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ASSEMBLEIA

A. ASSEMBLEIA

a.1. mINUTa Da aTa 53
Aos vinte e três dias do mês de março do ano 
de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, reunida em Sessão Extra-
ordinária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 2º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à autorização genérica para dis-
pensa do cumprimento do limite aos encargos 
na celebração de contratos de aquisição de ser-
viços para o ano de 2017”, aprovado por Maioria, 
02 votos contra do CDS-PP, e 43 votos a favor 
(15 do PS, 11 do grupo Municipal dos Presiden-
tes de Junta de Freguesia / PS, 07 do PSD, 05 
do Movimento Independente “Juntos por gaia”, 
03 da CDU, 01 do BE e 01 do Movimento Inde-
pendente de Cidadãos gulpilhares/valadares). 
2) Foi o ponto 3º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao Acordo Parassocial relativo à 
Nova Sociedade de “águas do Douro e Paiva 
SA” a celebrar entre a “ADP – águas de Por-
tugal, SgPS SA”, e os Municípios de Amarante, 
Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Espi-
nho, Felgueiras, gondomar, Lousada, Maia, Ma-
tosinhos, oliveira de Azeméis, ovar, Paços de 
Ferreira, Paredes, Porto, Santa Maria da Feira, 
São João da Madeira, valongo e vila Nova de 
gaia”, aprovado por Maioria, com 03 absten-
ções da CDU e 42 votos a favor (15 do PS, 11 do 
grupo Municipal dos Presidentes de Junta de 
Freguesia / PS, 07 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). 
3) Foi o ponto 4º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao Acordo Parassocial – “Simdouro 
– Saneamento do grande Porto SA” a celebrar 
entre a “ADP – águas de Portugal, SgPS SA” 
e os Municípios de Arouca, Baião, Castelo de 
Paiva, Cinfães, Paredes, Penafiel e vila Nova de 
gaia” aprovado por Maioria, com 03 absten-
ções da CDU e 42 votos a favor (15 do PS, 11 do 
grupo Municipal dos Presidentes de Junta de 
Freguesia / PS, 07 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). 
4) Foi o ponto 5º da ordem de Trabalhos 

“Discussão e votação da Proposta da Câma-
ra Municipal quanto ao aditamento ao contra-
to celebrado em 25 de março de 2010 entre o 
Município de vila Nova de gaia e as “águas de 
gaia EM SA””, aprovado por Unanimidade. 
5) Foi o ponto 6º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal da retificação da deliberação da Câmara 
Municipal de 18 de julho de 2016, no sentido de 
passar a constar que a parcela de terreno a de-
safetar, tem a área de 115,50 m2, é sita na viela 
do Corredor, União de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São Pedro da Afurada, omissa na matriz 
predial urbana e rústica e omissa na Conserva-
tória do registo Predial por se encontrar inte-
grada no domínio público municipal, uma vez 
que é área sobrante da parcela n.º 15 na expro-
priação para a construção da vL8 e que se des-
tina a ser alienada em hasta pública”, aprovado 
por Unanimidade. 
6) Foi o ponto 7º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à Declaração de Interesse Públi-
co Municipal do estabelecimento de operação 
de resíduos, solicitado por “Justino de Almeida 
& Mira, Lda” – Proc. n.º 5123/15 – rI, União de 
Freguesias de grijó e Sermonde”, aprovado por 
Unanimidade. 
7) Foi o ponto 8º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à Declaração de Interesse Público 
Municipal do pedido de regularização de esta-
belecimento industrial, solicitado por Maria Iria 
Silva Costa Marques – Proc. n.º 5496/16 – rI, 
Freguesia de oliveira do Douro”, aprovado por 
Unanimidade. 
8) Foi o ponto 9º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à abertura do procedimento 
concursal comum para constituição de relação 
jurídica por tempo indeterminado na carreira de 
técnico superior”, aprovado por Unanimidade. 
9) Foi o ponto 10º da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao contrato programa a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e as 
“águas de gaia EM, SA”, com a especificação 
de obrigações mútuas plurianuais e definição 
de subvenção para o exercício de 2017, no valor 
de € 300.000,00 (trezentos mil euros)”, que foi 
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aprovado por Unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 22 horas e 51 minutos 
do dia 23 de março de 2017, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pela Senhora Primeira Secretária e pelo 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal e 
que foi aprovada por Unanimidade. 
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da 
Silva.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

B.1. aTa N.º 5
rEUNIão orDINárIA DA CâMArA rEALIZA-
DA NoS PAçoS Do MUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE gAIA EM 06 DE MArço DE 2017
PrESENTES:
- o Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos Pe-
reira;
- o Senhor vereador Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar.
- o Senhor vice-Presidente Eng.º Patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira.
- A Senhora vereadora Engª Maria Mercês Duar-
te ramos Ferreira.
- A Senhora vereadora Dr.ª Maria Cândida oli-
veira;
- o Senhor vereador Dr. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa.
- o Senhor vereador Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro;
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- o Senhor vereador Arq. José valentim Pinto 
Miranda.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro: 
- o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues.
PrESIDIU À rEUNIão:
- o Senhor vice-Presidente Eng.º Patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo.
SECrETArIoU A rEUNIão: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela garrido.
horA DA ABErTUrA: 15 horas e 10 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 15 horas e 37 mi-
nutos.

PrESIDÊNCIa/VErEaçÃo
AProvAção DEFINITIvA DA ATA Nº 04 DA 
rEUNIão DE CâMArA (PúBLICA) rEALIZA-
DA EM 20 DE FEvErEIro DE 2017
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 04 da reunião 
de Câmara (Pública) realizada em 20 de feve-
reiro de 2017. o Senhor Presidente da Câmara, 
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Prof. Dr. Eduardo vítor de Almeida rodrigues e 
a Senhora vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
ramos Ferreira não votaram, em virtude de não 
terem participado na reunião de Câmara de 20 
de fevereiro de 2017.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o SEMINárIo MENor Do SAgrADo Co-
rAção DE JESUS – CoLÉgIo DE gAIA PArA 
APoIo À rEALIZAção Do “gAIA FÉrIAS +”
EDoC/2017/8936
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À DMAF. À Câma-
ra. 15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Seminário 
Menor do Sagrado Coração de Jesus – Colégio 
de gaia, para apoio à realização do “gaia Férias 
+”, no valor de € 10.000,00 (dez mil euros), nos 
termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o rANCho FoLCLÓrICo E CULTUrAL DE 
NoSSA SENhorA Do MoNTE DE PEDroSo 
PArA APoIo A oBrAS NA SEDE
EDoC/2017/10808
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o ran-
cho Folclórico e Cultural de Nossa Senhora do 
Monte de Pedroso, para apoio a obras na sede, 
no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil eu-
ros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CorPo NACIoNAL DE ESCUTAS - Nú-
CLEo DoUro-SUL PArA APoIo A oBrAS No 
ESPAço No CENTro ESCUTISTA DE gAIA
EDoC/2016/16561
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Corpo 
Nacional de Escutas – Núcleo Douro-Sul, para 
apoio a obras no espaço no Centro Escutista de 
gaia, nos termos acordados.
ACorDo PArASSoCIAL – SIMDoUro – SA-
NEAMENTo Do grANDE PorTo, S.A. A CE-
LEBrAr ENTrE ADP – ágUA DE PorTUgAL, 
S.A., MUNICÍPIo DE AroUCA, MUNICÍPIo DE 
BAIão, MUNICÍPIo DE CASTELo DE PAIvA, 
MUNICÍPIo DE CINFãES, MUNICÍPIo DE PArE-
DES, MUNICÍPIo DE PENAFIEL E MUNICÍPIo 
DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/5861
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
21.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo Parassocial – Simdouro – Sa-
neamento do grande Porto, S.A. a celebrar en-
tre a ADP – água de Portugal, SgPS, S.A., Muni-
cípio de Arouca, Município de Baião, Município 
de Castelo de Paiva, Município de Cinfães, Mu-
nicípio de Paredes, Município de Penafiel e Mu-
nicípio de vila Nova de gaia, nos termos acor-
dados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
ACorDo PArASSoCIAL rELATIvo À NovA 
SoCIEDADE ágUAS Do DoUro E PAIvA, S.A. 
A CELEBrAr ENTrE A ADP – ágUAS DE Por-
TUgAL, SgPS, S.A., MUNICÍPIo DE AMArAN-
TE, MUNICÍPIo DE AroUCA, MUNICÍPIo DE 
BAIão, MUNICÍPIo DE CASTELo PAIvA, MU-
NICÍPIo DE CINFãES, MUNICÍPIo DE ESPINho, 
MUNICÍPIo DE FELgUEIrAS, MUNICÍPIo DE 
goNDoMAr, MUNICÍPIo DE LoUSADA, MU-
NICÍPIo DA MAIA, MUNICÍPIo MAToSINhoS, 
MUNICÍPIo oLIvEIrA DE AZEMÉIS, MUNICÍ-
PIo ovAr, MUNICÍPIo DE PAçoS DE FErrEI-
rA, MUNICÍPIo DE PArEDES, MUNICÍPIo Do 
PorTo, MUNICÍPIo DE SANTA MArIA DA FEI-
rA, MUNICÍPIo São João DA MADEIrA, MU-
NICÍPIo DE vALoNgo E MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA
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EDoC/2017/5863
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
21.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo Parassocial relativo à Nova Socie-
dade águas do Douro e Paiva, S.A. a celebrar 
entre a ADP – águas de Portugal, SgPS, S.A., 
Município de Amarante, Município de Arouca, 
Município de Baião, Município de Castelo Pai-
va, Município de Cinfães, Município de Espinho, 
Município de Felgueiras, Município de gondo-
mar, Município de Lousada, Município da Maia, 
Município de Matosinhos, Município de oliveira 
de Azeméis, Município de ovar, Município de 
Paços de Ferreira, Município de Paredes, Muni-
cípio do Porto, Município de Santa Maria da Fei-
ra, Município de São João da Madeira, Município 
de valongo e Município de vila Nova de gaia, 
nos termos acordados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o FUTEBoL CLUBE DE gAIA 
PArA rEALIZAção Do TorNEIo DE JovENS 
DENoMINADo “hANDEgAIA – 2017”
EDoC/2017/8610
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À DMAF. À Câma-
ra. 15.02.2017”
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 realização do 
Torneio de Jovens denominado “handegaia – 
2017”, no valor de € 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos euros), nos termos apresentados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o CLUBE DE ATLETISMo DE 
AvINTES PArA A rEALIZAção Do EvENTo 
DESPorTIvo “15 KM DE AvINTES”
EDoC/2017/8623
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 

apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À DMAF. À Câma-
ra. 15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Clube de Atletismo de Avintes, para a reali-
zação do evento desportivo “15 km de Avintes”, 
no valor de € 1.000,00 (mil euros), nos termos 
apresentados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A ASSoCIAção DE TÉNIS 
DE MESA Do PorTo PArA DESENvoLvIMEN-
To Do TÉNIS DE MESA - ESCoLA
EDoC/2017/8637
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e a Associação de Ténis de Mesa do Porto, para 
desenvolvimento do Ténis de Mesa – Escola, no 
valor de € 13.200,00 (treze mil e duzentos eu-
ros), nos termos apresentados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o CLUBE ATLâNTICo DA 
MADALENA PArA A rEALIZAção Do EvEN-
To DESPorTIvo “xvIII TorNEIo DE TÉNIS DE 
MESA ATLâNTICo DA MADALENA/CIDADE 
DE gAIA”
EDoC/2017/8629
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À DMAF. À Câma-
ra. 15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Clube Atlântico da Madalena, para a realiza-
ção do evento desportivo “xvIII Torneio de Té-
nis de Mesa Atlântico da Madalena/Cidade de 
gaia”, no valor de € 1.100,00 (mil e cem euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
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A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o CLUBE DESPorTIvo E 
CULTUrAL DA APPACDM PArA A rEALIZA-
ção Do EvENTo DESPorTIvo “vIII TIFAA 
– TorNEIo INTErNACIoNAL DE FUTEBoL 
ADAPTADo”
EDoC/2017/8955
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de gaia 
e o Clube Desportivo e Cultural da APPACDM, 
para a realização do evento desportivo “vIII TI-
FAA – Torneio Internacional de Futebol Adap-
tado”, até ao valor de € 1.100,00 (mil e cem eu-
ros), nos termos apresentados.
CoNTrAToS INTErADMINISTrATIvoS A CE-
LEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE gAIA E AS JUNTAS DE FrEgUESIAS DE 
ArCoZELo, AvINTES, CANELAS, CANIDELo, 
MADALENA, oLIvEIrA Do DoUro, São FÉLIx 
DA MArINhA, vILAr DE ANDorINho, UNIão 
DAS FrEgUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE, 
UNIão DAS FrEgUESIAS DE gULPILhArES 
E vALADArES, UNIão DE FrEgUESIAS DE 
MAFAMUDE E vILAr DE PArAÍSo, UNIão 
DE FrEgUESIAS DE PEDroSo E SEIxEZELo, 
UNIão DAS FrEgUESIAS DE SANDIM, oLI-
vAL, LEvEr E CrESTUMA, UNIão DAS FrE-
gUESIAS DE SANTA MArINhA E São PEDro 
DA AFUrADA E UNIão DAS FrEgUESIAS DE 
SErZEDo E PEroSINho – gAIA + INCLUSIvA 
– EIxo: APoIo NA CArÊNCIA ECoNÓMICA E 
EMErgÊNCIA SoCIAL – 1ª MoDIFICAção
EDoC/2017/8779
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
o Senhor vereador Firmino Jorge Anjos Perei-
ra disse considerar a presente proposta muito 
importante por corresponder a ajudas de des-
pesas de famílias carenciadas. Disse ser um ve-
ículo social que deve ser reforçado no futuro. 
Que não se pode ficar indiferente ao facto de 

existirem famílias gaienses que necessitam de 
apoios sociais, que dignifiquem a sua vida. Dis-
se considerar que as juntas de freguesia, pela 
proximidade e conhecimento mais direto das 
circunstâncias da vida das pessoas, são as en-
tidades mais corretas para aferirem os apoios.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar os contratos interadministrativos a ce-
lebrar entre o Município de vila Nova de gaia e 
as Juntas de Freguesias de Arcozelo, Avintes, 
Canelas, Canidelo, Madalena, oliveira do Douro, 
São Félix da Marinha, vilar de Andorinho, União 
das Freguesias de grijó e Sermonde, União das 
Freguesias de gulpilhares e valadares, União 
de Freguesias de Mafamude e vilar de Paraíso, 
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, 
União das Freguesias de Sandim, olival, Lever 
e Crestuma, União das Freguesias de Santa Ma-
rinha e São Pedro da Afurada e União das Fre-
guesias de Serzedo e Perosinho – gAIA + IN-
CLUSIvA – Eixo: Apoio na Carência Económica 
e Emergência Social – 1ª Modificação, no valor 
global de € 220.001,00 (duzentos e vinte mil e 
um euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CooPErAção A CELEBrAr EN-
TrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA, 
ArMINDo MANUEL ALvES CoSTA, FErrEIrA 
LEITE CoMUNICAção, LDA, NArrATIvA APE-
LATIvA, LDA, o gAIENSE – CoMUNICAção E 
EvENToS, UNIPESSoAL, LDA, LETrAS E FIgU-
rAS – CoMUNICAção E FoTogrAFIA UNI-
PESSoAL, LDA PArA PUBLICIDADE oFICIAL E 
INSTITUCIoNAL Do MUNICÍPIo, rEvogANDo 
oS ACorDoS EM vIgor E AUTorIZANDo oS 
ESTorNoS DoS MoNTANTES rEMANESCEN-
TES
EDoC/2017/10731
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar os Acordos anteriormente celebrados 
com Armindo Manuel Alves Costa, Ferreira Lei-
te, Comunicação, Ld.ª, Narrativa Apelativa, Ld.ª, 
o gaiense – Comunicações e Eventos, Unipes-
soal, Ld.ª e Letras e Figuras, Comunicação e Fo-
tografia Unipessoal, Ld.ª, bem como realizar os 
estornos dos montantes monetários remanes-
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centes associados a tais Acordos.
Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar o 
Acordo de Cooperação a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia, Armindo Manuel 
Alves Costa, Ferreira Leite Comunicação, Lda, 
Narrativa Apelativa, Lda, o gaiense – Comuni-
cação e Eventos, Unipessoal, Lda, Letras e Fi-
guras – Comunicação e Fotografia Unipessoal, 
Lda, para publicidade oficial e institucional do 
Município, no valor global de € 56.000,00 (cin-
quenta e seis mil euros), nos termos apresenta-
dos.
ELENA ASSISTANCE, vILA NovA DE gAIA 
SUSTAINABLE ENErgY ProgrAMME - CoN-
TrACT ELENA-2009-006 BETWEEN EIB & 
vILA NovA DE gAIA - ACCEPTANCE oF FINAL 
rEPorT AND SUrPLUS rECovErY orDEr
EDoC/2017/9064
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
16.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoNSoLIDAção DA MoBILIDADE INTEr-
-CArrEIrAS DA TrABALhADorA DEoLINDA 
MANUELA DA CoSTA FErrEIrA
EDoC/2017/4202
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a consolidação definitiva de mobilida-
de da trabalhadora Deolinda Manuela da Costa 
Ferreira, na carreira de assistente técnica, nos 
termos informados.
CoNSoLIDAção DA MoBILIDADE INTEr-
-CArrEIrAS DA TrABALhADorA PAULA 
ISABEL DE JESUS PErEIrA DE oLIvEIrA, PE-
Dro MANUEL FErrEIrA TEIxEIrA E BELMI-
ro FErNANDo FErrEIrA DoS SANToS
EDoC/2017/8142
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
15.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-

