRF/2015 de 21 de setembro; 
Que a Senhora Eng.ª Luísa Lima Aparício, Direto-
ra Municipal de Urbanismo e Ambiente, subdelegou 
em mim as competências constantes do seu despa-
cho 72/DMUA/2015 de 7 de outubro: 
Assim,
Ao abrigo do disposto nos artigos 44° a 50° do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro e no 
uso da competência que me é conferida pelo art.º 
38 da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho: 
1 - Subdelego na Senhora Dr.ª Fátima Silva, 
Chefe da Divisão de Gestão Ambiental, as 
seguintes competências: 
Para, no âmbito dos serviços organicamente sob a 

tutela daquela Divisão: 
a) Genericamente, despachar todos os assuntos 
correntes relativos a tais serviços, executar as de-
liberações da Câmara e os despachos e orientações 
do Presidente da Câmara e da Vereadora do Pelou-
ro, após orientações do Diretor de Departamento 
de Ambiente e Parques Urbanos, respeitantes aos 
mesmos, bem como assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a entidades e orga-
nismos particulares; 
b) Submeter a despacho do Diretor de Departa-
mento de Ambiente e Parques Urbanos todas as 
propostas de novas atividades e iniciativas, bem 
como se assuntos não correntes; 
c) Proceder à avaliação e decisão sobre todos os 
procedimentos no sentido do cumprimento da le-
gislação e regulamentos municipais em vigor em 
matéria de ambiente; 
d) Planear e gerir os equipamentos, meios e recur-
sos necessários à gestão ambiental; 
e) Efetuar a correta articulação com os outros ser-
viços municipais e Entidades Empresariais Munici-
pais;
f) Quanto à aplicação do Regulamento Geral do Ru-
ído, a competência para: Propor as medidas cau-
telares adequadas à cessação de fontes de ruído 
suscetíveis de causar incomodidade; Emissão de 
licenças especiais de ruído, autorizando e fixando 
as condições para o exercício de atividades ruido-
sas temporárias; Avaliar o cumprimento dos requi-
sitos acústicos em atividades cujo licenciamento e/
ou autorização de utilização/funcionamento seja da 
competência da Câmara Municipal; 
g) Para, no âmbito da atividade do Laboratório de 
Acústica do Município genericamente despachar to-
dos os assuntos relativos a tais serviços, bem como 
assinar a respetiva correspondência expedida; 
h) Propor ao Diretor de Departamento de Ambiente 
e Parques Urbanos e dinamizar ações de campa-
nhas de sensibilização junto dos Munícipes, escolas 
e outras entidades concelhias, no âmbito das com-
petências da Divisão de Gestão Ambiental; 
i) Promover a elaboração de Planos de Prevenção 
e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
de Empreitadas Municipais e acompanhamento de 
Planos Ambientais das diversas obras do Município; 
j) Promover a recolha de informação relativa à pro-
dução e encaminhamento dos resíduos produzidos 
pelo Município e preenchimento do formulário do 
Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
(SILiAmb);
k) Garantir a implementação da rede Municipal de 
Óleos Alimentares Usados.
I) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos: Aprovar e al-
terar o mapa de férias e restantes decisões relati-
vas a férias com respeito pelo interesse do serviço; 
Justificar faltas.
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Ratifico os atos anteriormente praticados pela Se-
nhora Chefe de Divisão de Gestão Ambiental, Dr.ª 
Fátima Silva, nas matérias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de 
março de 2016
O Diretor de Departamento de Ambiente e Parques 
Urbanos, Nuno Fernando da Ascenção Gomes Oli-
veira, com competências delegadas pelo Despacho 
n°. 72/DMUA/2015.

DESPACHO N.º 34/DDAPU/2016
Por necessidade de assegurar o normal funciona-
mento dos serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade, incluindo o gatil e canil municipal, sem 
prejuízo da orientação técnica do Serviço de Vete-
rinária Municipal, a partir de 29 de março de 2016 
e enquanto durar a ausência, por doença, do Chefe 
de Divisão de Espaços Verdes e Salubridade, Eng.º 
António Jorge Leitão Dias, e nos termos do disposto 
no art.º 42° do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2005 de 7 
de janeiro, delego transitoriamente as competên-
cias próprias e subdelegadas do Chefe de Divisão 
de Espaço Verdes e Salubridade, Eng.º António Jor-
ge Leitão Dias, no Técnico Superior daquela unida-
de orgânica, Dr. Joaquim Ferreira Sousa. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 03 de 
março de 2016 
O Diretor de Departamento de Ambiente e Parques 
Urbanos, Nuno Fernando da Ascenção Gomes Oli-
veira Com competências delegadas pelo Despacho 
n°. 72/DMUA/2015.