torizar a consolidação definitiva de mobilidade 
dos trabalhadores Paula Isabel de Jesus Pereira 
de oliveira, Pedro Manuel Ferreira Teixeira e Bel-
miro Fernando Ferreira dos Santos, na carreira 
de assistente técnico, nos termos informados.
CoNSoLIDAção DA MoBILIDADE INTEr-
-CArrEIrAS Do TrABALhADor ErNESTo 
oLÍMPIo SoUSA FArIA
EDoC/2017/8026
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a consolidação definitiva de mobilidade 
do trabalhador Ernesto olímpio Sousa Faria, na 
carreira de assistente técnico, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE rEABILITAção No âMBITo Do 
ProCESSo DISCIPLINAr Do TrABALhADor 
PAULo FILIPE SoUSA rIBEIro
EDoC/2016/61190
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido formulado pelo trabalhador 
Paulo Filipe Sousa ribeiro, relativo a reabilita-
ção no âmbito de processo disciplinar, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE CEDÊNCIA Do ESPAço CorPUS 
ChrISTI PArA o DIA INTErNACIoNAL DA 
MULhEr, SoLICITADo PELA UNIão DAS FrE-
gUESIAS DE SANTA MArINhA E São PEDro 
DA AFUrADA
EDoC/2017/10502
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus 
Christi para o Dia Internacional da Mulher, soli-
citado pela União das Freguesias de Santa Ma-
rinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
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PEDIDo DE CEDÊNCIA grATUITA Do SALão 
NoBrE DA CASA MUSEU TEIxEIrA LoPES 
PArA A rEALIZAção Do EvENTo “FESTIvAL 
DE gUITArrA – gUITArrISMoS vIII”, SoLICI-
TADo PELA ACADEMIA DE MúSICA DE vILAr 
Do PArAÍSo
EDoC/2017/10471
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Salão Nobre da 
Casa Museu Teixeira Lopes para a realização 
do evento “Festival de guitarra – guitarrismos 
vIII”, solicitado pela Academia de Música de vi-
lar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA rELATIvA À LICENçA PArA rEALIZA-
ção DE ESPETáCULoS DE DIvErTIMENToS 
PúBLICoS No vALor DE € 12,00 (DoZE EU-
roS) PArA A rEALIZAção DAS FESTIvIDA-
DES EM hoNrA DE NoSSA SENhorA DA 
horA E SANTA MArIA MADALENA, NoS DIAS 
21 A 24 DE JULho DE 2017, SoLICITADo PELA 
CoMISSão DE FESTAS DA FrEgUESIA DA 
MADALENA
EDoC/2017/6208
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa re-
lativa à licença para realização de espetáculos 
de divertimentos públicos, no valor de € 12,00 
(doze euros), solicitado pela Comissão de Fes-
tas da Freguesia da Madalena, nos termos in-
formados.

DEParTamENTo DE aSSUNToS JUrÍDICoS
ProCESSo Nº 2908/14.7BEPrT DA 2ª. U. o. 
Do TrIBUNAL ADMINISTrATIvo E FISCAL 
Do PorTo – Ação ADMINISTrATIvA CoMUM 
- AUTor: JoAQUIM AUgUSTo DE oLIvEIrA 
PErEIrA – rÉ: CâMArA MUNICIPAL DE vILA 
NovA DE gAIA – INTErvENIENTES ACESSÓ-
rIAS: CoMPANhIA DE SEgUroS TrANQUI-

LIDADE, S.A. E CoMPANhIA DE SEgUroS 
ALLIANZ, S.A.
EDoC/2017/8246
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
16.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProCESSo 1603/13.4 – 2º JUÍZo CÍvEL Do 
TrIBUNAL JUDICIAL DE vILA NovA DE gAIA 
– ExProPrIADA: MArIA MArgArIDA gUIMA-
rãES NICoLAU DE ALMEIDA DE oLIvEIrA 
MoUrão – ExProPrIANTE: CâMArA MUNI-
CIPAL DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/9999
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProCESSo Nº 5738/15.5T8vNg – INSTâNCIA 
CENTrAL CÍvEL DE vILA NovA DE gAIA – 
JUIZ 3, DA CoMArCA Do PorTo, INSTAU-
rADA Por MArIA TErESA MorEIrA LoBo E 
oUTrAS CoNTrA A CooPErATIvA DE CoNS-
TrUção E hABITAção TrIPEIrA, CrL E A 
CâMArA MUNICIPAL DE vILA NovA DE gAIA 
- INForMAção Nº 059/C
EDoC/2017/9358
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProCESSo Nº 3254/15.4T8vNg CoMArCA 
Do PorTo – v. N. gAIA INST. CENTrAL – 2ª 
SEC. CoMÉrCIo – J1 – INSoLvENTE: hÉLDEr 
FILIPE gAvINA goMES, NIF 207 372 250 - IN-
ForMAção Nº 062/C
EDoC/2017/2985
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProCESSo DE IMPUgNAção JUDICIAL Nº 
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1671/13.3BEPrT Do TrIBUNAL ADMINISTrA-
TIvo E FISCAL Do PorTo EM QUE É IMPUg-
NANTE AEDL – AUToESTrADAS Do DoUro 
LITorAL, LDA E IMPUgNADo o MUNICÍPIo DE 
vILA NovA DE gAIA - INForMAção Nº 065/C
EDoC/2017/10826
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: “À Câmara. 
24.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProPoSTA DE ABErTUrA DE ProCEDI-
MENTo DE ALTErAção/rEvISão Do rEgU-
LAMENTo MUNICIPAL DE orgANIZAção E 
FUNCIoNAMENTo DA PoLÍCIA MUNICIPAL – 
PUBLICITAção Do INÍCIo E PArTICIPAção 
ProCEDIMENTAL
EDoC/2017/9909
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
1. A abertura do procedimento tendente à al-
teração/revisão do regulamento Municipal de 
organização e Funcionamento da Polícia Muni-
cipal de vila Nova de gaia;
2. A publicitação da iniciativa procedimental no 
sítio institucional do Município www.cm-gaia.
pt, sendo que os interessados poderão consti-
tuir-se como tal, nos procedimentos, no prazo 
de 10 dias, a contar da data da publicitação de 
aviso no portal do Município, com vista a apre-
sentar os seus contributos para a alteração/re-
visão daquele regulamento.
3. Que a apresentação de eventuais contributos 
seja formalizada por escrito, em requerimento 
dirigido ao Presidente da Câmara e remetida 
para o seguinte endereço eletrónico: etrm@
cm-gaia.pt , podendo ainda ser entregue no 
gabinete de Apoio ao Munícipe;
4. Delegar o poder de direção dos procedimen-
tos na Senhora Diretora do Departamento de 
Assuntos Jurídicos, Drª goreti Martins, tendo 
em vista a elaboração e aprovação do respetivo 
projeto e promoção da subsequente audiência 
de interessados e eventual consulta pública.

Ação ADMINISTrATIvA ESPECIAL Nº 
3691/11.3BEPrT DA 1ª U.o. Do TrIBUNAL AD-
MINISTrATIvo E FISCAL Do PorTo – AUTo-
rA / rECorrENTE: C. roChA & MorEIrA, 
LDA – rÉU / rECorrIDo: MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA – CoNTrAINTErESSADA: AS-
SoCIAção JUvENIL ETNo - FoLCLÓrICA
EDoC/2017/9319
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. À 
DMUA. À Polícia Municipal. 17.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
Ação ADMINISTrATIvA ESPECIAL Nº 
1311/12.8BEPrT DA 2ª U.o. Do TrIBUNAL AD-
MINISTrATIvo E FISCAL Do PorTo – AUTo-
rA : FABIANA PAULA ALvES PINTo NEvES – 
rÉU: MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
EDoC/2017/8654
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
16.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProvIDÊNCIA CAUTELAr DE SUSPENSão 
DE EFICáCIA Nº 1378/16.0BEPrT Do TrIBU-
NAL ADMINISTrATIvo E FISCAL Do PorTo 
rEQUErIDA Por PETrÓLEoS DE PorTUgAL 
– PETrogAL S.A. CoNTrA o MUNICÍPIo DE 
vILA NovA DE gAIA – INForMAção Nº 055/C
EDoC/2016/32059
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
16.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProvIDÊNCIA CAUTELAr DE SUSPENSão 
DE EFICáCIA Nº 1671/16.1BEPrT Do TrIBU-
NAL ADMINISTrATIvo E FISCAL Do PorTo 
rEQUErIDA Por PETrÓLEoS DE PorTUgAL 
– PETrogAL S.A. CoNTrA o MUNICÍPIo DE 
vILA NovA DE gAIA – INForMAção Nº 052/C
EDoC/2017/8674
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
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16.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIrEçÃo mUNICIPaL DE aDmINISTraçÃo E 
FINaNçaS

ProPoSTA DE CEDÊNCIA EM rEgIME DE DI-
rEITo DE SUPErFÍCIE Do LoTE Nº 14 Do LoTE-
AMENTo DA QUINTA DA PALA, CoM A árEA 
DE 309,5 M2 NA rUA CAMINho DA CrUZ, 
UNIão DAS FrEgUESIAS DE gULPILhArES E 
vALADArES PArA A SEDE Do gULPILhArES 
FUTEBoL CLUBE
EDoC/2016/22689
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência em regime de direito de su-
perfície do lote nº 14, pelo prazo de 25 anos, do 
Loteamento da Quinta da Pala, com a área de 
309,5 m2, sito na rua Caminho da Cruz, União 
das Freguesias de gulpilhares e valadares, des-
tinado à sede do gulpilhares Futebol Clube, nos 
termos informados.
PEDIDo DE CEDÊNCIA DE TErrENo EM DI-
rEITo DE SUPErFÍCIE Do TErrENo CoM A 
árEA DE 14791 M2, SITo No LUgAr DE MoU-
rILhE, SoLICITADo PELA ASSoCIAção DE 
SoCorroS MúTUoS NoSSA SENhorA DA 
ESPErANçA DE SANDIM E FrEgUESIAS CIr-
CUNvIZINhAS
EDoC/2017/8010
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte e nos termos informados:
1. revogar a cedência em regime de direito de 
superfície à Associação de Socorros Mútuos 
Nossa Senhora da Esperança de Sandim e Fre-
guesias Circunvizinhas, efetuada pela escritura 
número 20, em 14 de maio de 2009;
2. Aprovar a cedência em regime de direito de 
superfície à referida associação do terreno com 
a área de 14.791 m2, sito no Lugar de Mourilhe, 
União de Freguesias de Sandim, olival, Lever 

e Crestuma, inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo 5591 e descrito na Conservatória 
do registo Predial sob o número 235 – Sandim. 
Esta cedência deverá ser a título gratuito, pelo 
prazo de 75 anos, para nele ser construído um 
equipamento destinado a lar de idosos, apoio 
e tratamentos de pessoas com demências, tra-
tamentos continuados e paliativos, assim como 
um pavilhão gimnodesportivo.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 164,99 (CENTo E SES-
SENTA E QUATro EUroS E NovENTA E NovE 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção Ao MArCo 
DE CANAvEZES, No DIA 16 DE FEvErEIro 
DE 2017, SoLICITADo PELA ASSoCIAção DE 
CoNvÍvIo DE IDoSoS, rEForMADoS E PEN-
SIoNISTAS DA ALAMEDA Do CEDro
EDoC/2017/9043
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 164,99 (cento e sessenta e quatro 
euros e noventa e nove cêntimos), para deslo-
cação ao Marco de Canavezes, no dia 16 de fe-
vereiro de 2017, solicitado pela Associação de 
Convívio de Idosos, reformados e Pensionistas 
da Alameda do Cedro, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 526,52 (QUINhENToS 
E vINTE E SEIS EUroS E CINQUENTA E DoIS 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção A SErrA DA 
ESTrELA, No DIA 18 DE FEvErEIro DE 2017, 
SoLICITADo PELA ASSoCIAção ProTETorA 
DA CrIANçA
EDoC/2017/9577
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais 
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no valor de € 526,52 (quinhentos e vinte e seis 
euros e cinquenta e dois cêntimos), para deslo-
cação à Serra da Estrela, no dia 18 de fevereiro 
de 2017, solicitado pela Associação Protetora 
da Criança, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 158,75 (CENTo E CIN-
QUENTA E oITo EUroS E SETENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção A vILA Do 
CoNDE, No DIA 28 DE JANEIro DE 2017, So-
LICITADo PELo AgrUPAMENTo DE ESCoLAS 
DE CANELAS
EDoC/2017/4837
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 158,75 (cento e cinquenta e oito 
euros e setenta e cinco cêntimos), para deslo-
cação a vila do Conde, no dia 28 de janeiro de 
2017, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
de Canelas, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 374,90 (TrEZENToS 
E SETENTA E QUATro EUroS E NovENTA 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção A LA gUAr-
DIA, No DIA 12 DE FEvErEIro DE 2017, SoLI-
CITADo PELo CoLÉgIo DE gAIA
EDoC/2017/8131
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando em 100% do valor de € 374,90 (tre-
zentos e setenta e quatro euros e noventa cên-
timos), para deslocação a La guardia, no dia 12 
de fevereiro de 2017, solicitado pelo Colégio de 
gaia, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-

CIPAIS No vALor DE € 54,53 (CINQUENTA E 
QUATro EUroS E CINQUENTA E TrÊS CÊN-
TIMoS), PArA DESLoCAção Ao PorTo, No 
DIA 24 DE JANEIro DE 2017, SoLICITADo 
PELo JArDIM DE INFâNCIA Do MANINho/
MADALENA
EDoC/2017/4105
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 54,53 (cinquenta e quatro euros e 
cinquenta e três cêntimos), para deslocação ao 
Porto, no dia 24 de janeiro de 2017, solicitado 
pelo Jardim de Infância do Maninho/Madalena, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 788,16 (SETECENToS 
E oITENTA E oITo EUroS E DEZASSEIS CÊN-
TIMoS), PArA DESLoCAção A LISBoA, No 
DIA 11 DE FEvErEIro DE 2017, SoLICITADo 
PELA ASSoCIAção DESPorTIvA MoDICUS 
SANDIM
EDoC/2017/8042
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 788,16 (setecentos 
e oitenta e oito euros e dezasseis cêntimos), ou 
seja, o valor de € 551,71 (quinhentos e cinquenta 
e um euros e setenta e um cêntimos), para des-
locação a Lisboa, no dia 11 de fevereiro de 2017, 
solicitado pela Associação Desportiva Modicus 
Sandim, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 343,13 (TrEZENToS 
E QUArENTA E TrÊS EUroS E TrEZE CÊN-
TIMoS), PArA DESLoCAção A ALBErgArIA, 
No DIA 12 DE FEvErEIro DE 2017, SoLICITA-
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Do PELA CrASTUMIA – CENTro ASSoCIATI-
vo CULTUrAL DE CrESTUMA
EDoC/2017/8061
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 343,13 (trezentos 
e quarenta e três euros e treze cêntimos), ou 
seja, o valor de € 240,19 (duzentos e quarenta 
euros e dezanove cêntimos) para deslocação a 
Albergaria, no dia 12 de fevereiro de 2017, soli-
citado pela Crastumia – Centro Associativo Cul-
tural de Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 38,52 (TrINTA E oITo 
EUroS E CINQUENTA E DoIS CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAção A ESCoLA SEDE Do AE-
DMo, No DIA 15 DE FEvErEIro DE 2017, SoLI-
CITADo PELo AgrUPAMENTo vErTICAL DE 
oLIvAL (EB1 DE São MIgUEL)
EDoC/2017/9692
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 38,52 (trinta e oito euros e cin-
quenta e dois cêntimos), para deslocação à Es-
cola Sede do AEDMo, no dia 15 de fevereiro de 
2017, solicitado pelo Agrupamento vertical de 
olival (EB1 de São Miguel), nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 33,74 (TrINTA E TrÊS 
EUroS E SETENTA E QUATro CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAção À BIBLIoTECA MUNICI-
PAL DE gAIA, No DIA 15 DE FEvErEIro DE 
2017, SoLICITADo PELo AgrUPAMENTo vEr-
TICAL DE CANELAS (ESCoLA EB1 DE LABo-
rIM DE BAIxo)

EDoC/2017/8459
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 33,74 (trinta e três euros e setenta 
e quatro cêntimos), para deslocação à Bibliote-
ca Municipal de gaia, no dia 15 de fevereiro de 
2017, solicitado pelo Agrupamento vertical de 
Canelas (Escola EB1 de Laborim de Baixo), nos 
termos informados.

DIrEçÃo mUNICIPaL DE INFraESTrUTUraS 
E ESPaçoS PÚBLICoS

PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 LU-
gArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA 
rUA ANTEro DE QUENTAL E NA rUA 14 DE 
oUTUBro, SoLICITADo PELA SANTA CASA 
DE MISErICÓrDIA DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/4427
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to da taxa devida relativamente a 2 lugares de 
estacionamento privativo, na rua Antero de 
Quental e na rua 14 de outubro, isentando em 
100% do valor de € 3.598,00 (três mil quinhen-
tos e noventa e oito euros), solicitado pela San-
ta Casa de Misericórdia de vila Nova de gaia, 
nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS Por INTErrUPção DE TrâNSITo EM 
várIAS rUAS PArA A rEALIZAção DA Pro-
vA DE ATLETISMo “PETrUS rUN 2017”, No 
DIA 12 DE MArço DE 2017, SoLICITADo PELA 
UNIão DAS FrEgUESIAS DE PEDroSo E SEI-
xEZELo
EDoC/2017/4403
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento da 
taxa por interrupção de trânsito em várias ruas, 
isentando em 70% do valor de € 721,90 (sete-
centos e vinte e um euros e noventa cêntimos), 
ou seja, o valor de € 505,33 (quinhentos e cinco 
euros e trinta e três cêntimos), para a realização 
da prova de atletismo “PETrUS rUN 2017”, no 
dia 12 de março de 2017, solicitado pela União 
das Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS Por INTErrUPção DE TrâNSITo NA 
rUA SENhor Do PADrão, PArA A rEALIZA-
ção DE oBrAS DE rEABILITAção, No vA-
Lor DE € 3.874,00 (TrÊS MIL oIToCENToS 
E SETENTA E QUATro EUroS), SoLICITADo 
PELA UNIão DAS FrEgUESIAS DE grIJÓ E 
SErMoNDE
EDoC/2017/8947
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento da 
taxa por interrupção de trânsito na rua Senhor 
do Padrão, isentando em 100% do valor de € 
3.874,00 (três mil oitocentos e setenta e qua-
tro euros), para a realização de obras de reabi-
litação, solicitado pela União das Freguesias de 
grijó e Sermonde, nos termos informados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo, NA rUA 
CovA DA SILvA, NA INTErSEção CoM A rUA 
Do SoBrEIro, FrEgUESIA DE CANIDELo
EDoC/2015/56366
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados.

DIrEçÃo mUNICIPaL Para a INCLUSÃo 
SoCIaL

ProPoSTA DE ATrIBUIção DE PASSES AoS 
ALUNoS DANIEL goNçALo gUEDES rIBEIro 
E rUI MIgUEL gUEDES rIBEIro, SoLICITADo 
Por CAFAP MUNDo MAIor
EDoC/2017/7396
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
16.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição de passes aos alunos Da-
niel gonçalo guedes ribeiro e rui Miguel gue-
des ribeiro, solicitado por CAFAP (Centro de 
Apoio Familiar e Aconselhamento Parental) 
Mundo Maior, nos termos informados.
ProPoSTA DE ATrIBUIção DE ESCALão A 
AoS ALUNoS SArA AFoNSo SANToS PIrES 
E FrANCISCo gUILhErME SANToS SILvEIrA 
CoM EFEIToS DESDE o INÍCIo Do ANo LETI-
vo DE 2016/2017
EDoC/2017/7658
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a atribuição do escalão A da Ação Social 
Escolar aos Sara Afonso Santos Pires e Francis-
co guilherme Santos Silveira, com efeitos desde 
o início do ano letivo de 2016/2017, nos termos 
informados.
ProPoSTA DE ANULAção DA DÍvIDA DA 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA grANJA, 
LEoNor DINIS MELo MoNTENEgro, Cor-
rESPoNDENTE A MENSALIDADE Do MÊS DE 
JULho DE 2016 E rESPETIvAS MULTAS, No 
vALor DE € 17,00 (DEZASSETE EUroS)
EDoC/2017/4224
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida da utente da Pis-
cina Municipal da granja, Leonor Dinis Melo 
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Montenegro, correspondente a mensalidade do 
mês de julho de 2016 e respetivas multas, no 
valor de € 17,00 (dezassete euros), nos termos 
informados.
ProPoSTA DE ANULAção DA DÍvIDA DA 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA grAN-
JA, AFoNSo MIgUEL SILvA LIMA, CorrES-
PoNDENTE AS MENSALIDADES DE ABrIL A 
JULho DE 2016 E rESPETIvAS MULTAS, No 
vALor DE € 88,00 (oITENTA E oITo EUroS)
EDoC/2017/3657
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida da utente da Pis-
cina Municipal da granja, Afonso Miguel Silva 
Lima, correspondente às mensalidades de abril 
a julho de 2016 e respetivas multas, no valor de 
€ 88,00 (oitenta e oito euros), nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA MUNICIPAL DEvIDA PELA UTILIZAção 
DA PISCINA MUNICIPAL DE MArAvEDI, No 
vALor DE € 170,00 (CENTo E SETENTA EU-
roS), CorrESPoNDENTE ÀS MENSALIDA-
DES DE MArço A JULho DE 2017, SoLICITA-
Do Por MArIA ArMINDA CoSTA BArBoSA 
MArTINS
EDoC/2016/71013
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal devida pela utilização da Piscina Muni-
cipal de Maravedi, no valor de € 170,00 (cento 
e setenta euros), correspondente às mensalida-
des de março a julho de 2017, solicitado por Ma-
ria Arminda Costa Barbosa Martins, nos termos 
informados.
ProPoSTA DE PrESTAção DE TrABALho 
SUPLEMENTAr PArA o ANo DE 2017 PArA 
oS TrABALhADorES DA DIrEção MUNICI-
PAL PArA A INCLUSão SoCIAL
EDoC/2017/682

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de prestação de trabalho 
suplementar para o ano de 2017 para os traba-
lhadores da Direção Municipal para a Inclusão 
Social, nos termos informados.

DIrEçÃo mUNICIPaL DE UrBaNISmo E am-
BIENTE

PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAxA A TÍTULo DE EMISSão Do ALvArá DE 
LICENçA DE oBrAS, No vALor DE € 366,00 
(TrEZENToS E SESSENTA E SEIS EUroS), So-
LICITADo Por JoSÉ MANUEL ALEIxo goN-
çALvES – ProCESSo Nº 4274/16-PL – UNIão 
DE FrEgUESIAS DE SANTA MArINhA E São 
PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/9364
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa a tí-
tulo de emissão do alvará de licença de obras, 
isentando 80% do valor de € 366,00 (trezen-
tos e sessenta e seis euros), ou seja, o valor de 
€ 292,80 (duzentos e noventa e dois euros e 
oitenta cêntimos), solicitado por José Manuel 
Aleixo gonçalves – Processo nº 4274/16-PL – 
União de Freguesias de Santa Marinha e São 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA MUNICIPAL DE UrBANIZAção, Ao 
ABrIgo Do rEgIME ExCECIoNAL DE DIS-
PENSA DE PAgAMENTo DE TAxAS DEvIDAS 
Por oPErAçÕES UrBANÍSTICAS, SoLICITA-
Do Por MANUEL CArLoS FrANçA ALvES - 
ProC°118/95 - LEg , FrEgUESIA DE ArCoZE-
Lo
EDoC/2017/9360
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 



CâMArA MUNICIPAL

Nº 76 | MArço 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

16

17.02.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE PUBLICIDADE No vALor DE € 
65,05 (SESSENTA E CINCo EUroS E CINCo 
CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA ASSoCIAção 
DE SoLIDArIEDADE SoCIAL DoS IDoSoS DE 
CANIDELo – ProCESSo Nº 390/04
EDoC/2017/10109
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade no valor de € 65,05 (sessenta e 
cinco euros e cinco cêntimos), solicitado pela 
Associação de Solidariedade Social dos Idosos 
de Canidelo – Processo nº 390/04, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE PUBLICIDADE No vALor DE € 
8.481,87 (oITo MIL QUATroCENToS E oI-
TENTA E UM EUroS E oITENTA E SETE CÊN-
TIMoS), SoLICITADo PELo CANTINho DAS 
AroMáTICAS – vIvEIroS, LDA – ProCESSo 
Nº 95/15
EDoC/2017/10107
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas 
de publicidade no valor de € 8.481,87 (oito mil 
quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta e 
sete cêntimos), solicitado pelo Cantinho das 
Aromáticas – viveiros, Lda – Processo nº 95/15, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA Do AUDITÓrIo Do PArQUE BIoLÓgI-
Co, No vALor DE 492,00 (QUATroCENToS 
E NovENTA E DoIS EUroS), SoLICITADo 
PELo SErvIço DE ASSISTENTES TÉCNICoS 
Do CENTro hoSPITALAr DE vILA NovA DE 
gAIA/ESPINho
EDoC/2017/7324
Foi presente o documento referido em epígrafe 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.01.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas do 
auditório do Parque Biológico, no valor de € 
492,00 (quatrocentos e noventa e dois euros), 
solicitado pelo Serviço de Assistentes Técnicos 
do Centro hospitalar de vila Nova de gaia/Es-
pinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DECLArAção DE INTErESSE Pú-
BLICo MUNICIPAL Do PEDIDo DE rEgULArI-
ZAção DE ESTABELECIMENTo INDUSTrIAL, 
SoLICITADo Por MArIA IrIA SILvA CoSTA 
MArQUES – ProC.º 5496/16 - rI, FrEgUESIA 
DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2017/9366
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a declaração de interesse público mu-
nicipal do pedido de regularização de estabele-
cimento industrial, solicitado por Maria Iria Silva 
Costa Marques – Proc.º 5496/16 - rI, freguesia 
de oliveira do Douro, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDo DE EMISSão DE CErTIDão DE CoNS-
TITUIção DE rEgIME DE CoMProPrIEDADE, 
SoLICITADo Por ANTÓNIo BArroS FErrEI-
rA – ProCESSo nº 761/17 - CErT, FrEgUESIA 
DE CANELAS
EDoC/2017/11036
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão onde conste parecer 
favorável à constituição de regime de compro-
priedade sobre o prédio sito na rua do Lendal 
nº 79, freguesia de Canelas, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo nº 1471 e descrito 
na 2ª Conservatória de registo Predial de vila 
Nova de gaia, sob o nº 1976/19940408, solici-
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tado por António Barros Ferreira – Processo nº 
761/17 – CErT, freguesia de Canelas, nos termos 
informados.
PEDIDo DE EMISSão DE CErTIDão DE CoNS-
TITUIção DE rEgIME DE CoMProPrIEDADE, 
SoLICITADo Por JoSÉ TEIxEIrA – ProCES-
So 1498/16 - CErT, FrEgUESIA DE CANELAS
EDoC/2017/11002
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão onde conste 
parecer favorável à constituição de regime de 
compropriedade sobre os prédios sito no Lu-
gar de Megide, freguesia de Canelas, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo nº 2607 
e descrito na Conservatória de registo Predial, 
sob o nº 2626/19980921, solicitado por José 
Teixeira – Processo nº 1498/16 – CErT, freguesia 
de Canelas, nos termos informados.

GaIUrB UrBaNISmo E HaBITaçÃo, E.m.
DESPEJo DE JorgE MANUEL FErrEIrA go-
MES, ArrENDATárIo DA hABITAção SITA 
NA rUA TEoTÓNIo PINTo DA CoSTA, BLoCo 
0 ENTrADA 0 CAvE CC LUgAr DE ArNELAS, 
UNIão DAS FrEgUESIAS DE SANDIM, oLI-
vAL, LEvEr E CrESTUMA, NoS TErMoS DA 
INForMAção Nº 25.16.DAJ.hAB E rESPETIvo 
rELATÓrIo FINAL 
EDoC/2017/9286
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar despejo de Jorge Manuel Ferreira go-
mes, arrendatário da habitação sita na rua Te-
otónio Pinto da Costa, Bloco 0, Entrada 0, Cave 
CC, Lugar de Arnelas, União das Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
da informação nº 25.16.DAJ.hAB e respetivo re-
latório final.
rESCISão DE CoNTrATo ProMESSA DE 
ATrIBUIção DE CASA EM rEgIME DE Pro-
PrIEDADE rESoLúvEL E CELEBrAção DE 

Novo CoNTrATo ProMESSA DE ATrIBUI-
ção DE CASA EM rEgIME DE ProPrIEDADE 
rESoLúvEL CoM TrANSFErÊNCIA DE hABI-
TAção – AgrEgADo 5806 – ANA DE oLIvEI-
rA FoNSECA/ rUI FILIPE oLIvEIrA MorEIrA 
– INForMAção Nº 26.17.Ugh
EDoC/2017/9289
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a rescisão do contrato promessa de 
atribuição de casa em regime de propriedade 
resolúvel celebrado em 01 de fevereiro de 1995, 
relativamente à habitação sita no Largo da Ca-
pela – Sr.ª do Monte, nº 4, traseiras, freguesia de 
Pedroso, mediante a celebração de um acordo 
de rescisão a outorgar entre a gaiurb EM e rui 
Filipe oliveira Moreira.
Mais foi deliberado aprovar a atribuição, em re-
gime de propriedade resolúvel, mediante a ce-
lebração de um contrato promessa a outorgar 
entre a gaiurb EM e rui Filipe oliveira Moreira, 
tendo por objeto a habitação de tipologia T3, 
sita no Empreendimento Social das raposas – 
Av. Dr. Moreira de Sousa nº 38, 1º Dt.º, freguesia 
de Pedroso
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA A TÍTULo DE oCUPAção Do ESPAço 
PúBLICo No MoNTANTE gLoBAL DE € 54,75 
(CINQUENTA E QUATro EUroS E SETENTA 
E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo Por LÍDIA 
DA CoNCEIção PErEIrA TENTE – ProCESSo 
2130/16-PL, UNIão DE FrEgUESIAS DE SAN-
TA MArINhA E São PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/9363
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, isentando 
em 100% do montante global de € 54,75 (cin-
quenta e quatro euros e setenta e cinco cênti-
mos), solicitado por Lídia da Conceição Pereira 
Tente – Processo 2130/16-PL, União de Fregue-
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sias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA A TÍTULo DE oCUPAção Do ESPA-
ço PúBLICo No MoNTANTE gLoBAL DE € 
324,00 (TrEZENToS E vINTE E QUATro EU-
roS), SoLICITADo Por ThE YEATMAN ho-
TEL, LDA – ProCESSo 3576/16-PL, UNIão DE 
FrEgUESIAS DE SANTA MArINhA E São PE-
Dro DA AFUrADA
EDoC/2017/9356
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, isentando 
em 100% do montante global de € 324,00 (tre-
zentos e vinte e quatro euros), solicitado por 
The Yeatman hotel, Lda – Processo 3576/16-PL, 
União de Freguesias de Santa Marinha e São 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA A TÍTULo DE oCUPAção Do ESPA-
ço PúBLICo No MoNTANTE gLoBAL DE € 
6.480,00 (SEIS MIL E QUATroCENToS E oI-
TENTA EUroS), SoLICITADo Por ThE YEAT-
MAN hoTEL, LDA – ProCESSo 3576/16-PL, 
UNIão DE FrEgUESIAS DE SANTA MArINhA 
E São PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/9357
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, isentan-
do em 100% do montante global de € 6.480,00 
(seis mil e quatrocentos e oitenta euros), soli-
citado por The Yeatman hotel, Lda – Processo 
3576/16-PL, União de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA A TÍTULo DE oCUPAção Do ESPAço 
PúBLICo No MoNTANTE DE € 96,53 (NovEN-

TA E SEIS EUroS E CINQUENTA E TrÊS CÊN-
TIMoS), SoLICITADo Por LUDIvINE ANNIE 
MENDES – ProCESSo 3164/11-PL, FrEgUESIA 
DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2017/9361
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, isentan-
do em 50% do montante de € 96,53 (noventa e 
seis euros e cinquenta e três cêntimos), ou seja 
o valor de € 48,27 (quarenta e oito euros e vinte 
e sete cêntimos), solicitado por Ludivine Annie 
Mendes – Processo 3164/11-PL, freguesia de oli-
veira do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA A TÍTULo DE oCUPAção Do ESPA-
ço PúBLICo No MoNTANTE DE € 3.600,00 
(TrÊS MIL E SEISCENToS EUroS), SoLICITA-
Do Por ThE YEATMAN hoTEL, LDA – Pro-
CESSo 3576/16-PL, UNIão DAS FrEgUESIAS 
DE SANTA MArINhA E São PEDro DA AFU-
rADA
EDoC/2017/9359
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa a título 
de ocupação do espaço público, isentando em 
100% do montante global de € 3.600,00 (três 
mil e seiscentos euros), solicitado por The Ye-
atman hotel, Lda – Processo 3576/16-PL, União 
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA A TÍTULo DE oCUPAção Do ESPAço 
PúBLICo No MoNTANTE DE € 2.149,20 (DoIS 
MIL CENTo E QUArENTA E NovE EUroS E 
vINTE CÊNTIMoS), SoLICITADo Por MAxI-
MILIEN LEJEUNE – ProCESSo 2951/16-PL, 
UNIão DAS FrEgUESIAS DE SANTA MArI-
NhA E São PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/11015
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, isentan-
do em 100% do montante global de € 2.149,20 
(dois mil cento e quarenta e nove euros e vinte 
cêntimos), solicitado por Maximilien Lejeune – 
Processo 2951/16-PL, União das Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.