DESPACHO RETIFICATIVO N.º 35/P/2016
AO DESPACHO Nº 18/PCM/2015

O segundo ponto do despacho passa a ter a seguin-
te redação: 
"2º. Nas ausências e Impedimentos da Dra. Ma-
nuela Fernanda da Rocha Garrido, exercerá aquelas 
funções de oficial público do Município, a Senhora 
Coordenadora Técnica Maria Manuela dos Santos 
Porfírio Teixeira." 
Paços do Município, 7 de março de 2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

DESPACHO N.º 36/PCM/2016
Nos termos e para os efeitos do Despacho 70/
PCM/2015, foi constituído um Grupo de Trabalho, 
designando como equipa técnica permanente, en-
tre outros elementos, o Sr. Arquiteto Carlos Bogas, 
que desde o dia 1 de março corrente deixou de es-
tar ao serviço do Município. 
Assim, pelo presente procede-se à alteração do 
Despacho supra mencionado, passando a integrar 
o Grupo de Trabalho - Equipa Técnica Permanente 
da Revisão dos Regulamentos Municipais, o Sr. Ar-
quiteto Nelson Fernando Pinto, a exercer funções 
na Divisão de Gestão e Fiscalização Urbanística. 

Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 2016-03-
04 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodri-
gues).

DESPACHO N.º 37/DMUA/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 42.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, durante a minha ausência, no período com-
preendido entre 22 a 24 de março de 2016, delego 
transitoriamente as minhas competências próprias 
e subdelegadas, no Senhor Arqt.º Nelson Fernando 
Oliveira Pinto, Chefe de Divisão de Gestão e Fisca-
lização Urbanística. 
Vila Nova de Gaia, 18 de fevereiro de 2016 
A Diretora Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Luísa Lima Aparício).

DESPACHO N.º 38/DMIS/2016
Por necessidade de assegurar o normal funciona-
mento dos serviços da Direção Municipal para a In-
clusão Social, durante a minha ausência por motivo 
de férias, no período de 22 a 24 de Março de 2016, 
e nos termos do disposto no art.º 42.º do Código 
de Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei 4/15, de 7 de Janeiro, delego as minhas 
competências próprias e subdelegadas a: 
a) Sr.ª Eng.ª Ariana Pinho, Diretora de Departa-
mento de Educação, na respetiva área; 
b) Sr. Eng.º Mário Duarte, Diretor de Departamen-
to de Desporto, Cultura e Juventude, na respetiva 
área;
c) Sr.ª Dr.ª Claudia Teixeira, Diretora de Departa-
mento de Ação Social e Atividades Económicas, na 
respetiva área. 
Município de Vila Nova de Gaia, 21 de Março de 
2016 
A Diretora Municipal para a Inclusão Social, (Vera 
Pacheco).

DESPACHO RETIFICATIVO N.º 39/
DMAF/2016

AO DESPACHO Nº 83/DMAF/2015
Comunica-se que a partir do dia 1 de Abril de 2016, 
o horário do armazém A4 é o seguinte: 
Terça-feira das 14:00 às 17:00 horas 
Vila Nova de Gaia, 22 de março de 2016. 
A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
(Manuela Garrido).

DESPACHO N.º 40/DME/2016
Tendo em vista acautelar o normal funcionamento 
dos serviços durante a minha ausência, por motivo 
de férias, no período de 23 a 29 de março, nos ter-
mos do disposto no artigo 43° do Código de Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015 de 7 de janeiro, delego: 
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• No Eng.º Edgar Correia, nos dias 23, 28 e 29 de 
março; 
• Na Eng.ª Sandra Magalhães, no dia 24 de março. 
Paços do Concelho, 22 de março de 2016
O Chefe de Divisão, (Eng.ª Rosa Dias).

DESPACHO N.º 41/DMT/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de Procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de 
janeiro, durante a minha ausência por motivo de 
férias, no período compreendido entre 28 de março 
e 1 de abril de 2016, delego transitoriamente as 
minhas competências próprias e subdelegadas, no 
Técnico Superior, Eng.º Jorge Manuel Dias de Sou-
sa Pereira. 
Vila Nova de Gaia, 22 de março de 2016 
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes, 
(Susana Paulino).

DESPACHO N.º 42/P/2016
Designação dos Trabalhadores Municipais 
intervenientes nos processos de execução 

fiscal
No uso de competências próprias conferidas pela 
alínea a) do n.º 2 do Artigo 35° do Regime Jurí-
dico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o dis-
posto no n.º 2 do Artigo 7° do D.L. n.º 433/99 de 
26/10, e com o disposto nos Artigos 149° e 150° 
do Código do Procedimento e Processo Tributário, 
em cumprimento do disposto na alínea c) do Artigo 
15° do Regime Financeiro das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 
determino, em complemento ao ponto dois do meu 
despacho 17/PCM/2015, de 12 de junho, que nos 
processos de execução fiscal, tendentes à cobran-
ça coerciva de dívidas tributárias ao Município e de 
outras dívidas decorrentes de atos administrativos 
praticados no exercício de poderes de autoridade 
pública, intervenham os trabalhadores a seguir 
identificados: 
1 - Manuela Fernanda da Rocha Garrido, como diri-
gente máxima da Direção Municipal de Administra-
ção e Finanças e responsável pelo órgão de Execu-
ção Fiscal; 
2 - Ana Paula Amorim Moreira Guedes, como Di-
retora do Departamento Financeiro, onde se inclui 
a Divisão Financeira e de Execuções Fiscais, cujo 
cargo de chefia não se encontra provido;
3 - Alexandra Sofia Vieira Gonçalves, Técnica Su-
perior que acompanha a tramitação processual e 
tarefas administrativas; 
4 - Luciano Arantes Pinheiro, Técnico Superior que 
acompanha a tramitação processual e tarefas ad-
ministrativas;
5 - Maria Isabel Fernandes Gonçalves, Assistente 
Técnica que acompanha a tramitação processual e 

tarefas administrativas; 
6 - Regina Marisa da Gama Pereira Gomes, Assis-
tente Técnica que acompanha a tramitação proces-
sual e tarefas administrativas;
7 - Manuel João Magalhães Santos Morais, assis-
tente operacional para execução das inerentes ta-
refas administrativas. 
Ratifico os atos anteriormente praticados no âmbito 
das funções exercidas. 
Promova-se a publicação, em boletim municipal, do 
teor do presente despacho e dê-se conhecimento 
do mesmo a todos os serviços municipais. 
À próxima reunião de Câmara para conhecimento.
Paços do Município, 10 de março de 2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodri-
gues).

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2016
Com vista ao reforço de meios humanos para o Jul-
gado de Paz instalado no Município de Vila Nova 
de Gaia, na sequência da proposta apresentada ao 
Senhor Presidente da Câmara e consequente des-
pacho autorizador, a trabalhadora Isabel Anjos 
Moura Martins Cunha Santos, técnica superior, 
com o n° ordem 1651, passa a exercer funções no 
Julgado de Paz, afeta ao Gabinete da Presidência, 
com efeitos à data de 2 de março de 2016. 
Município de Vila Nova de Gaia, 1 de março de 2016. 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março, Manuel Antonio Correia Monteiro.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2016
No uso da competência que me é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35° da Lei 75/2013 de 
12 de setembro, determino a concessão de TOLE-
RÂNCIA DE PONTO nos dias 24 e 28 de março, a 
todos os trabalhadores do Município, os quais de-
vem, contudo, optar por um dos identificados dias, 
para que os serviços fiquem assegurados por, pelo 
menos, metade dos seus trabalhadores. 
Verificando-se a impossibilidade do funcionamento 
a 50% das unidades orgânicas bombeiros e pro-
teção civil, polícia municipal, ambiente e parques 
urbanos, os respetivos trabalhadores deverão ser 
dispensados noutra data, a fixar de acordo com a 
conveniência de serviço. 
Divulgue-se junto do Conselho de Administração 
das Empresas Municipais. Município de Vila Nova 
de Gaia, 10 de março de 2016.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodri-
gues).

ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
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na divisão de manutenção de equipamentos, con-
siderando a carência de assistentes técnicos para 
assegurar o funcionamento eficaz e eficiente da 
divisão identificada, determino que a trabalhado-
ra Maria da Conceição Castro Soares Monteiro 
da Costa, assistente técnica, com o n.º de ordem 
3578, passe a exercer funções na referida divisão, 
a partir do dia 14 de março de 2016, deixando o 
Serviço de Veterinário Municipal. 
Município de Vila Nova de Gaia, 9 de março de 2016 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março Manuel Antonio Correia Monteiro.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2016
Por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na divisão de fiscalização e contraordenações, 
considerando a carência de técnicos especializa-
dos na área de direito, na sequência da proposta 
apresentada ao Senhor Presidente da Câmara, e 
consequente determinação, proceder à mobilida-
de interna do trabalhador Abraão Paulo Martins 
Ferreira Duarte da Silva, técnico superior, com o 
n° de ordem 3594, para a referida divisão, a partir 
do dia 1 de abril de 2016, deixando a direção muni-
cipal de infraestruturas e espaços públicos. 
Município de Vila Nova de Gaia, 17 de março de 
2016. 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março Manuel Antonio Correia Monteiro.

D.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2016/211
CONSULTA PÚBLICA DE PEDIDO DE LICENCIA-

MENTO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
Para cumprimento do disposto no artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
as sucessivas alterações e do artigo 5.º do Regu-
lamento Municipal de Urbanização e Edificação, vai 
proceder-se à consulta pública do pedido de licen-
ciamento de operação de loteamento para o pré-
dio descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial 
sob o n.º 1332/19920629, sito na Rua da Bélgica, 
na freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de 
Gaia, requerido em nome de Invesfundo III - Fundo 
de Investimento Imobiliário Fechado, que decorre-
rá pelo prazo de 15 dias, contados a partir da data 
da sua publicação.
Durante o período de consulta pública, o processo 
n.º 2546/13, estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., nos dias 
úteis, das 9.00h às 16.30h.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 04 de fe-
vereiro de 2016.
O Vice-Presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 18/03/2016

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2016/180
(PROC.º Nº 1084/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 

D. AVISOS E EDITAIS
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aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno sito na Praceta José Ferreira Men-
donça, freguesia de Madalena, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/03/2016