DIVErSoS
CEDÊNCIA grATUITA Do AUDITÓrIo DA BI-
BLIoTECA MUNICIPAL DE gAIA, No DIA 05 DE 
MArço DE 2017, SoLICITADo PELo BLoCo 
DE ESQUErDA 
EDoC/2017/9250
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do auditório da Bi-
blioteca Municipal de gaia, no dia 05 de março 
de 2017, solicitado pelo Bloco de Esquerda, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAxA rELATIvA À UTILIZAção Do AUDITÓ-
rIo DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, No vALor 
DE € 147,10 (CENTo E QUArENTA E SETE EU-
roS E DEZ CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA 
AJUDArIS – ASSoCIAção DE SoLIDArIEDA-
DE SoCIAL – ProCESSo Nº 07/17
EDoC/2017/10514
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
17.02.2017”      
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa re-
lativa à utilização do auditório da Assembleia 
Municipal, no valor de € 147,10 (cento e quaren-
ta e sete euros e dez cêntimos), solicitado pela 
AJUDArIS – Associação de Solidariedade So-

cial – Processo nº 07/17, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAxA rELATIvA À UTILIZAção Do AUDITÓ-
rIo DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, No vALor 
DE € 275,92 (DUZENToS E SETENTA E CIN-
Co EUroS E NovENTA E DoIS CÊNTIMoS), 
SoLICITADo PELA ASSoCIAção DE APoIo 
Ao SErvIço DE orToPEDIA Do ChvNg/E – 
ProCESSo Nº 06/17
EDoC/2017/10512
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa re-
lativa à utilização do auditório da Assembleia 
Municipal, no valor de € 275,92 (duzentos e se-
tenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos), 
solicitado pela Associação de Apoio ao Serviço 
de ortopedia do ChvNg/E – Processo nº 06/17, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAxA rELATIvA À UTILIZAção Do AUDITÓ-
rIo DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, No vALor 
DE € 235,36 (DUZENToS E TrINTA E CINCo 
EUroS E TrINTA E SEIS CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo PELA TAxISCooPE – ProCESSo Nº 
10/17
EDoC/2017/10743
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
24.02.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento da taxa re-
lativa à utilização do auditório da Assembleia 
Municipal, isentando 70% do valor de € 235,36 
(duzentos e trinta e cinco euros e trinta e seis 
cêntimos), ou seja, o valor de € 164,75 (cento e 
sessenta e quatro euros e setenta e cinco cênti-
mos), solicitado pela Taxiscoope – processo nº 
10/17, nos termos informados.
PEDIDo DE rEvISão oFICIoSA DE ATo DE 
LIQUIDAção DE TAxA MUNICIPAL – ProCES-
So DE ExECUção FISCAL14/16 E APENSo – 
rEQUErENTE: CArvALho ALMEIDA E SILvA, 
LDA – INForMAção 17.09/DCAJrM
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EDoC/2017/7016
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
01.03.2017” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de revisão oficiosa da taxa 
municipal, solicitado por Carvalho Almeida e 
Silva, Ld.ª, nos termos e com os fundamentos 
expressos na Informação 17.09/DCAJrM de 
24.02.2017.
Foi presente o rESUMo DIárIo DE TESoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 37 minutos, o Senhor vice-Presidente 
declarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CPA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2013.10.25. 
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo)

B.2. aTa N.º 6
rEUNIão PúBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS PAçoS Do MUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA EM 20 DE MArço DE 2017
PrESENTES:
- o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues.
- o Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos Pe-
reira;
- o Senhor vereador Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar.
- o Senhor vice-Presidente Eng.º Patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora Engª Maria Mercês Duar-
te ramos Ferreira.
- A Senhora vereadora Dr.ª Maria Cândida oli-
veira;
- o Senhor vereador Dr. Delfim Manuel Maga-

lhães de Sousa.
- o Senhor vereador Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro;
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- o Senhor vereador Arq. José valentim Pinto 
Miranda.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro: 
- A Senhora vereadora Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira.
PrESIDIU À rEUNIão: 
- o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues.
SECrETArIoU A rEUNIão: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela garrido.
horA DA ABErTUrA: 17 horas e 15 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 25 mi-
nutos.

PErÍoDo aNTES Da orDEm Do DIa
PoNTo PrÉVIo Nº 1

o Sr. vereador Elísio Pinto apresentou o ponto 
prévio que a seguir se transcreve:
“o Sol Brilha no Município de gaia:
requalificação e Modernização da Escola Bási-
ca de valadares;
requalificação e Modernização da Escola Bási-
ca Sophia de Mello Breyner;
Nova Sede da Federação das Coletividades de 
vila Nova de gaia, instalações cedidas pelo Mu-
nicípio;
garantia de Financiamento do Centro de Saúde 
da Madalena;
Colocação do Elevador no Edifício dos Passos 
do Concelho;
rECoNhECIMENTo
há momentos que marcam indelevelmente a 
nossa vida.
Todos temos acontecimentos que nos marca-
ram de uma forma inesquecível. Na vida pesso-
al, familiar, profissional e política.
Se uns deixam marcas pela obra física, outros 
deixam marcas pela política-afetiva e humana 
que as mesmas representam.
Devo afirmar sem receio de ser contrariado que 
este executivo e em particular o Sr. Presiden-
te da Câmara, no exercício deste mandato, são 
já muitos os acontecimentos que ficarão para 
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sempre na memória coletiva dos gaienses.
Todos reconhecemos a importância arquitetó-
nica do Edifício dos Passos do Concelho, mas, 
a colocação do elevador marca indelevelmente 
para sempre, tornando mais rico, direi mais hu-
mano, ao possibilitar o acesso a este salão no-
bre de todos os cidadãos e em particular aque-
les com mobilidade reduzida.
governar um Município deve constituir uma 
grande honra para qualquer político. Mas go-
vernar é uma missão. Uma missão que deve ser 
realizada com alegria, com ambição de alcan-
çar o que foi impossível até então.
Este enorme melhoramento merece tal distin-
ção, pela emoção vivida ao superar a adversi-
dade, é um detalhe é verdade, mas muitas ve-
zes o detalhe faz a diferença.
Todos sabemos, que a sensibilidade para estas 
obras e outras de componente humana, não 
são adquiridas na Universidade ou em qualquer 
outro local.
ou se tem, ou não se tem!
Este exemplo é particularmente feliz. Este 
exemplo, ninguém consegue apagar da memó-
ria que ficou nos corações e no espirito daque-
les que estiveram presentes na ato solene, e te-
nho a certeza que permanecerá para sempre.
Nunca o esquecerão!
Senhor Presidente Um BEM-hAJA!
vila Nova de gaia, 20 de Março de 2017
o vereador,
Elísio Pinto”

PoNTo PrÉvIo Nº 2
o Sr. vereador Firmino Jorge Anjos Pereira 
referiu-se à Caixa geral de Depósitos, dizendo 
tratar-se de um banco público, o qual deve ter 
um papel importante na prestação de serviços 
à população e seus clientes. Que não pode dei-
xar de protestar, devido às notícias divulgadas, 
no que diz respeito à reestruturação da Caixa 
geral de Depósitos e ao encerramento de deze-
nas de balcões, em todo o País. Que tal notícia 
atinge também vila Nova de gaia, estando pre-
visto o encerramento de dois balcões, nomea-
damente em oliveira do Douro e na rua Pádua 
Correia. Disse que a Caixa geral de Depósitos, 
como banco público, deve pautar a sua atuação 
como serviço público, devendo a sua existência 
servir a população. 

PoNTo PrÉvIo Nº 3
o Sr. vereador Dr. Delfim de Sousa referiu-se ao 
acesso aos equipamentos públicos por parte de 
cidadãos com deficiência, dando os parabéns 
ao presente Executivo, que conseguiu, ao final 
de 10 anos, concretizar o referido acesso, com 
a instalação de um elevador no edifício dos Pa-
ços do Concelho.
o Sr. Presidente agradeceu as palavras de am-
bos os Senhores vereadores, dizendo que as-
sistiu ao facto de algumas pessoas terem ri-
dicularizado com a inauguração do elevador, 
destinado essencialmente a pessoas portado-
ras de deficiência. Disse que com a instalação 
do elevador, a Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia inaugurou o plano de acessibilidades 
aos equipamentos municipais, a começar pelo 
plano de acessibilidade ao salão nobre da Câ-
mara Municipal.
relativamente à intervenção do Sr. vereador 
Firmino Pereira, disse partilhar da mesma opi-
nião e preocupação, mas, aquilo que se tem 
como informação, é que foi suspensa a decisão 
de encerramento de balcões e que vai ser ava-
liado esse encerramento à luz quer de novas 
diretivas que foram dadas à administração da 
Caixa geral de Depósitos quer à luz das pre-
ocupações dos partidos políticos. No que diz 
respeito a vila Nova de gaia, as informações 
que possui, é que tudo o que estava previsto 
encerrar está suspenso e o que era passível de 
encerramento, nomeadamente o balcão da Ma-
dalena, já encerrou, porque era irreversível. Dis-
se que vai “aproveitar” as palavras do Sr. verea-
dor e Deputado, para demonstrar que a Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia não aceitará o 
encerramento de balcões, porque se há conce-
lho no País onde os balcões da Caixa geral de 
Depósitos podem repercutir-se em clientes, é 
em todo o concelho de vila Nova de gaia. Tran-
quilizou o Sr. vereador, porque as indicações 
que obteve, é que todo o processo de encerra-
mento de balcões estaria suspenso e que vila 
Nova de gaia não seria afetada, mas se o for, o 
Sr. vereador poderá ter a certeza que a Câmara 
Municipal retomará a luta.
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PrESIDÊNCIa/VErEaçÃo
AProvAção DEFINITIvA DA ATA N° 05 DA 
rEUNIão DE CâMArA (orDINárIA) rEALI-
ZADA EM 06 DE MArço DE 2017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 05 da reunião 
de Câmara (ordinária) realizada em 06 de mar-
ço de 2017.
o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues não votou, em 
virtude de não ter participado na reunião de câ-
mara de 06 de março de 2017.
ProJETo DE rEgULAMENTo QUE CrIA A 
BoLSA DE MÉrITo ACADÉMICo E DESPorTI-
vo “rICArDo QUArESMA” 
EDoC/2017/4475
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
a) Nos termos do artigo 99º do CPA, conjugado 
com o preceituado na alínea k), do nº 1, do arti-
go 33º do regime Jurídico das Autarquias Lo-
cais (rJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, a submissão a deliberação de Câ-
mara Municipal, o Projeto de regulamento que 
cria a Bolsa de Mérito Académico e Desportivo 
“ricardo Quaresma”;
b) Que o referido projeto seja submetido a aus-
cultação e parecer obrigatório do Conselho 
Municipal da Juventude de vila Nova de gaia, 
nos termos do artigo 7º, nºs 2 e 3 do respetivo 
regulamento;
c) Nos termos d disposto no artigo 101º, nº 1 do 
CPA, seja submetida a consulta pública para re-
colha de sugestões, considerando que a natu-
reza da matéria em causa o justifica, pelo prazo 
de 30 dias a contar da publicação do projeto 
de alteração ao regulamento supramenciona-
do, no Boletim Municipal e no sítio institucional 
do Município.
ProPoSTA DE ALTErAção DAS NorMAS DE 
ExECUção orçAMENTAL – ArTº 16º - APoIo 
ÀS CoMPETÊNCIAS MATErIAIS DoS ÓrgãoS 

DAS FrEgUESIAS 
EDoC/2017/13097
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 07.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de alteração ao artigo 16º 
das Normas de Execução orçamental, no que 
diz respeito ao “Apoio às competências mate-
riais dos órgãos das Freguesias”.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
ProPoSTA DE AProvAção DA MINUTA Do 
CoNTrATo DE CoMoDATo A CELEBrAr EN-
TrE A CâMArA MUNICIPAL DE vILA NovA DE 
gAIA E o INSTITUTo Do EMPrEgo E ForMA-
ção ProFISSIoNAL, I.P. PArA A rEINSTALA-
ção Do CENTro DE ForMAção ProFISSIo-
NAL DE gAIA
EDoC/2017/12365
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
o Sr. vereador Firmino Jorge Anjos Pereira 
disse que este assunto iniciou-se em 16 de se-
tembro de 2016, com a assinatura do acordo/
contrato celebrado entre a Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia e o governo, para a insta-
lação do Centro de Formação Profissional, que 
considera ser uma das medidas mais importan-
tes e emblemáticas deste mandato, porque pre-
enche, do ponto de vista social, de formação 
e de emprego, uma lacuna que este concelho 
tinha. Que sempre defendeu, caso fosse possí-
vel, que a localização do Centro de Formação 
Profissional poderia ser no edifício onde funcio-
nava a Escola Superior de Tecnologia e Saúde, 
porque trata-se de um equipamento excelente 
e é uma mais-valia para a zona do Centro histó-
rico de gaia. Disse ser excelente que decorrido 
este tempo, haja uma “luz” sobre o Centro de 
Formação Profissional. Que a Câmara Municipal 
cumpre a sua obrigação no sentido de arran-
jar um espaço físico para a implementação do 
referido Centro, esperando que o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional rapidamen-
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te o coloque em funcionamento. Elogiou esta 
medida, que considera que depois de passado 
um ciclo de infraestruturas físicas e materiais 
de coisas, vila Nova de gaia vai poder ter um 
espaço destinado à formação de muitos de-
sempregados.
o Sr. vereador Dr. José guilherme Saraiva de 
oliveira Aguiar reiterou tudo o que o Sr. verea-
dor Firmino Pereira referiu, no que diz respeito 
à importância do Centro de Formação Profis-
sional, contudo, lamentou o facto da Câmara 
Municipal ter sido enganada pelo Instituto Poli-
técnico do Porto, porque construiu o Centro de 
raiz e especificamente para aquela atividade e 
que foi muito dispendioso para a Câmara Mu-
nicipal e, de repente, e sem qualquer indemni-
zação, abandonou o Município. Disse que inde-
pendentemente de toda essa situação, entende 
ser a substituição perfeita.
o Sr. vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães de 
Sousa solidarizou-se com todas as interven-
ções feitas e disse que este Executivo colocou, 
no centro de atenção, o objeto mais importante 
que a ação pública pode ter em vila Nova de 
gaia, que é olhar para a grande problemática 
que é o desemprego.
o Sr. Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
vitor de Almeida rodrigues disse que apesar 
do protocolo ter sido assinado pelo Sr. Primei-
ro-Ministro em Setembro de 2015, a Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia só pode agir 
depois em Setembro de 2016, após o IPP ter 
saído do equipamento. Que o Instituto avisou 
a Câmara Municipal no início de 2016, numa 
altura que a Câmara estava a avançar para o 
projeto de construção do Centro de Formação 
Profissional, o qual iria localizar-se na EN222. 
Que na verdade, a Câmara Municipal tem três 
meses de trabalho para a instalação do Centro 
Profissional e o ano e meio que o Sr. vereador 
Firmino Pereira refere, não conta como tempo, 
porque a Câmara Municipal teve de esperar que 
o Instituto saísse do local. Disse que o IPP de 
alguma forma saiu precipitadamente, mas tam-
bém lembrou que a principal razão pela qual o 
IPP ponderou a saída de gaia, foi o incumpri-
mento por parte da Câmara Municipal das cláu-
sulas constantes no protocolo, nomeadamente, 
a criação de um acesso direto da via rosa Mota 
ao IPP e a construção de um segundo bloco, 