EDT-CMVNG/2016/181
(PROC.º Nº 0971/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-

go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua dos Agros, traseiras do nº 545, 
freguesia de Grijó, deste concelho, se encontra co-
berto de densa e variada vegetação, está conse-
quentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando 
o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/03/2016

EDT-CMVNG/2016/182
(PROC.º Nº 0482/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
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PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito frente ao nº 31 da Vereda 3 da Rua da Ta-
padinha, freguesia de Madalena, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016

O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/03/2016

EDT-CMVNG/2016/183
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DA FONTE VELHA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE GUL-
PILHARES E VALADARES 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 01 de Junho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Sinal paragem obrigatória (B2) situado na Travessa 
da Fonte Velha, junto ao entroncamento com a Rua 
da Fonte Velha
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 17 de Julho de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/03/2016

EDT-CMVNG/2016/184
(PROC.º Nº 0460/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua da Presa Nova do Norte, junto ao nº 
348, freguesia de Grijó, deste concelho, a proce-
der à limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, 
em virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
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corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/03/2016

EDT-CMVNG/2016/188
(PROC.º Nº 1190/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no Caminho Rego da Fonte, a sul de 
um caminho de servidão, situado a cerca de 50m 
do início do Caminho Rego da Fonte, freguesia de 
Canidelo, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo para pessoas e bens, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 

para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/03/2016

EDT-CMVNG/2016/190
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º46/96
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 1 de fevereiro 
de 2016, e nos termos do disposto 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 46/96 para o lote n.º C8, requerido em nome 
de MARGEM VARIÁVEL - INVESTIMENTOS LDA, que 
tem como objetivo a alteração da área de implanta-
ção da habitação para 163m2; a alteração da área 
de implantação dos anexos para 15m2 e a altera-
ção das áreas de construção da habitação e dos 
anexos.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
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27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3119/13 estará disponível para con-
sulta, 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: 08/03/2016

EDT-CMVNG/2016/191
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO 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 publi-
cidade à Ata nº 3 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 1 de fevereiro de 2016, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, 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, 4 de março de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/03/2016

EDT-CMVNG/2016/194
(PROC.º Nº 1060/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-

nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Arca de Noé, entre o nº 286 e o nº 306, 
freguesia de Canidelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016
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O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/03/2016

EDT-CMVNG/2016/195
(PROC.º Nº 1059/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Arca de Noé, ao lado do nº 332, fregue-
sia de Canidelo, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 

Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/03/2016

EDT-CMVNG/2016/196
(PROC.º Nº 1123/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito no ângulo da Rua do Viso com a Travessa da 
Escola do Viso, freguesia de Canidelo, deste con-
celho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
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balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/03/2016

EDT-CMVNG/2016/197
(PROC.º Nº 1086/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito no gaveto da Rua Escola de S. Paio com a Rua 
Alto Monte da Luz, freguesia de Canidelo, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 

quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/03/2016

EDT-CMVNG/2016/198
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - VÁRIOS AR-
RUAMENTOS EM GRIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 22 de Feve-
reiro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua dos Arcos da Amoreira, junto à intersecção 
com a Rua Dr. Castro Correia - Implementação do 
sinal B2 (STOP).
Rua Nova da Boavista, junto à intersecção com 
a Rua da Boavista - Implementação do sinal B2 
(STOP).
Rua da Bouça, junto à intersecção com a Rua Dr. 
Castro Correia - Implementação do sinal B2 (STOP).
Rua de S. Vicente, junto à intersecção com a Rua 
Mãe D´Água - Implementação do sinal B2 (STOP).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 01 de Março de 2016, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/03/2016

EDT-CMVNG/2016/199
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - LARGO DE 
ARCOZELO, ARCOZELO 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
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mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 22 de feve-
reiro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Colocação de sinal vertical de paragem obrigató-
ria (STOP) em cruzamentos ou entroncamentos, no 
Largo de Arcozelo, no entroncamento com a Aveni-
da Jorge Correia
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 29 de fevereiro de 2016, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/03/2016

EDT-CMVNG/2016/200
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DE CA-
SAIS, FREGUESIA DE VILAR DO PARAÍSO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 01 de Feve-
reiro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua de Casais - implementação de dois sinais C13, 
com a indicação de proibição de exceder a veloci-
dade de 20 kmh, desde a intersecção com a Rua do 
Cadavão, até uma distância de trezentos metros, 
próximo do nº. 279.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 01 de Março de 2016, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/03/2016

EDT-CMVNG/2016/201
*Ver últimas páginas do boletim

EDT-CMVNG/2016/204
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO 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 pu-
blicidade à Ata nº 4 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, 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, 14 de março de 2016.

O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/03/2016

EDT-CMVNG/2016/205
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - QUINTA DA 
BELA VISTA, CANIDELO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 7 de Março 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Rua José Almada Negreiros - Sinalização de zona 
de trânsito proibido a veículos com peso superior a 
3,5 toneladas com a exceção de veículos de recolha 
R.S.U. e transporte coletivo de crianças, (sentido 
sul / norte e norte / sul);
- Rua Adriano Correia de Oliveira - Sinalização de 
zona de trânsito proibido a veículos com peso su-
perior a 3,5 toneladas com a exceção de veículos 
de recolha R.S.U. / Gás e transporte coletivo de 
crianças.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 10 de Março de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/03/2016

EDT-CMVNG/2016/206
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO -RUA DA FI-
GUEIRINHA, GRIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 7 de Março 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Implementação de sentido único de trânsito na ex-
tensão de cento e vinte metros, compreendida en-
tre a Travessa da Figueirinha e a Rua da Chamusca, 
com o mesmo a circular no sentido, Rua da Cha-
musca, Travessa das Figueirinhas.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 11 de Março de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/03/2016

EDT-CMVNG/2016/207
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor de De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 81/
VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 166º 
do Código da Estrada, de que a G.N.R. – Posto Ter-
ritorial de Arcozelo de Vila Nova de Gaia removeu 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código 
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da Estrada, da Av. João Paulo II da freguesia de 
Arcozelo o veiculo Ligeiro de Passageiros, de ma-
trícula 16-69-FG, marca Renault, modelo 19, e en-
tregou à Policia Municipal de Vila Nova de Gaia em 
23/02/2010, o qual se encontra no Estaleiro Mu-
nicipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título jurí-
dico, 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 mes-
mo ser considerado abandonado e adquirido pela 
Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do art.º 
165.º do Código da Estrada, 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.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/290
Vila Nova de Gaia, 04-03-2016
Diretor de Departamento de Policia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira.
Data de Publicitação: 17/03/2016

EDT-CMVNG/2016/208
(PROC.º Nº 1208/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno nº 33 sito Rua Alberto Teixeira da 
Costa, freguesia de Valadares, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 

uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/03/2016

EDT-CMVNG/2016/209
(PROC.º Nº 1074/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua do Outeiro, contíguo ao nº 46, freguesia 
de Gulpilhares, deste concelho, a proceder à limpe-
za do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
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uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/03/2016

EDT-CMVNG/2016/210
(PROC.º Nº 0424/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua Dr. Ferreira Alves, junto ao 
nº 217, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegeta-
ção, está consequentemente sem qualquer tipo de 
manutenção, constituindo perigo pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 

nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 8 de março de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/03/2016

EDT-CMVNG/2016/214
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 18 de abril de 2016, segunda-
-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
18.04.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 21 de março de 2016.
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro Dr.)
Data de Publicitação: 21/03/2016

EDT-CMVNG/2016/218
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
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DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER, nos termos do art.º 56º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, que foi aprovada 
por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal 
quanto à isenção da Liquidação da Taxa Municipal 
de Proteção Civil, relativamente às pessoas singu-
lares ou coletivas proprietárias de prédios urbanos 
ou rústicos, com efeitos desde a data da entrada 
em vigor do Regulamento Municipal de Proteção Ci-
vil até ao ano de 2017 inclusive, nos termos do n.º 
2 do Art.º 16.°, da Lei n° 73/2015, de 03 de setem-
bro e aprovar a abertura do procedimento tendo 
em vista a alteração/revisão do Regulamento Mu-
nicipal de Proteção Civil atualmente em vigor, nos 
termos do art.º 98.° do Código de Procedimento 
Administrativo.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, Boletim Municipal e sítio da internet do 
Município.  
Vila Nova de Gaia, 23 de março de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/03/2016

EDT-CMVNG/2016/222
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO 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 publi-
cidade à Ata nº 05 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 7 de março de 2016, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta 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, 28 de março de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/03/2016

EDT-CMVNG/2016/223
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 11/84
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 

no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 19 de feve-
reiro de 2016, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com as suasivas alterações, que foi apresen-
tado um pedido de alteração da licença de lotea-
mento n.º 11/84 para o lote n.º 4, requerido em 
nome de ANTÓNIO DAVID BIZARRO DOS SANTOS, 
que tem como objetivo a alteração da área do lote, 
de 346m2 para 331,10m2, resultante da realização 
de levantamento topográfico, o aumento das áre-
as de implantação e de construção da habitação, o 
aumento da área de construção do anexo e a di-
minuição da área de alpendre e alteração da sua 
implantação. 
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 indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 4482/15 estará disponível para con-
sulta, 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: 29/03/2016

EDT-CMVNG/2016/224
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 
46A/86
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
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no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 16 de feve-
reiro de 2016, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com as sucessivas alterações, que foi apre-
sentado um pedido de alteração da licença de lo-
teamento n.º 46A/96 para o lote n.º C2, requerido 
em nome de HELDER VINÍCIO MONTEIRO SIMÕES, 
que tem como objetivo a alteração da mancha de 
implantação da construção principal, o aumento da 
área de implantação da habitação, de 104m2 para 
106,87m2, a alteração da área de implantação dos 
anexos e a diminuição da área de construção dos 
anexos para 17,6m2. 
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 indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 4121/15 estará disponível para con-
sulta, 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: 30/03/2016