que a Câmara Municipal tinha-se comprometi-
do construir e que não o fez e que transformou 
o edifício existente, exíguo para o número de 
alunos existentes. Disse que a Câmara Munici-
pal podia ter avançado em janeiro de 2016 com 
o Centro de Formação Profissional e hoje es-
taria numa situação lastimável, que era estar a 
pagar 50 mil euros ao banco por mês, sem o 
mesmo estar ocupado, de forma a rentabilizá-
-lo e, neste momento, conseguiu-se este acor-
do e a partir de 17 de abril de 2017 estarão no 
edifício 300 pessoas por dia, em formação e 
conseguiu-se uma negociação que traz para 
vila Nova de gaia um Centro de Formação Pro-
fissional há muito ambicionado. Disse que con-
trato comodato é transitório até maio, porque 
depois a Câmara Municipal irá receber o que lhe 
é devido pela cedência.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a minuta do contrato de comodato a 
celebrar entre a Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia e o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P., para a reinstalação do Centro 
de Formação Profissional de gaia, nos termos 
apresentados.
Ausenta-se da reunião o Sr. vereador Dr. José 
guilherme Saraiva de oliveira Aguiar.
ProToCoLo DE CooPErAção A CELEBrAr 
ENTrE A FUNDAção PorTUgAL TELECoM E 
o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA PArA 
rEALIZAção CoNJUNTA DE UM ProgrAMA 
DE TELEASSISTÊNCIA EM vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/14658
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de cooperação a celebrar entre 
a Fundação Portugal Telecom e o Município de 
vila Nova de gaia, para realização conjunta de 
um Programa de Teleassistência em vila Nova 
de gaia, nos termos protocolados.
ADENDA rETIFICATIvA Ao CoNTrATo Pro-
grAMA DE DESENvoLvIMENTo DESPorTI-
vo 2017 CELEBrADo ENTrE o MUNICÍPIo DE 
vILA NovA DE gAIA E A ASSoCIAção DE TÉ-
NIS DE MESA Do PorTo, PArA o DESENvoL-
vIMENTo Do TÉNIS DE MESA - ESCoLA
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EDoC/2017/8637
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adenda retificativa ao Contrato Programa 
de Desenvolvimento Desportivo 2017 celebra-
do entre o Município de vila Nova de gaia e a 
Associação de Ténis de Mesa do Porto, para o 
desenvolvimento do Ténis de Mesa – Escola, 
nos termos apresentados.
ATrIBUIção DEFINITIvA Por UM PErÍoDo 
DE 5 ANoS, Do DIrEITo DE oCUPAção E Ex-
PLorAção DoS QUIoSQUES LICITADoS AoS 
CANDIDAToS FErNANDo vENTUrA TEIxEI-
rA DA SILvA, LILIANA PATrÍCIA PErEIrA DE 
oLIvEIrA E JoANA goNçALvES MIrANDA 
E ABErTUrA DE Novo ProCEDIMENTo SU-
JEITo Ao CADErNo DE ENCArgoS Do AN-
TErIor, PArA ATrIBUIção DoS QUIoSQUES 
QUE Não ForAM LICITADoS 
EDoC/2016/65814
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição definitiva por um período 
de 5 anos, do direito de ocupação e exploração 
dos quiosques licitados aos candidatos Fernan-
do ventura Teixeira da Silva, Liliana Patrícia Pe-
reira de oliveira e Joana gonçalves Miranda e 
abertura de novo procedimento, sujeito ao ca-
derno de encargos do anterior, para atribuição 
dos quiosques que não foram licitados, nos ter-
mos informados.
Ausenta-se da reunião o Sr. vice-Presidente 
Eng.º Patrocínio Miguel vieira de Azevedo.
CoNTrATo ProgrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A gAIUrB – UrBANISMo E hABITAção, E.M. 
PArA o ANo DE 2017
EDoC/2017/12107
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-

mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da Assembleia Municipal o 
Contrato Programa a celebrar entre a o Municí-
pio de vila Nova de gaia e a gaiurb – Urbanis-
mo e habitação, E. M., para o ano de 2017, no 
valor de € 2.400.000,00 (dois milhões e qua-
trocentos mil euros),nos termos apresentados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
CELEBrADo ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E o TArgA CLUBE – rALLYE 
CASINo DE ESPINho – rECLASSIFICAção 
Do CoNTrATo DE PATroCÍNIo
EDoC/2016/53379
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A PEv ENTErTAINMENT, LDA PArA APoIo 
A rEALIZAção Do FESTIvAL MArÉS vIvAS 
2017
EDoC/2017/14249
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
o Sr. Presidente disse que quer como vereador 
quer como Presidente de Câmara sempre votou 
favoravelmente o protocolo e o evento “Marés 
vivas”. Que este evento e o regresso do red Bull 
Air race, vão ser extremamente importantes 
para a região. Disse que o Marés vivas tem uma 
importância enorme e, num determinado mo-
mento, foram levantadas dúvidas sobre o mo-
delo do acordo de protocolo que a Câmara tem 
com a organização, dado os montantes envol-
vidos, que não sofrem oscilação relativamente 
ao ano passado, quer relativamente ao modelo 
de protocolo quer aos valores envolvidos. Dis-
se que teve a oportunidade de informar os Srs. 
vereadores que se iria solicitar um conjunto de 
pareceres e análises jurídicas sobre o modelo 
de apoio e financiamento para o Festival Marés 
vivas. Tranquilizou os Srs. vereadores, dizendo 
que a Câmara Municipal está a adotar um pro-
tocolo que está dentro da legalidade, no ponto 
de vista da contratação pública.
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Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 vo-
tos a favor e 2 abstenções da Sra. vereadora Drª 
Maria Cândida oliveira e do Sr. vereador Arq. 
José valentim Pinto Miranda, aprovar o Acordo 
de Colaboração a celebrar entre o Município de 
vila Nova de gaia e a PEv Entertainment, Lda, 
para apoio a realização do Festival Marés vivas 
2017, no valor de € 200.000,00 (duzentos mil 
euros),nos termos acordados.
Declaração de voto do grupo de Cidadãos Elei-
tores “Juntos por gaia”
“No seu Programa Eleitoral, o grupo de Cida-
dãos Eleitores “Juntos por gaia” assumiu, entre 
outros, o compromisso de apoiar a realização 
do Festival Marés vivas em vila Nova de gaia, 
mas sem a atribuição de qualquer compartici-
pação financeira direta pelo Município.
Tal como fizeram nos anos anteriores, os vere-
adores abaixo signatários declaram o seu voto 
de abstenção à proposta apresentada, sem em-
bargo de apoiarem a realização do dito Festi-
val, através da cedência gratuita do espaço e 
demais apoios logísticos.
vila Nova de gaia, 20 de março de 2017.
os vereadores,
José guilherme Aguiar
valentim Miranda
Maria Cândida oliveira”
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E PArQUE DoS MEIoS, LDA, rELATIvo A 
PArQUE DE ESTACIoNAMENTo JUNTo Ao 
CAIS DE gAIA
EDoC/2017/14274
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e Par-
que dos Meios, Lda, relativo a Parque de Esta-
cionamento, junto ao Cais de gaia, nos termos 
acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CoNSELho PorTUgUÊS PArA A PAZ E 
CooPErAção - APoIo À ATIvIDADE 2017 
EDoC/2017/14148

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Conse-
lho Português para a Paz e Cooperação, apoio 
à Atividade 2017, no valor de € 2.000,00 (dois 
mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A AMvP-ACADEMIA DE MúSICA DE vILAr 
Do PArAÍSo LDª, PArA APoIo À rEALIZA-
ção Do CoNCUrSo NACIoNAL CIDADE DE 
gAIA 
EDoC/2017/5892
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a AMvP - 
Academia de Música de vilar do Paraíso LDª, 
para apoio à realização do Concurso Nacional 
Cidade de gaia, no valor de € 5.000,00 (cinco 
mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE SANDIM, oLI-
vAL, LEvEr E CrESTUMA PArA CoLÓNIAS 
BALNEArES 2017
EDoC/2017/13753
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestu-
ma, para Colónias Balneares 2017, no valor de 
€ 2.000,00 (dois mil euros), nos termos acor-
dados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
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E A JUNTA DE FrEgUESIA DE vILAr DE AN-
DorINho PArA CoLÓNIAS BALNEArES 2017
EDoC/2017/13754
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de vilar de Andorinho, para Colónias 
Balneares 2017, no valor de € 2.000,00 (dois 
mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE SANTA MArI-
NhA E São PEDro DA AFUrADA PArA Co-
LÓNIAS BALNEArES 2017
EDoC/2017/13751
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, para Colónias Balneares 2017, no va-
lor de € 2.000,00 (dois mil euros), nos termos 
acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE PEDroSo E 
SEIxEZELo PArA CoLÓNIAS BALNEArES 
2017
EDoC/2017/13750
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Pedroso e Seixezelo, para Co-
lónias Balneares 2017, no valor de € 2.000,00 
(dois mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 

ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE SErZEDo E 
PEroSINho PArA CoLÓNIAS BALNEArES 
2017
EDoC/2017/13752
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Serzedo e Perosinho, para Co-
lónias Balneares 2017, no valor de € 2.000,00 
(dois mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E 
vILAr Do PArAÍSo PArA CoLÓNIAS BALNE-
ArES 2017
EDoC/2017/13749
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a 
União de Freguesias de Mafamude e vilar do 
Paraíso, para Colónias Balneares 2017, no va-
lor de € 2.000,00 (dois mil euros), nos termos 
acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE gULPILhArES 
E vALADArES PArA CoLÓNIAS BALNEArES 
2017
EDoC/2017/13748
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de gulpilhares e valadares, para Co-
lónias Balneares 2017, no valor de € 2.000,00 
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(dois mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE grIJÓ E SEr-
MoNDE PArA CoLÓNIAS BALNEArES 2017
EDoC/2017/13747
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de grijó e Sermonde, para Colónias 
Balneares 2017, no valor de € 2.000,00 (dois 
mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE oLIvEIrA Do 
DoUro PArA CoLÓNIAS BALNEArES 2017
EDoC/2017/13745
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de oliveira do Douro, para Colónias 
Balneares 2017, no valor de € 2.000,00 (dois 
mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE São FÉLIx DA 
MArINhA PArA CoLÓNIAS BALNEArES 2017
EDoC/2017/13746
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de São Félix da Marinha, para Co-
lónias Balneares 2017, no valor de € 2.000,00 
(dois mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 

ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE CANELAS PArA 
CoLÓNIAS BALNEArES 2017
EDoC/2017/13742
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de Canelas, para Colónias Balneares 
2017, no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), 
nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE AvINTES PArA 
CoLÓNIAS BALNEArES 2017
EDoC/2017/13741
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de Avintes, para Colónias Balneares 
2017, no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), 
nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE ArCoZELo 
PArA CoLÓNIAS BALNEArES 2017
EDoC/2017/13740
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de Arcozelo, para Colónias Balneares 
2017, no valor de € 2.000,00 (dois mil euros), 
nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DA MADALENA 
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PArA CoLÓNIAS BALNEArES 2017
EDoC/2017/13744
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia da Madalena, para Colónias Balnea-
res 2017, no valor de € 2.000,00 (dois mil eu-
ros), nos termos acordados.
Ausenta-se da reunião o Sr. vereador Firmino 
Jorge Anjos Pereira.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE AvINTES PArA 
EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13760
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Jun-
ta de Freguesia de Avintes, para Eventos de ve-
rão 2017, no valor de € 40.000,00 (quarenta mil 
euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE CANIDELo 
PArA EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13762
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de Canidelo, para Eventos de verão 
2017, no valor de € 10.000,00 (dez mil euros), 
nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE ArCoZELo 

PArA EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13759
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de Arcozelo, para Eventos de verão 
2017, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE CANELAS PArA 
EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13761
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Jun-
ta de Freguesia de Canelas, para Eventos de 
verão 2017, no valor de € 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE gULPILhArES 
E vALADArES PArA EvENToS DE vErão 
2017
EDoC/2017/13767
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de gulpilhares e valadares, para 
Eventos de verão 2017, no valor de € 7.500,00 
(sete mil e quinhentos euros), nos termos acor-
dados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE grIJÓ E SEr-
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MoNDE PArA EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13766
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de grijó e Sermonde, para Eventos 
de verão 2017, no valor de € 25.000,00 (vinte e 
cinco mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE PEDroSo E 
SEIxEZELo PArA EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13769
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Pedroso e Seixezelo, para Even-
tos de verão 2017, no valor de € 15.000,00 
(quinze mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE MAFAMUDE 
E vILAr DE PArAÍSo PArA EvENToS DE vE-
rão 2017
EDoC/2017/13768
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a 
União de Freguesias de Mafamude e vilar do 
Paraíso, para Eventos de verão 2017, no valor 
de € 15.000,00 (quinze mil euros), nos termos 
acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE São FÉLIx DA 

MArINhA PArA EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13765
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de S. Félix da Marinha, para Eventos 
de verão 2017, no valor de € 7.500,00 (sete mil 
e quinhentos euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE SANTA MA-
rINhA E São PEDro DA AFUrADA PArA 
EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13770
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, para Eventos de verão 2017, no valor 
de € 40.000,00 (quarenta mil euros), nos ter-
mos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE SANDIM, oLI-
vAL, LEvEr E CrESTUMA PArA EvENToS DE 
vErão 2017
EDoC/2017/13772
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestu-
ma, para Eventos de verão 2017, no valor de € 
15.000,00 (quinze mil euros), nos termos acor-
dados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
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ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DA MADALENA 
PArA EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13763
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Jun-
ta de Freguesia da Madalena, para Eventos de 
verão 2017, no valor de € 12.500,00 (doze mil e 
quinhentos euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE oLIvEIrA Do 
DoUro PArA EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13764
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de 
Freguesia de oliveira do Douro, para Eventos 
de verão 2017, no valor de € 15.000,00 (quinze 
mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A UNIão DE FrEgUESIAS DE SErZEDo E 
PEroSINho PArA EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13771
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a União de 
Freguesias de Serzedo e Perosinho, para Even-
tos de verão 2017, no valor de € 10.000,00 (dez 
mil euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o grUPo DESPorTIvo DoS CEM PAUS 

PArA EvENToS DE vErão 2017
EDoC/2017/13758
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e o grupo Des-
portivo dos Cem Paus, para Eventos de verão 
2017, no valor de € 22.000,00 (vinte e dois mil 
euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o AgrUPAMENTo DE ESCoLAS DE CANE-
LAS PArA APoIo À ProMoção DA EDUCA-
ção AMBIENTAL
EDoC/2017/13181
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Agrupa-
mento de Escolas de Canelas, para apoio à pro-
moção da Educação Ambiental, no valor de € 
800,00 (oitocentos euros), nos termos acorda-
dos.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS PELoS SErvIçoS PrESTADoS PELA 
PoLÍCIA MUNICIPAL rELATIvA À rEALIZA-
ção Do EvENTo “vIA SACrA SANTA MAr-
gArIDA”, SoLICITADo PELA UNIão DAS FrE-
gUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/11955
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar dispensa de pagamento de taxas pelos 
serviços prestados pela Polícia Municipal, isen-
tando o valor de € 168,61 (cento e sessenta e 
oito euros e sessenta e um cêntimos), relativa 
à realização do evento “via Sacra Santa Marga-
rida”, solicitado pela União das Freguesias de 
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grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS PELoS SErvIçoS PrESTADoS PELA 
PoLÍCIA MUNICIPAL rELATIvA À rEALIZA-
ção Do EvENTo “ANIvErSárIo”, SoLICITA-
Do PELo CLUBE DESPorTIvo Do MArCo
EDoC/2017/4827
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar dispensa de pagamento de taxas pelos 
serviços prestados pela Polícia Municipal, isen-
tando em 80% do valor de € 227,75 (duzentos e 
vinte e sete euros e setenta e cinco cêntimos), 
ou seja, o valor de € 182,20 (cento e oitenta e 
dois euros e vinte cêntimos), relativa à reali-
zação do evento “Aniversário”, solicitado pelo 
Clube Desportivo do Marco, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAxAS PELoS SErvIçoS PrESTADoS PELA 
PoLÍCIA MUNICIPAL rELATIvA À rEALIZA-
ção Do EvENTo “DESFILE DE CArNAvAL”, 
SoLICITADo PELA UNIão DE FrEgUESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTUMA
EDoC/2017/6785
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar dispensa de pagamento de taxas pelos 
serviços prestados pela Polícia Municipal, isen-
tando o valor de € 215,83 (duzentos e quinze 
euros e oitenta e três cêntimos), relativa à reali-
zação do evento “Desfile de Carnaval”, solicita-
do pela União de Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS PELoS SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, rELATIvA À rEALIZAção 
Do EvENTo “vIA SACrA DA SENhorA DA 
horA”, SoLICITADo PELA UNIão DE FrE-
gUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/12015
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar dispensa de pagamento de taxas pelos 
serviços prestados pela Polícia Municipal, isen-
tando o valor de € 75,92 (setenta e cinco euros 
e noventa e dois cêntimos), relativa à realiza-
ção do evento “via Sacra da Senhora da hora”, 
solicitado pela União de Freguesias de grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS PELoS SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, rELATIvA À rEALIZAção 
Do EvENTo “vIA SACrA DA NoSSA SENho-
rA DA DIvINA PrEvIDÊNCIA”, SoLICITADo 
PELA UNIão DE FrEgUESIAS DE grIJÓ E 
SErMoNDE
EDoC/2017/11995
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar dispensa de pagamento de taxas pelos 
serviços prestados pela Polícia Municipal, isen-
tando o valor de € 137,61 (cento e trinta e sete 
euros e sessenta e um cêntimos), relativa à rea-
lização do evento “via Sacra da Nossa Senhora 
da Divina Previdência”, solicitado pela União de 
Freguesias de grijó e Sermonde, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS PELoS SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, rELATIvA À rEALIZAção 
Do EvENTo “ProCISSão DE NoSSA SENho-
rA DA SoLEDADE”, SoLICITADo PELA UNIão 
DE FrEgUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/13198
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar dispensa de pagamento de taxas pelos 
serviços prestados pela Polícia Municipal, isen-
tando o valor de € 168,61 (cento e sessenta e 
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oito euros e sessenta e um cêntimos), relativa 
à realização do evento “Procissão de Nossa Se-
nhora da Soledade””, solicitado pela União de 
Freguesias de grijó e Sermonde, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS PELoS SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, rELATIvA À rEALIZAção 
Do EvENTo “vIA SACrA DE SANTo ANTÓ-
NIo”, SoLICITADo PELA UNIão DE FrEgUE-
SIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/13197
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar dispensa de pagamento de taxas pelos 
serviços prestados pela Polícia Municipal, isen-
tando o valor de € 75,92 (setenta e cinco euros 
e noventa e dois cêntimos), relativa à realização 
do evento “via Sacra de Santo António”, solici-
tado pela União de Freguesias de grijó e Ser-
monde, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS PELoS SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, rELATIvA À rEALIZAção 
Do EvENTo “ProCISSão Do SENhor DoS 
PASSoS EM grIJÓ”, SoLICITADo PELA UNIão 
DE FrEgUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/13201
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar dispensa de pagamento de taxas pelos 
serviços prestados pela Polícia Municipal, isen-
tando o valor de € 75,92 (setenta e cinco euros 
e noventa e dois cêntimos),relativa à realização 
do evento “Procissão do Senhor dos Passos em 
grijó”, solicitado pela União de Freguesias de 
grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAxAS PELoS SErvIçoS PrESTADoS PELA 
PoLÍCIA MUNICIPAL, No vALor DE € 195,08 
(CENTo E NovENTA E CINCo EUroS E oITo 
CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAção Do 