EDT-CMVNG/2016/225
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 66/85
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 

n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 18 de feverei-
ro de 2016, e nos termos do disposto 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 66/85 para o lote n.º 48, requerido em nome de 
MARIA FERNANDA DOS SANTOS BRITO, que tem 
como objetivo a edificação de anexos no logradouro 
posterior do lote, com 32,65m2. 
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 indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 5046/15 estará disponível para con-
sulta, 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: 30/03/2016

EDT-CMVNG/2016/226
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 
151/76
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 9 de março de 
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2016, e nos termos do disposto 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 
37 para o lote n.º 151/76, requerido em nome de 
ANTÓNIO DUARTE, que tem como objetivo a trans-
formação de habitação unifamiliar para bifamiliar, 
a alteração do uso, ao nível da cave, para estabe-
lecimento de comércio/prestação de serviços e a 
definição de anexos no logradouro posterior. 
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 indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 5467/15 estará disponível para con-
sulta, 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: 30/03/2016

EDT-CMVNG/2016/227
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 43/86
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 29 de feverei-
ro de 2016, e nos termos do disposto 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 43/86 para o lote n.º 51, requerido em nome de 
DOMINGOS LUCIANO RIBEIRO DA ROCHA E SOU-
SA, que tem como objetivo a ampliação da área 
de construção ao nível do r/chão e a ampliação da 
área de construção ao nível do andar.
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 indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3237/15 estará disponível para con-
sulta, 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: 30/03/2016

EDT-CMVNG/2016/228
(PROC.º Nº 0724/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua António Morais, junto ao nº 158 
A (Emp. Social Padre Américo), freguesia de Cane-
las, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
para pessoas e bens, violando o disposto no arti-
go 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
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Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 17 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/03/2016

EDT-CMVNG/2016/229
(PROC.º Nº 0020/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua dos Abraços, junto ao nº 50, 
freguesia de Canelas, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 

Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/03/2016

EDT-CMVNG/2016/230
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO 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 pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 06 respeitante à Reu-
nião Pública realizada no dia 21 de março de 2016, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.



Nº 63 | março 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

54

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, 30 de março de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/03/2016

*EDT-CMVNG/2016/201
Eng.º Serafim Silva Martins, Presidente do Conse-
lho de Administração de “Águas e Parque Biológico 
de Gaia, EM, S.A.
Torna público nos termos do n.º1 do art.º 17º do 
Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, os resulta-
dos obtidos nas análises efetuadas à água destina-
da ao consumo humano de 1 de outubro até 31 de 
dezembro de 2015.
Vila Nova de Gaia, 04 de março de 2016.
O Conselho de Administração.
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EDITAL n.º    4 / 2015

TRIMESTRE: Outubro - Dezembro

ANO : 2015

Zona de abastecimento : Vila Nova de Gaia Volume de água fornecido : 50 400 m3 / dia

População abastecida : 302 295 hab. Nº de pontos controlados / ano: 83

Tipo de Parâmetro Valor Paramétrico (VP) N.º análises % Cumprimento N.º análises (PCOA)

Controlo (unidades) fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo > VP VP realizadas

Controlo Rotina CR1

Bactérias Coliformes (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 37

Cloro residual disponível (mg/l Cl) --- 0,24 0,95 0 100% 37
Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 37

111

Controlo Rotina CR2

Alumínio (µg/l Al) 200 <10 130 0 100% 37

Amónio (mg/l NH4) 0,5 <0,40 <0,40 0 100% 37

Cheiro (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 37
Clostridium perfringens  (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 37