EvENTo “ProCISSão Do SENhor DoS PAS-
SoS DA PArÓQUIA DE CoIMBrÕES”, SoLICI-
TADo Por UNIão DE FrEgUESIAS DE SANTA 
MArINhA E São PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/13124
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar dispensa de pagamento de taxas pe-
los serviços prestados pela Polícia Municipal, 
isentando o valor de € 195,08 (cento e noven-
ta e cinco euros e oito cêntimos), relativa à re-
alização do evento “Procissão do Senhor dos 
Passos da Paróquia de Coimbrões”, solicitado 
pela União de Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, nos termos informados.
ABErTUrA Do ProCEDIMENTo CoNCUrSAL 
CoMUM PArA CoNSTITUIção DE rELAção 
JUrÍDICA Por TEMPo INDETErMINADo NA 
CArrEIrA DE TÉCNICo SUPErIor
EDoC/2017/6704
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1. Aprovar a abertura do procedimento concur-
sal para recrutamento e ocupação de três pos-
tos de trabalho na carreira técnica superior, nos 
termos informados;
2. Autorizar para recrutamento de trabalha-
dores sem vínculo de emprego público pre-
viamente constituído, caso se conclua pela 
impossibilidade de ocupação dos postos por 
trabalhadores detentores de prévio vínculo de 
emprego público com o fundamento na urgên-
cia da conclusão do procedimento, sob pena de 
se comprometer o normal funcionamento das 
CPCJ de vila Nova de gaia;
3. Aprovar os métodos de seleção propostos, 
bem como o júri indicado.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
CoNSoLIDAção DA MoBILIDADE INTEr-
-CArrEIrAS DoS TrABALhADorES AFEToS 
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À DIrEção MUNICIPAL DE INFrAESTrUTU-
rAS E ESPAçoS PúBLICoS: - ANTÓNIo PAU-
Lo SANToS FErrEIrA CAMPoS; - hENrIQUE 
FErrEIrA DoS SANToS; - JoSÉ oLIvEIrA 
DIAS; - FILIPE MANUEL FrEIxo DA SILvA 
CArvALho; - FIrMINo ANTÓNIo FErrEIrA 
SoArES; - PAULo SÉrgIo CErQUEIrA gUE-
DES; - SANDrA rAQUEL PErEIrA MAToS AL-
MEIDA roChA e - DoMINgoS JoSÉ NEvES 
MAgALhãES 
EDoC/2017/5239
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a consolidação definitiva de mobilidade 
dos trabalhadores António Paulo Santos Fer-
reira Campos e henrique Ferreira dos Santos, 
na categoria de encarregado operacional e dos 
trabalhadores Filipe Manuel Freixo da Silva Car-
valho, José oliveira Dias, Firmino António Fer-
reira Soares, Paulo Sérgio Cerqueira guedes, 
Sandra raquel Pereira Matos Almeida rocha e 
Domingos José Neves Magalhães, na carreira e 
categoria de assistente técnico, nos termos in-
formados.
CoNSoLIDAção DA MoBILIDADE INTEr-
-CArrEIrAS DoS TrABALhADorES AFEToS 
AoS BoMBEIroS SAPADorES E ProTEção 
CIvIL: - vITor MANUEL FErNANDES CANCE-
LA; - ALCINA CAroLINA DE SoUSA E SILvA 
CASTro AZEvEDo e - gABrIELA PErEIrA 
PINho
EDoC/2017/3663
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a consolidação definitiva de mobilidade 
dos trabalhadores vitor Manuel Fernandes Can-
cela e Alcina Carolina de Sousa e Silva Castro 
Azevedo, na carreira e categoria de assistente 
técnico e da trabalhadora gabriela Pereira Pi-
nho, na carreira e categoria de técnico superior, 
nos termos informados.
ProPoSTA DE MoBILIDADE DE DoZE TrA-

BALhADorES Do MAPA Do PESSoAL Do 
MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA PArA A 
AUTorIDADE TrIBUTárIA: CLáUDIA SoFIA 
CoELho PAChECo; CLáUDIA SoFIA roQUE; 
MArIA FáTIMA SILvA oLIvEIrA LEITE; LA SA-
LETE DEoLINDA PErEIrA; MArIA DA CoNCEI-
ção goMES DA SILvA; MArIA DE LA SALETE 
FErrEIrA BrAZ; ALExANDrA MArIA LoPES 
rIBEIro; CATArINA vâNIA B S CorrEIA; Jo-
ANA SoFIA FErrEIrA PErEIrA; rUI MIgUEL 
DA roChA SILvA; SÓNIA PATrÍCIA SoArES 
SANToS E vErA LúCIA DA SILvA MAIA
EDoC/2017/66472
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE CEDÊNCIA grATUITA Do CINE 
TEATro EDUArDo BrAZão, No vALor DE € 
650,00 (SEISCENToS E CINQUENTA EUroS), 
SoLICITADo PELo MovIMENTo CIDADãoS 
Por gAIA
EDoC/2017/13757
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Edu-
ardo Brazão, no valor de € 650,00 (seiscentos 
e cinquenta euros), solicitado pelo Movimento 
Cidadãos por gaia, nos termos informados. 
PEDIDo DE CEDÊNCIA grATUITA Do CINE 
TEATro EDUArDo BrAZão, No vALor DE € 
650,00 (SEISCENToS E CINQUENTA EUroS), 
PArA ENTrEgA DoS DIPLoMAS Do QUADro 
DE hoNrA E MÉrITo rEFErENTE Ao ANo 
LETIvo 2015/2016, SoLICITADo PELo AgrU-
PAMENTo DE ESCoLAS DA MADALENA
EDoC/2017/13774
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Edu-
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ardo Brazão, no valor de € 650,00 (seiscentos 
e cinquenta euros), para entrega dos diplomas 
do quadro de honra e mérito referente ao ano 
letivo 2015/2016, solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas da Madalena, nos termos informa-
dos. 

DEParTamENTo DE aSSUNToS JUrÍDICoS
ProJETo DE rEgULAMENTo QUE ESTABE-
LECE A PoSSIBILIDADE DE rEDUção EM 50% 
Do vALor DAS TAxAS MUNICIPAIS A PAgAr 
Por CoMErCIANTES – APrESENTAção DE 
rELATÓrIo E DA ProPoSTA FINAL Do rE-
gULAMENTo
EDoC/2016/62716
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 10.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter à aprovação da Assembleia Municipal a 
proposta final do Projeto de Alteração ao re-
gulamento de Taxas e outras receitas do Muni-
cípio de vila Nova de gaia que prevê a redução 
em 50% do valor das taxas municipais a pagar 
por comerciantes e respetiva nota justificativa, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a 
Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a As-
sociação Comercial e Industrial de vila Nova de 
gaia (ACIgAIA), destinado a dar exequibilidade 
à presente alteração ao regulamento de Taxas 
e outras receitas do Município de vila Nova de 
gaia, e cuja eficácia ficará condicionada à pu-
blicação e entrada em vigor do presente nor-
mativo regulamentar.

DIrEçÃo mUNICIPaL DE aDmINISTraçÃo E 
FINaNçaS

ProPoSTA DE DELIBErAção DE AUTorIZA-
ção gENÉrICA PArA DISPENSA Do CUMPrI-
MENTo DE LIMITE AoS ENCArgoS NA CELE-
BrAção DE CoNTrAToS DE AQUISIção DE 
SErvIçoS PArA o ANo DE 2017, CoNFor-
ME DISPoSTo NoS Nº S 1 E 2 Do ArTIgo 49º 
DA LEI orçAMENTo Do ESTADo (LoE/2017) 
AProvADA PELA LEI 42/2016 DE 28/12, CoN-
JUgADo CoM o Nº 1 Do ArTº 44 DA LEI DE 

ExECUção orçAMENTAL AProvADA PELo 
DL 25/2017 DE 03/03
EDoC/2017/13501
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 08.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da Assembleia Municipal, o 
seguinte: 
1 - Emitir uma autorização prévia genérica favo-
rável para a celebração ou renovação de con-
tratos de aquisição de serviços em 2017, nos 
seguintes casos: 
A - Contratos que venham a renovar-se ou a 
celebrar-se com idêntico objeto ou contraparte 
de contrato vigente em 2016, e cujos valores a 
pagar ultrapassem os valores pagos em 2016; 
B - Contratos novos que venham a celebrar-se 
com diferente objeto e contraparte e para os 
quais não se mostre assegurada a compensa-
ção a efetuar para cumprimento do limite aos 
encargos, prevista no n.º 5 do artigo 49°; 
C - Contratos que configurem situações exce-
cionais e que, dada a sua necessidade, sejam 
sempre devidamente fundamentados pelos 
serviços competentes; 
D - Contratos cuja autorização da despesa seja 
da competência do Presidente da Câmara; 
E - Contratos até um valor máximo de Euros 
75.000,00; 
F - E que seja necessária a dispensa do cumpri-
mento dos limites aos encargos impostos pelos 
números 1 e 2 do artigo 49°, dispensa que vem 
prevista quer no número 3, quer na alínea b) do 
n.º 6 do referido artigo 49° da LoE/2017. 
2 - A presente autorização prévia genérica 
abrange os contratos a celebrar ao abrigo do 
disposto nos artigos 50° e 51° da LoE/2017, 
sempre que para tal seja necessária a dispensa 
do cumprimento do limite aos encargos enun-
ciada nos números 1 e 2 do artigo 49° do men-
cionado diploma legal. 
3 - A contratação a coberto desta autorização 
prévia não poderá fazer-se sem expressa con-
firmação de cabimento orçamental a efetuar 
pelos serviços financeiros, depois de verificado 
o cumprimento das demais disposições legais 
que se lhe possam aplicar. 
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4 - A celebração ou renovação de contratos de 
aquisição de serviços será obrigatoriamente 
comunicada ao órgão executivo, no prazo de 
30 dias contados da assinatura do contrato, 
nos termos do disposto nos números 4 e 12 do 
artigo 49° da LoE/2017. 
5 - o regime previsto na presente deliberação 
aplica-se a todos os contratos de aquisição de 
serviços que, por via da celebração ou reno-
vação, produzam efeitos a partir de janeiro de 
2017, ratificando-se eventuais celebrações ou 
renovações de contratos ocorridas entre 01 de 
janeiro e a data em que venha a verificar-se a 
presente deliberação.
ExErCÍCIo DE DIrEITo DE PrEFErÊNCIA 
Do PrÉDIo UrBANo CorrESPoNDENTE Ao 
LoTE 42 DA UrBANIZAção DE rIBES, FrE-
gUESIA DE CANELAS
EDoC/2017/10488
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Deci-
da-se pelo não exercício da opção do direito de 
compra. À Câmara, para ratificação. 09.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
09.03.2017, que aprovou não exercer o direito 
de preferência na compra do prédio urbano, 
correspondente ao lote 42, da Urbanização de 
ribes, freguesia de Canelas, nos termos infor-
mados.
ProPoSTA DE CEDÊNCIA grATUITA DE UMA 
PArCELA DE TErrENo CoM 245 M2 A DESTA-
CAr Do PrÉDIo SITo NA rUA ANTÓNIo ro-
DrIgUES roChA, FrEgUESIA DE MAFAMUDE, 
DESCrITo NA CoNSErvATÓrIA PrEDIAL S/o 
Nº 5380/2009126, UNIão DAS FrEgUESIAS 
DE MAFAMUDE E vILAr DE PArAÍSo, PArA 
CUMPrIMENTo DE ALINhAMENToS DEFINI-
DoS No LoCAL
EDoC/2016/14067
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita de uma parcela de 
terreno com 245 m2, sito na rua António rodri-

gues rocha, freguesia de Mafamude, a destacar 
do prédio descrito na Conservatória Predial s/o 
nº 5380/2009126, União das Freguesias de Ma-
famude e vilar de Paraíso, para cumprimento 
de alinhamentos definidos no local, nos termos 
informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 236,95 (DUZENToS E 
TrINTA E SEIS EUroS E NovENTA E CINCo 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção A PÓvoA 
DE LANhoSo, No DIA 24 DE FEvErEIro DE 
2017, SoLICITADo PELA ASSoCIAção rE-
CrEATIvA “oS PLEBEUS AvINTENSES”
EDoC/2017/10867
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais, isentando 70% do 
valor de € 236,95 (duzentos e trinta e seis euros 
e noventa e cinco cêntimos), ou seja, o valor € 
165,87 (cento e sessenta e cinco euros e oitenta 
e sete cêntimos), para deslocação a Póvoa de 
Lanhoso, no dia 24 de fevereiro de 2017, soli-
citado pela Associação recreativa “os Plebeus 
Avintenses”, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 258,40 (DUZENToS 
E CINQUENTA E oITo EUroS E QUArENTA 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção À BIBLIo-
TECA MUNICIPAL DE gAIA, NoS DIAS 20, 21 E 
22 DE FEvErEIro DE 2017, SoLICITADo PELo 
AgrUPAMENTo DE ESCoLAS DE CANELAS 
(EB 1 DE rIBES)
EDoC/2017/9412
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 258,40 (duzentos e cinquenta e oito euros e 
quarenta cêntimos), para deslocação à Biblio-
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teca Municipal de gaia, nos dias 20, 21 e 22 de 
fevereiro de 2017, solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas de Canelas (EB 1 de ribes), nos ter-
mos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 61,96 (SESSENTA E UM 
EUroS E NovENTA E SEIS CÊNTIMoS), PArA 
DESLoCAção Ao PorTo, No DIA 24 DE FE-
vErEIro DE 2017, SoLICITADo PELA ESCoLA 
BáSICA Dr. CoSTA MAToS
EDoC/2017/10819
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 61,96 (sessenta e um euros e noventa e seis 
cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 24 
de fevereiro de 2017, solicitado pela Escola Bá-
sica Dr. Costa Matos, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 172,25 (CENTo E SE-
TENTA E DoIS EUroS E vINTE E CINCo CÊN-
TIMoS), PArA DESLoCAção A PAçoS DE 
FErrEIrA, No DIA 26 DE FEvErEIro DE 2017, 
SoLICITADo PELo CENTro oCUPAção JU-
vENIL DA ASSoCIAção ProPrIETárIoS Ur-
BANIZAção vILA D'ESTE
EDoC/2017/11363
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
172,25 (cento e setenta e dois euros e vinte e 
cinco cêntimos), para deslocação a Paços de 
Ferreira, no dia 26 de fevereiro de 2017, solici-
tado pelo Centro ocupação Juvenil da Associa-
ção Proprietários Urbanização vila d'Este, nos 
termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MU-