Condutividade (µS/cm a 20ºC) 2500 130 180 0 100% 37

Cor (após filtração simples) (mg/l PtCo) 20 1 2,1 0 100% 37

Manganês (µg/l Mn) 50 <5,0 12 0 100% 37

Nº de colónias a 22ºC (UFC/ml) --- 0 72 0 100% 37

Nº de colónias a 37ºC (UFC/ml) --- 0 4 0 100% 37

Oxidabilidade (MnO4) (mg/l O2) 5 <1,0 1,9 0 100% 37

pH, 20ºC (Unidades de pH) 6,5 - 9,0 7,28 7,78 0 100% 37

Sabor, 25ºC (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 37

Temperatura (ºC) --- 17,7 22,1 0 100% 37

Turvação (NTU) 4 <1,0 <1,0 0 100% 37

518

Controlo de Inspeção CI

1,2 – dicloroetano (μg/l)** 3 <0,25 0 100% 2

Antimónio (μg/l Sb)** 5 <1,0 0 100% 2

Arsénio (μg/l As)** 10 2,1 2,2 0 100% 2

Benzeno (μg/l)** 1 <0,26 0 100% 2

Boro (mg/L B)** 1 <0,10 0 100% 2

Bromatos (μg/L BrO3)** 10 <2,5 0 100% 2

Cádmio (μg/L Cd)** 5 <0,50 0 100% 2

Cálcio (mg/L Ca) --- 19 22 0 100% 2

Carbono orgânico total (COT) (mg/l C) --- <1,0 1,6 0 100% 2

Cianetos (μg/L CN)** 50 <10 0 100% 2

Cloretos (mg/L Cl)** 250 12 15 0 100% 2

Chumbo (µg/l Pb) 25 <2,0 <2,0 0 100% 2

Cobre (mg/l Cu) 2 <0,0050 <0,0050 0 100% 2

Crómio (μg/L Cr)** 50 <5,0 0 100% 2

Dureza total (mg/l CaCO3) --- 67 76 0 100% 2

Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 2

Ferro (µg/l Fe) 200 <25 <25 0 100% 2

Fluoretos (mg/L F)** 1,5 0,11 0 100% 2

Magnésio (mg/l Mg) --- 4,8 5 0 100% 2
Mercúrio (µg/l Hg)** 1 <0,20 0 100% 2

Níquel (µg/l Ni) 20 <2,0 <2,0 0 100% 2

Nitritos (mg/l NO2) 0,5 <0,010 <0,010 0 100% 2

PAH - Hidroc. Policíclicos  Aromáticos (µg/l) 0,1 <0,0010 <0,0010 0 100% 2

Benzo(a)pireno (µg/l) 0,01 <0,0010 <0,0010 0 100% 2

Benzo(b)fluoranteno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 2

Benzo(ghi)perileno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 2

Benzo(k)fluoranteno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 2

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 2

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PÚBLICA

Valores obtidos

1/2
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EDITAL n.º    4 / 2015

TRIMESTRE: Outubro - Dezembro

ANO : 2015

Zona de abastecimento : Vila Nova de Gaia Volume de água fornecido : 50 400 m3 / dia

População abastecida : 302 295 hab. Nº de pontos controlados / ano: 83

Tipo de Parâmetro Valor Paramétrico (VP) N.º análises % Cumprimento N.º análises (PCOA)

Controlo (unidades) fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo > VP VP realizadas

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PÚBLICA

Valores obtidos

Pesticidas totais (µg/l)** 0,5 <0,025 0 100% 3

Tebuconazol  (µg/l)** 0,1 <0,025 0 100% 3

Radioactividade

α Total (Bq/l)* 0,5 <0,03 <0,03 0 100% 2

ß Total (Bq/l)* 1 <0,08 0,1 0 100% 2

Dose indicativa total (mSV/ano)* 0,1 <0,030 <0,030 0 100% 2

Trítio (Bq/l)* 100 <10 <10 0 100% 2

Selénio (μg/L Se)** 10 <2,5 0 100% 2

Sódio (mg/L Na)** 200 7,7 9,2 0 100% 2

Sulfatos (mg/L SO4)** 250 25 0 100% 2

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l)**: 10 <0,50 0 100% 2

Tetracloroeteno(μg/l)** - <0,50 0 100% 2

Tricloroeteno(μg/l)** - <0,50 0 100% 2

Trihalometanos - total (µg/l) 100 13 13 0 100% 2

Bromofórmio (µg/l CHBr3) --- <0,50 <0,50 0 100% 2

Cloromofórmio (µg/l CHCl3) --- 6,9 7,7 0 100% 2

Dibromoclorometano (µg/l CHClBr2) --- 1,9 2,1 0 100% 2
Diclorobromometano (µg/l CHBrCl2) --- 3,5 4,4 0 100% 2

92

Controlo Extra
Legionella pneumophilla  (UFC/ l) --- 0 0 0 100% 2

2

* Parâmetro conservativo analisado por Águas e Parque Biológico de Gaia, EM, SA 

** Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta, Águas do Douro e Paiva, SA 

O Presidente do Conselho de Administração: Serafim Silva Martins, Eng. Data da Publicitação: 12/02/2016

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas):
Não se verificou nenhum incumprimento relativamente ao VP. 

As recolhas das amostras de água são realizadas por Técnicos Analistas de Águas e Parque Biológico de Gaia, EM, SA, qualificados pela RELACRE, e as análises são realizadas 
por laboratório acreditado e de referência da ERSAR - IAREN (Instituto da Água da Região Norte).

Em conformidade com o Guia Técnico 10 - Controlo Operacional em Sistemas Públicos de Abastecimento de Água (ERSAR), Águas e Parque Biológico de Gaia, EM, SA procedeu à 
verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas em pontos da rede pública, segundo o Programa de Controlo Operacional da Água (PCOA), 

implementado no âmbito do Sistema de Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIQAS).

2/2
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EDITAL n.º  4/2015

Trimestre: Outubro - Dezembro

Ano : 2015

Zona de abastecimento : Vila Nova de Gaia Volume de água fornecido : 50 400 m3 / dia

População abastecida : 302 295 hab. Nº de pontos controlados / ano: 748

Tipo de Parâmetro Valor Paramétrico (VP) N.º análises % Cumprimento % Análises

Controlo (unidades) fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo > VP do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Controlo Rotina CR1

Bactérias Coliformes (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 142 142 100%

Cloro residual disponível (mg/l Cl) --- 0,05 0,99 0 100% 142 142 100%
Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 142 142 100%

426 426

Controlo Rotina CR2

Alumínio (µg/L Al) 200 <10 25 0 100% 35 35 100%

Amónio (mg/l NH4) 0,5 <0,04 0,07 0 100% 35 35 100%

Cheiro (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 35 35 100%
Clostridium perfringens  (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 35 35 100%