NICIPAIS No vALor DE € 78,52 (SETENTA E 
oITo EUroS E CINQUENTA E DoIS CÊNTI-
MoS), PArA DESLoCAção Ao PorTo, No 
DIA 25 DE FEvErEIro DE 2017, SoLICITADo 
PELA CrUZADA DE BEM-FAZEr DA PAZ
EDoC/2017/11302
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
78,52 (setenta e oito euros e cinquenta e dois 
cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 25 
de fevereiro de 2017, solicitado pela Cruzada de 
Bem-Fazer da Paz, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 273,47 (DUZENToS E 
SETENTA E TrÊS EUroS E QUArENTA E SETE 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção A goNDo-
MAr, NoS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE FEvErEI-
ro DE 2017, SoLICITADo PELA ASSoCIAção 
DESPorTIvA MoDICUS SANDIM
EDoC/2017/10822
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando 
70% do valor de € 273,47 (duzentos e setenta e 
três euros e quarenta e sete cêntimos), ou seja 
o valor de € 191,43 (cento e noventa e um euros 
e quarenta e três cêntimos) para deslocação a 
gondomar, nos dias 23, 24, 25 e 26 de fevereiro 
de 2017, solicitado pela Associação Desportiva 
Modicus Sandim, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 166,59 (CENTo E SES-
SENTA E SEIS EUroS E CINQUENTA E NovE 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção A PAçoS 
DE FErrEIrA, No DIA 28  DE FEvErEIro DE 
2017, SoLICITADo PELo FUTEBoL CLUBE DE 
CrESTUMA
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EDoC/2017/11382
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de uti-
lização de viaturas municipais, isentando 70% 
do valor de € 166,59 (cento e sessenta e seis 
euros e cinquenta e nove cêntimos), ou seja o 
valor de € 116,61 (cento e dezasseis euros e ses-
senta e um cêntimos) para deslocação a Paços 
de Ferreira, no dia 28 de fevereiro de 2017, so-
licitado pelo Futebol Clube de Crestuma, nos 
termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 57,97 (CINQUENTA E 
SETE EUroS E NovENTA E SETE CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAção À ESCoLA BáSICA 
ADrIANo CorrEIA DE oLIvEIrA (AvINTES), 
No DIA 06 DE MArço DE 2017, SoLICITADo 
PELA ESCoLA EB1 / JI DE CABANÕES
EDoC/2017/12538
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 10.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
57,97 (cinquenta e sete euros e noventa e sete 
cêntimos), para deslocação à Escola Básica 
Adriano Correia de oliveira (Avintes), no dia 06 
de março de 2017, solicitado pela Escola EB1 / 
JI de Cabanões, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MU-
NICIPAIS No vALor DE € 524,53 (QUINhEN-
ToS E vINTE E QUATro EUroS E CINQUEN-
TA E TrÊS CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção 
A vILA NovA DE CErvEIrA, NoS DIAS 25 E 
27 DE FEvErEIro DE 2017, SoLICITADo PELo 
AgrUPAMENTo DE ESCUTEIroS DE CoIM-
BrÕES
EDoC/2017/11284
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

71, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
524,53 (quinhentos e vinte e quatro euros e cin-
quenta e três cêntimos), para deslocação a vila 
Nova de Cerveira, nos dias 25 e 27 de fevereiro 
de 2017, solicitado pelo Agrupamento de Escu-
teiros de Coimbrões, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 344,25 (TrEZENToS 
E QUArENTA E QUATro EUroS E vINTE E 
CINCo CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção A 
BAIão, No DIA 26 DE FEvErEIro DE 2017, 
SoLICITADo PELA PArÓQUIA DE São PEDro 
DE vILAr DE PArAÍSo
EDoC/2017/11327
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 344,25 (trezentos e quarenta e quatro euros 
e vinte e cinco cêntimos), para deslocação a 
Baião, no dia 26 de fevereiro de 2017, solicitado 
pela Paróquia de São Pedro de vilar de Paraíso, 
nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS No vALor DE € 176,31 (CENTo E SE-
TENTA E SEIS EUroS E TrINTA E UM CÊNTI-
MoS) - rETIFICAção DA DELIBErAção DE 
CâMArA DE 20-02-2017 PASSANDo A CoNS-
TAr DESLoCAção A vALoNgo, No DIA 4 DE 
FEvErEIro DE 2017, SoLICITADA Por SPor-
TINg CLUBE DE CANDALENSE
EDoC/2017/6497
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 20.02.1017 e 
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aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
176,31 (cento e setenta e seis euros e trinta e um 
cêntimos), para deslocação a valongo, no dia 
04 de fevereiro de 2017, solicitado pelo Spor-
ting Clube de Candalense, nos termos informa-
dos. 

DIrEçÃo mUNICIPaL DE INFraESTrUTUraS 
E ESPaçoS PÚBLICoS

CoNTrATo INTErADMINISTrATIvo CELE-
BrADo ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A UNIão DE FrEgUESIAS DE gUL-
PILhArES E vALADArES – ESTorNo DE vA-
Lor rEMANESCENTE 
EDoC/2016/56803
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 LU-
gArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA 
rUA DE SANTA BárBArA, SoLICITADo PELA 
FáBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL DE SANTA 
BárBArA DE CoIMBrÕES
EDoC/2017/7506
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 2 lugares de estacionamento privati-
vo, no montante de 4.317,60 (quatro mil trezen-
tos e dezassete euros e sessenta cêntimos), na 
rua de Santa Bárbara, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de Santa Bárbara de Coim-
brões, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 3 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA vErEDA D. xIMENES BELo, SoLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE oLIvEIrA Do 
DoUro
EDoC/2017/8410
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa re-
lativa a 3 lugares de estacionamento privativo, 
no montante de € 3.242,19 (três mil duzentos e 
quarenta e dois euros e dezanove cêntimos), na 
vereda D. ximenes Belo, solicitado pela Junta 
de Freguesia de oliveira do Douro, nos termos 
informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 1 LU-
gAr DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA 
rUA ELIAS gArCIA, FrEgUESIA DE SANTA 
MArINhA, SoLICITADo PELA CrUZADA DE 
BEM - FAZEr DA PAZ
EDoC/2017/7272
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 1 lugar de estacionamento privativo, 
no montante de € 2.158,80 (dois mil cento e cin-
quenta e oito euros e oitenta cêntimos), na rua 
Elias garcia, freguesia de Santa Marinha, solici-
tado pela Cruzada de Bem - Fazer da Paz, nos 
termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA rUA Do FrEIxIEIro, FrEgUESIA DE oLI-
vEIrA Do DoUro, SoLICITADo PELo AgrU-
PAMENTo DE ESCoLAS gAIA NASCENTE
EDoC/2017/8571
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa re-
lativa a 2 lugares de estacionamento privativo, 
no montante de € 1.440,98 (mil quatrocentos 
e quarenta euros e noventa e oito cêntimos), 
na rua do Freixieiro, freguesia de oliveira do 
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Douro, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
gaia Nascente, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA rUA Do CoDESSAL, FrEgUESIA DE SAN-
DIM, SoLICITADo PELA ASSoCIAção DE So-
CorroS MúTUoS NoSSA SENhorA DA ES-
PErANçA DE SANDIM
EDoC/2017/7283
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa re-
lativa a 2 lugares de estacionamento privativo, 
no montante de € 1.440,98 (mil quatrocentos e 
quarenta euros e noventa e oito cêntimos), na 
rua do Codessal, freguesia de Sandim, solicita-
do pela Associação de Socorros Mútuos Nossa 
Senhora da Esperança de Sandim, nos termos 
informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 9 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA rUA 14 DE oUTUBro, FrEgUESIA DE MA-
FAMUDE, E rUA ANTÓNIo SAMPAIo, FrE-
gUESIA DE oLIvEIrA Do DoUro, SoLICITA-
Do PELA PoLÍCIA DE SEgUrANçA PúBLICA 
– DIvISão PoLICIAL DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/6839
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 9 lugares de estacionamento privati-
vo, no montante de € 22.671,39 (vinte e dois mil 
seiscentos e setenta e um euros e trinta e nove 
cêntimos), na rua 14 de outubro, freguesia de 
Mafamude e rua António Sampaio, freguesia 
de oliveira do Douro, solicitado pela Polícia 
de Segurança Pública – Divisão Policial de vila 
Nova de gaia, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 1 LU-

gAr DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA 
rUA PArTICULAr ÀS árvorES, FrEgUESIA 
DE SANTA MArINhA, SoLICITADo PELo Jor-
NAL o gAIENSE
EDoC/2017/6900
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 1 lugar de estacionamento privativo, 
no montante de € 2.158,80 (dois mil cento e 
cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), na 
rua Particular Às árvores, freguesia de Santa 
Marinha, solicitado pelo Jornal o gaiense, nos 
termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 1 LU-
gAr DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA 
rUA DE S. FÉLIx, FrEgUESIA DE São FÉLIx 
DA MArINhA, SoLICITADo PELA FáBrICA DA 
IgrEJA PAroQUIAL DE São FÉLIx DA MArI-
NhA
EDoC/2017/8109
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 1 lugar de estacionamento privativo, 
no montante de € 1.080,73 (mil oitenta euros e 
setenta e três cêntimos), na rua de S. Félix, fre-
guesia de São Félix da Marinha, solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial de São Félix da Ma-
rinha, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA rUA João DE DEUS, FrEgUESIA DE MA-
FAMUDE, SoLICITADo PELo PCP – PArTIDo 
CoMUNISTA PorTUgUÊS
EDoC/2017/7371
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
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mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 2 lugares de estacionamento privati-
vo, no montante de € 4.317,60 (quatro mil tre-
zentos e dezassete euros e sessenta cêntimos), 
na rua João de Deus, freguesia de Mafamude, 
solicitado pelo PCP – Partido Comunista Portu-
guês, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 1 LU-
gAr DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA 
rUA JoAQUIM NICoLAU DE ALMEIDA, FrE-
gUESIA DE MAFAMUDE, SoLICITADo PELo 
CorPo NACIoNAL DE ESCUTAS
EDoC/2017/8500
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 1 lugar de estacionamento privativo, 
no montante de € 2.158,80 (dois mil cento e 
cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), na 
rua Joaquim Nicolau de Almeida, freguesia de 
Mafamude, solicitado pelo Corpo Nacional de 
Escutas, nos termos informados. 
PEDIDo DE ISENção ToTAL DE PAgAMENTo 
DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 LU-
gArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA 
rUA DE S. SALvADor, PEroSINho, SoLICITA-
Do PELA UNIão DE FrEgUESIAS DE SErZE-
Do E PEroSINho
EDoC/2017/8094
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 2 lugares de estacionamento privati-
vo, no montante de € 2.161,46 (dois mil cento 
e sessenta e um euros e quarenta e seis cên-
timos), na rua de S. Salvador, Perosinho, soli-
citado pela União de Freguesias de Serzedo e 
Perosinho, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-

To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 10 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
várIoS ArrUAMENToS, FrEgUESIA DE PE-
DroSo, SoLICITADo PELA FáBrICA DA IgrE-
JA PAroQUIAL DE São PEDro DE PEDroSo
EDoC/2017/7550
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa re-
lativa a 10 lugares de estacionamento privativo, 
no montante de € 10.807,30 (dez mil oitocentos 
e sete euros e trinta cêntimos), em vários ar-
ruamentos na freguesia de Pedroso, solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro 
de Pedroso, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 38 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA rUA DELFIM DE LIMA, FrEgUESIA DE CA-
NELAS, SoLICITADo PELo AgrUPAMENTo 
vErTICAL DE CANELAS
EDoC/2017/7519
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 38 lugares de estacionamento priva-
tivo, no montante de € 27.378,62 (vinte e sete 
mil trezentos e setenta e oito euros e sessenta 
e dois cêntimos), na rua Delfim de Lima, fre-
guesia de Canelas, solicitado pelo Agrupamen-
to vertical de Canelas, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA rUA CâNDIDo DoS rEIS, FrEgUESIA DE 
SANTA MArINhA, SoLICITADo PELA UNIão 
DE FrEgUESIAS DE SANTA MArINhA E São 
PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/6829
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 2 lugares de estacionamento privati-
vo, no montante de € 6.476,40 (seis mil quatro-
centos e setenta e seis euros e quarenta cên-
timos), na rua Cândido dos reis, freguesia de 
Santa Marinha, solicitado pela União de Fregue-
sias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 3 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA rUA goNçALvES DE CASTro, FrEgUE-
SIA DE PEDroSo, SoLICITADo PELA ASSo-
CIAção hUMANITárIA DoS BoMBEIroS vo-
LUNTárIoS DoS CArvALhoS
EDoC/2017/6765
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa re-
lativa a 3 lugares de estacionamento privativo, 
no montante de € 3.242,19 (três mil duzentos 
e quarenta e dois euros e dezanove cêntimos), 
na rua gonçalves de Castro, freguesia de Pe-
droso, solicitado pela Associação humanitária 
dos Bombeiros voluntários dos Carvalhos, nos 
termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 1 LU-
gAr DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA 
rUA Dr. ANTÓNIo LUÍS goMES, FrEgUESIA 
DE MAFAMUDE, SoLICITADo PELA ráDIo 
rENASCENçA
EDoC/2017/7278
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 1 lugar de estacionamento privativo, 
no montante de € 2.158,80 (dois mil cento e 
cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), na 

rua Dr. António Luís gomes, freguesia de Ma-
famude, solicitado pela rádio renascença, nos 
termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 LU-
gArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA 
rUA DE LUANDA, FrEgUESIA DA MADALENA, 
SoLICITADo PELo AgrUPAMENTo vErTICAL 
DA MADALENA – JArDIM DE INFâNCIA QUIN-
TA Do vALE
EDoC/2017/7256
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa re-
lativa a 2 lugares de estacionamento privativo, 
no montante de € 1.440,98 (mil quatrocentos e 
quarenta euros e noventa e oito cêntimos), na 
rua de Luanda, freguesia da Madalena, solici-
tado pelo Agrupamento vertical da Madalena 
– Jardim de Infância Quinta do vale, nos termos 
informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA rUA ISABEL MULLEr DE MESQUITA, FrE-
gUESIA DE vALADArES, SoLICITADo PELo 
JArDIM DE INFâNCIA DE CAMPoLINho
EDoC/2017/6936
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa re-
lativa a 2 lugares de estacionamento privativo, 
no montante de € 1.440,98 (mil quatrocentos 
e quarenta euros e noventa e oito cêntimos), 
na rua Isabel Muller de Mesquita, freguesia de 
valadares, solicitado pelo Jardim de Infância de 
Campolinho, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 1 LU-
gAr DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA 
rUA CoNSELhEIro vELoSo DA CrUZ, SAN-
TA MArINhA, SoLICITADo PELA ASSoCIA-
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ção NACIoNAL DE CoMBATE À PoBrEZA
EDoC/2017/6855
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 1 lugar de estacionamento privativo, 
no montante de € 2.158,80 (dois mil cento e cin-
quenta e oito euros e oitenta cêntimos), na rua 
Conselheiro veloso da Cruz, Santa Marinha, so-
licitado pela Associação Nacional de Combate 
à Pobreza, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMENTo 
DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 1 LUgAr 
DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA rUA 
ANTÓNIo FErrEIrA BrAgA JúNIor, CANI-
DELo, SoLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUE-
SIA DE CANIDELo
EDoC/2017/7500
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 1 lugar de estacionamento privativo, 
no montante de € 720,49 (setecentos e vinte 
euros e quarenta e nove cêntimos), na rua An-
tónio Ferreira Braga Júnior, Canidelo, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Canidelo, nos ter-
mos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA Av. DA IgrEJA, ArCoZELo, SoLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE ArCoZELo
EDoC/2017/7364
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 2 lugares de estacionamento privati-
vo, no montante de € 2.161,46 (dois mil cento 

e sessenta e um euros e quarenta e seis cênti-
mos), na Av. da Igreja, Arcozelo, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos in-
formados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMEN-
To DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 2 
LUgArES DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, 
NA rUA 1º DE MAIo, SANTA MArINhA, SoLI-
CITADo PELo CENTro DE CoNvÍvIo DA SEr-
rA Do PILAr
EDoC/2017/8074
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
96, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa rela-
tiva a 2 lugares de estacionamento privativo, no 
montante de € 6.476,40 (seis mil quatrocentos 
e setenta e seis euros e quarenta cêntimos), na 
rua 1º de Maio, Santa Marinha, solicitado pelo 
Centro de Convívio da Serra do Pilar, nos ter-
mos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMENTo 
DA TAxA DEvIDA rELATIvAMENTE A 1 LUgAr 
DE ESTACIoNAMENTo PrIvATIvo, NA Av. DA 
rEPúBLICA, Nº 1820, MAFAMUDE, SoLICITA-
Do PELo INSTITUTo DE SEgUrANçA SoCIAL 
– EQUIPA CoNCELhIA DE Ação SoCIAL DE 
vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/8405
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
97, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa total de pagamento da taxa 
relativa a 1 lugar de estacionamento privativo, 
no montante de € 2.158,80 (dois mil cento e 
cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), na 
Av. da república, nº 1820, Mafamude, solicita-
do pelo Instituto de Segurança Social – Equipa 
Concelhia de Ação Social de vila Nova de gaia, 
nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS Por INTErrUPção DE TrâNSITo NA 
rUA MANUEL DA SILvA CrUZ (ForQUETA) 
PArA A rEALIZAção DE FESTIvIDADES Co-
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MEMorATIvAS Do 90º ANIvErSárIo DA Co-
LETIvIDADE, NoS DIAS 3 MArço DE 2017 A 1 
DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELo CLUBE 
DESPorTIvo Do MArCo
EDoC/2017/8641
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
98, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito, isentando 70% do valor 
de 2.137,50 (dois mil cento e trinta e sete eu-
ros e cinquenta cêntimos), ou seja, o valor de 
€ 1.496,25 (mil quatrocentos e noventa e seis 
euros e vinte e cinco cêntimos), na rua Manuel 
da Silva Cruz (Forqueta), para a realização de 
festividades comemorativas do 90º Aniversário 
da Coletividade, nos dias 3 de março de 2017 a 
1 de abril de 2017, solicitado pelo Clube Despor-
tivo do Marco, nos termos informados. 
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS Por INTErrUPção DE TrâNSITo, NA 
rUA DA BÉLgICA, rUA ANTÓNIo F. BrAgA 
JúNIor E rUA DAS FáBrICAS PArA A rEA-
LIZAção Do DESFILE DE CArNAvAL, SoLICI-
TADo PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE CANI-
DELo
EDoC/2017/10942
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
99, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito, no valor de 178,80 (cen-
to e setenta e oito euros e oitenta cêntimos), na 
rua da Bélgica, rua António F. Braga Júnior e 
rua das Fábricas, para a realização do Desfile 
de Carnaval, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Canidelo, nos termos informados. 
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS Por INTErrUPção DE TrâNSITo, NA 
rUA ALTo DAS TorrES/rUA FoNTE DoS 
ArrEPENDIDoS, MAFAMUDE, No âMBITo DA 
oBrA DE ALArgAMENTo DA A1, SoLICITADo 
PELA BrISA – ENgENhArIA E gESTão
EDoC/2017/9753