Condutividade (µS/cm a 20ºC) 2500 180 390 0 100% 35 35 100%

Cor (após filtração simples) (mg/l PtCo) 20 <1,0 5,7 0 100% 35 35 100%

Manganês (µg/L Mn) 50 <5,0 29 0 100% 35 35 100%

Nº de colónias a 22ºC (UFC/ml) --- 0 300 0 100% 35 35 100%

Nº de colónias a 37ºC (UFC/ml) --- 0 300 0 100% 35 35 100%

Oxidabilidade (MnO4) (mg/l O2) 5 <1,0 1,3 0 100% 35 35 100%

pH, 20ºC (Unidades de pH) 6,5 - 9,0 7,08 7,86 0 100% 35 35 100%

Sabor, 25ºC (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 35 35 100%

Temperatura (ºC) --- 18 21,8 0 100% 35 35 100%

Turvação (NTU) 4 <1,0 1,1 0 100% 35 35 100%

490 490

Controlo de Inspeção CI

1,2 – dicloroetano (μg/L)** 3 <0,25 0 100% 2 2 100%

Antimónio (μg/L Sb)** 5 <1,0 0 100% 2 2 100%

Arsénio (μg/L As)** 10 2,1 2,2 0 100% 2 2 100%

Benzeno (μg/L)** 1 <0,26 0 100% 2 2 100%

Boro (mg/L B)** 1 <0,10 0 100% 2 2 100%

Bromatos (μg/L BrO3)** 10 <2,5 0 100% 2 2 100%

Cádmio (μg/L Cd)** 5 <0,50 0 100% 2 2 100%

Cálcio (mg/L Ca) --- 23 25 0 100% 2 2 100%

Carbono orgânico total (COT) (mg/l C) --- 1 1,6 0 100% 2 2 100%

Cianetos (μg/L CN)** 50 <10 0 100% 2 2 100%

Cloretos (mg/L Cl)** 250 12 15 0 100% 2 2 100%

Chumbo (µg/l Pb) 25 <2,0 <2,0 0 100% 2 2 100%

Cobre (mg/l Cu) 2 0,0086 0,0094 0 100% 2 2 100%

Crómio (μg/L Cr)** 50 <5,0 0 100% 2 2 100%

Dureza total (mg/l CaCO3) --- 78 84 0 100% 2 2 100%

Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Ferro (µg/l Fe) 200 <25 <25 0 100% 2 2 100%

Fluoretos (mg/L F)** 1,5 0,11 0 100% 2 2 100%

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (μg/l) PAH: 0,1 <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

Benzo(a)pireno (µg/l BAPY)* 0,01 <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

Benzo(b)fluoranteno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

Benzo(ghi)perileno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

Benzo(k)fluoranteno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

Magnésio (mg/l Mg) - 5 5,3 0 100% 2 2 100%

Mercúrio (μg/L Hg)** 1 <0,20 0 100% 2 2 100%

Níquel (µg/l Ni) 20 <2,0 <2,0 0 100% 2 2 100%

Nitritos (mg/l NO2) 0,5 <0,010 0,022 0 100% 2 2 100%
Pesticidas totais (µg/l)** 0,5 <0,025 0 100% 3 3 100%

Tebuconazol  (µg/l)** 0,1 <0,025 0 100% 3 3 100%

Selénio (μg/L Se)** 10 <2,5 0 100% 2 2 100%

Sódio (mg/L Na)** 200 7,7 9,2 0 100% 2 2 100%

Sulfatos (mg/L SO4)** 250 25 0 100% 2 2 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l)**: 10 <0,50 0 100% 2 2 100%

Tetracloroeteno(μg/l)** - <0,5 0 100% 2 2 100%

Tricloroeteno(μg/l)** - <0,50 0 100% 2 2 100%

Trihalometanos - total (μg/L): 100 9,8 15 0 100% 2 2 100%

Clorofórmio(μg/L) - 4,6 8,7 0 100% 2 2 100%

Bromofórmio(μg/L) - <0,50 <0,50 0 100% 2 2 100%

Bromodiclorometano(μg/L) - 3,5 4,1 0 100% 2 2 100%

Dibromoclorometano(μg/L) - 1,7 2,2 0 100% 2 2 100%

84 84

* Parâmetro conservativo analisado por Águas e Parque Biológico de Gaia, EM, SA 

** Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta - Águas do Douro e Paiva, SA

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, Águas e Parque Biológico de Gaia, EM, SA procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises 
periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) 

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Não se verificou nenhum incumprimento relativamente aos VP.
O Presidente do Conselho de Administração: Serafim Silva Martins, Eng. Data da publicitação: 12/02/2016

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PREDIAL

Valores obtidos N.º Análises (PCQA)

As recolhas das amostras de água são realizadas por Técnicos Analistas de Águas e Parque Biológico de Gaia, EM, SA, qualificados pela RELACRE, e as análises são realizadas por laboratório acreditado e 
de referência da ERSAR - IAREN (Instituto da Água da Região Norte).
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