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito, no valor de 3.420,00 
(três mil quatrocentos e vinte euros), na rua 
Alto das Torres/rua Fonte dos Arrependidos, 
Mafamude, no âmbito da obra de alargamento 
da A1, solicitado pela Brisa – Engenharia e ges-
tão, nos termos informados. 
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS Por INTErrUPção DE TrâNSITo, PArA 
rEALIZAção DE ProCISSão EM hoNrA DE 
N. SrA. DA horA E SANTA MArIA MADALE-
NA, FrEgUESIA DA MADALENA, SoLICITADo 
PELA CoMISSão DE FESTAS DA FrEgUESIA 
DA MADALENA
EDoC/2017/9691
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
101, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas por 
interrupção de trânsito em diversas ruas da fre-
guesia da Madalena, no valor de 476,80 (qua-
trocentos e setenta e seis euros e oitenta cên-
timos), para realização de Procissão em honra 
de N. Sra. da hora e Santa Maria Madalena, fre-
guesia da Madalena, solicitado pela Comissão 
de Festas da Freguesia da Madalena, nos ter-
mos informados. 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo, NA PrA-
CETA 25 DE ABrIL, FrEgUESIA DE MAFAMU-
DE
EDoC/2017/3208
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados. 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo, NA rUA 
DE NAZArãES, FrEgUESIA DA MADALENA
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EDoC/2017/12068
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados. 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo, NA rUA 
Do MoNTE, FrEgUESIA DE gULPILhArES
EDoC/2017/11165
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
104, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados. 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo, IMPLE-
MENTAção DE SINALIZAção vErTICAL DE 
PArAgEM oBrIgATÓrIA (B2-SToP) NA rUA 
DA rIBEIrA grANDE No ENTroNCAMENTo 
CoM Av. ANTÓNIo CoELho MorEIrA, FrE-
gUESIA DE vALADArES
EDoC/2017/3182
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados. 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo, IMPLE-
MENTAção DE DoIS SINAIS (B2-SToP) NA 
rUA DE BArBEIToS, CANIDELo JUNTo A IN-
TErSEção, CoM A rUA Do ESPINhEIro, 1 A 
NASCENTE E oUTro A PoENTE, FrEgUESIA 
DE CANIDELo
EDoC/2017/3553
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos 
termos informados. 

PEDIDo DE AUTorIZAção ESPECIAL DE CIr-
CULAção E oPErAção DE CArgA E DES-
CArgA DE MErCADorIAS, NA roTUNDA 
DE SANTo ovÍDIo, Av. DA rEPúBLICA, Av. 
vASCo DA gAMA E Av. D. João II, ENTrE AS 
08h00 E AS 10h00 E ENTrE AS 17h00 E AS 
19h00, SoLICITADo Por FrANCISCo FErrEI-
rA BArroS, LDA
EDoC/2017/10013
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
107, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de autorização especial de 
circulação e operação de carga e descarga de 
mercadorias, na rotunda de Santo ovídio, Av. 
da república, Av. vasco da gama e Av. D. João 
II, entre as 08h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e 
as 19h00, solicitado por Francisco Ferreira Bar-
ros, Lda, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA No MoNTANTE DE € 61,00 (SESSENTA E 
UM EUroS) PELA CoLoCAção DE SINALIZA-
ção QUE PErMITA A CIrCULAção NoS DoIS 
SENTIDoS NA rUA ANTÓNIo FELICIANo DE 
CASTILho, FrEgUESIA DE vILAr DE ANDo-
rINho, SoLICITADo Por MorEIrA goMES & 
CoSTA
EDoC/2017/11034
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa no montante de € 61,00 (sessenta e um 
euros) pela colocação de sinalização que per-
mita a circulação nos dois sentidos na rua An-
tónio Feliciano de Castilho, freguesia de vilar 
de Andorinho, solicitado por Moreira gomes & 
Costa, nos termos informados. 

DIrEçÃo mUNICIPaL Para a INCLUSÃo 
SoCIaL

ProPoSTA DE ANULAção DA DÍvIDA Ao 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DA grANJA, 
ANTÓNIo JoAQUIM ESTEvES, CorrESPoN-
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DENTE A MENSALIDADE Do MÊS DE JULho 
DE 2016 E rESPETIvA MULTA, No vALor DE 
€ 27,00 (vINTE E SETE EUroS)
EDoC/2017/1937
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a anulação da dívida ao utente da Piscina 
Municipal da granja, António Joaquim Esteves, 
correspondente à mensalidade do mês de julho 
de 2016 e respetiva multa, no valor de € 27,00 
(vinte e sete euros), nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS MUNICIPAIS PELA UTILIZAção DE 
EQUIPAMENTo MUNICIPAL (PISCINA MUNI-
CIPAL MArAvEDI), No vALor DE € 5.625,00 
(CINCo MIL SEISCENToS E vINTE E CINCo 
EUroS), SoLICITADo PELo AgrUPAMENTo 
DE ESCoLAS ANTÓNIo SÉrgIo No ANo LE-
TIvo DE 2015/2016
EDoC/2015/30168
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
110, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 02.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mento municipal (Piscina Municipal Maravedi), 
no valor de € 5.625,00 (cinco mil seiscentos e 
vinte e cinco euros), solicitado pelo Agrupa-
mento de Escolas António Sérgio, no ano letivo 
de 2015/2016, nos termos informados. 
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS MUNICIPAIS PELA UTILIZAção DE 
EQUIPAMENTo MUNICIPAL (PISCINA MUNI-
CIPAL MArAvEDI), No vALor DE € 2.643,75 
(DoIS MIL SEISCENToS E QUArENTA E TrÊS 
EUroS E SETENTA E CINCo CÊNTIMoS), So-
LICITADo PELA APPDACDM No ANo LETIvo 
DE 2015/2016
EDoC/2017/12435
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
111, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-

mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas municipais pela utilização de equipa-
mento municipal (Piscina Municipal Maravedi), 
no valor de € 2.643,75 (dois mil seiscentos e 
quarenta e três euros e setenta e cinco cênti-
mos), solicitado pela APPDACDM, no ano letivo 
de 2015/2016, nos termos informados. 
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DA 
TAxA PELA UTILIZAção DA PISCINA MUNI-
CIPAL AUrorA CUNhA, No MoNTANTE DE 
€ 562,50 (QUINhENToS E SESSENTA E DoIS 
EUroS E CINQUENTA CÊNTIMoS), SoLICITA-
Do Por UNIão DE FrEgUESIAS DE PEDro-
So E SEIxEZELo – rETIFICAção DA DELIBE-
rAção DE 06-02-2017 
EDoC/2017/4231
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
112, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de Câmara de 06 de fe-
vereiro de 2017 e aprovar o pedido de isenção 
de pagamento da taxa pela utilização da Pis-
cina Municipal Aurora Cunha, no montante de 
€ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois euros 
e cinquenta cêntimos), solicitado por União de 
Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos 
informados.
LISTAgEM DoS PEDIDoS DE ISENção DE TA-
xAS DE FrEQUÊNCIA DAS PISCINAS MUNICI-
PAIS Já ATrIBUÍDAS PArA rEAvALIAção
EDoC/2017/14405
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
113, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção a 100% do pagamento de ta-
xas pela frequência das Piscinas Municipais aos 
utentes Maria Joana Franco dos Santos; Fernan-
do Serafim da Silva godinho; Manuel Fernan-
do Lourenço de Almeida; Maria Liberta Nunes 
dos Santos de Almeida; André Cardoso Silva; 
Joaquim oliveira Magalhães; Maria da Concei-
ção Pereira Teixeira; Tatiana Duscova; rosalina 
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Maria da Silva Pinto; Paula Cristina dos Santos 
Magalhães; Sandra Maria oliveira da Silva e Dul-
ce Maria Salgado Maganinho, nos termos infor-
mados.

DIrEçÃo mUNICIPaL DE UrBaNISmo E am-
BIENTE

PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA A TÍTULo DE oCUPAção Do ESPA-
ço PúBLICo No MoNTANTE DE € 200,00 
(DUZENToS EUroS), SoLICITADo Por PISo 
SUPErIor – CoNSTrUção E rEPArAção 
DE EDIFÍCIoS, LDA – ProCESSo 5228/16-PL, 
UNIão DAS FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E vI-
LAr DE PArAÍSo
EDoC/2017/11012
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
114, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 24.02.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa a título de ocupação do espaço público, 
isentando 50% do montante de € 200,00 (du-
zentos euros), ou seja, € 100,00 (cem euros), 
solicitado por Piso Superior – Construção e re-
paração de Edifícios, Lda – Processo 5228/16-
PL, União das Freguesias de Mafamude e vilar 
de Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxAS DE PUBLICIDADE No vALor DE € 
622,35 (SEISCENToS E vINTE E DoIS EUroS 
E TrINTA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
Por JoFILhoS – SoCIEDADE CoNSTrUção, 
LDA – ProCESSo Nº 416/15 – FrEgUESIA DE 
ArCoZELo
EDoC/2017/13364
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
115, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 10.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de publicidade no valor de € 622,35 
(seiscentos e vinte e dois euros e trinta e cinco 
cêntimos), solicitado por Jofilhos – Sociedade 
Construção, Lda – Processo nº 416/15 – fregue-
sia de Arcozelo, nos termos informados.

PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
xAS DE PUBLICIDADE No vALor DE € 50,00 
(CINQUENTA EUroS), SoLICITADo PELA So-
CIEDADE DE TrANSPorTE CoLETIvoS Do 
PorTo, S.A. – ProCESSo Nº 1069/05 – UNIão 
DAS FrEgUESIAS DE SANTA MArINhA E São 
PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/14239
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
116, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 10.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de de taxas de publicidade no valor de € 50,00 
(cinquenta euros), solicitado pela Sociedade de 
Transporte Coletivos do Porto, S.A. – Processo 
nº 1069/05 – União das Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA DE ALoJAMENTo NA hoSPEDArIA Do 
PArQUE BIoLÓgICo, No vALor DE € 315,00 
(TrEZENToS E QUINZE EUroS), SoLICITADo 
PELA CASA SANTA ISABEL
EDoC/2017/11752
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
117, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de alojamento na hospedaria do Par-
que Biológico, no valor de € 315,00 (trezentos e 
quinze euros), solicitado pela Casa Santa Isabel, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA DE UTILIZAção DA SALA DE ForMA-
ção Do PArQUE BIoLÓgICo, No vALor DE 
€ 121,50 (CENTo E vINTE E UM EUroS E CIN-
QUENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA SUL-
DoUro
EDoC/2017/13098
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
118, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 10.03.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de utilização da sala de formação do 
Parque Biológico, no valor de € 121,50 (cento e 
vinte e um euros e cinquenta cêntimos), solici-
tado pela Suldouro, nos termos informados.
PEDIDo DE EMISSão DE CErTIDão DE CoNS-
TITUIção DE rEgIME DE CoMProPrIEDADE, 
SoLICITADo Por JúLIo gUILhErME CArvA-
Lho DA CoSTA – ProCESSo 260/17 - CErT, 
FrEgUESIA DE São FÉLIx DA MArINhA
EDoC/2017/13372
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
119, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de certidão onde conste 
parecer favorável à constituição de regime de 
compropriedade sobre o prédio sito na rua da 
Forta, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo nº 1831 e descrito na 1ª Conservatória de 
registo Predial de vila Nova de gaia, sob o nº 
5337/20151113, solicitado por Júlio guilherme 
Carvalho da Costa – Processo nº 260/17 – CErT, 
freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE EMISSão DE CErTIDão DE CoNS-
TITUIção DE rEgIME DE CoMProPrIEDADE, 
SoLICITADo Por JoSÉ FErNANDo goNçAL-
vES DIAS – ProCESSo 5421/16 - CErT, FrE-
gUESIA DE CANELAS
EDoC/2017/13368
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
120, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a emissão de certidão onde conste parecer 
favorável à constituição de regime de compro-
priedade sobre o prédio sito no Lugar de Sou-
to de Megide, freguesia de Canelas, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo nº 728 e 
descrito na 2ª Conservatória de registo Predial 
de vila Nova de gaia, sob o nº 3981/20120427, 
solicitado por José Fernando gonçalves Dias – 
Processo nº 5421/16 – CErT, freguesia de Cane-
las, nos termos informados.

PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA MUNICIPAL Por oPErAçÕES UrBA-
NÍSTICAS, No vALor DE € 4.650,35 (QUA-
Tro MIL SEISCENToS E CINQUENTA EUroS 
E TrINTA E CINCo CÊNTIMoS), EM 50%, SoLI-
CITADo Por MANUEL JoSÉ DA CoSTA LEITE, 
ProCESSo Nº 3236/15 – PL, FrEgUESIA DE 
São FÉLIx DA MArINhA
EDoC/2017/6090
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
121, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 06.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
de taxa municipal por operações urbanísticas, 
isentando 50% do valor de € 4.650,35 (quatro 
mil seiscentos e cinquenta euros e trinta e cinco 
cêntimos), ou seja, o valor de € 2.325,17 (dois 
mil trezentos e vinte e cinco euros e dezassete 
cêntimos) solicitado por Manuel José da Cos-
ta Leite, Processo nº 3236/15 – PL, freguesia de 
São Félix da Marinha, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAxA DEvIDA PELA EMISSão DE LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
ção Do “DESFILE DE PAIS NATAL”, No DIA 18 
DE DEZEMBro, SoLICITADo PELo Sr. BrU-
No MoTA
EDoC/2016/64187
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
122, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído, relativa à realização do “Desfile de Pais 
Natal”, no dia 18 de dezembro, solicitado pelo 
Sr. Bruno Mota, nos termos informados.

GaIUrB UrBaNISmo E HaBITaçÃo Em
rELATÓrIo DE oPErAçÕES UrBANÍSTICAS – 
FEvErEIro 2017
EDoC/2017/13476
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
123, apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 10.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVErSoS
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAxA rELATIvA À UTILIZAção Do AUDITÓ-
rIo DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SoLICITA-
Do PELA FEDErAção DAS CoLETIvIDADES – 
rETIFICAção DA DELIBErAção DE CâMArA 
DE 05-12-2016
EDoC/2016/65550
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
124, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de Câmara de 05.12.2016 
e aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à utilização do Auditório da As-
sembleia Municipal, solicitado pela Federação 
das Coletividades, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAxA rELATIvA À UTILIZAção Do AUDITÓ-
rIo DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SoLICITADo 
PELoS ArTISTAS DE gAIA – CooPErATIvA 
CULTUrAL, CrL – rETIFICAção DA DELIBE-
rAção DE CâMArA DE 05-12-2016
EDoC/2016/65551
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
125, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de Câmara de 05.12.2016 
e aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxa relativa à utilização do Auditório da 
Assembleia Municipal, solicitado pelos Artistas 
de gaia – Cooperativa Cultural, CrL, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAxA rELATIvA À UTILIZAção Do AUDITÓ-
rIo DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SoLICITA-
Do PELo M.C.g. MovIMENTo DoS CIDADãoS 
Por gAIA – rETIFICAção DA DELIBErAção 
DE CâMArA DE 07-11-2016
EDoC/2016/57522
Foi presente o documento referido em epígra-

fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
126, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 15.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de Câmara de 07.11.2016 
e aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxa relativa à utilização do Auditório da 
Assembleia Municipal, solicitado pelo M.C.g. 
Movimento dos Cidadãos por gaia, nos termos 
informados.
Foi presente o rESUMo DIárIo DE TESoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
127, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoNTrATo ProgrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A EMPrESA MUNICIPAL ágUAS DE gAIA, EM, 
SA, CoM ESPECIFICAção DE oBrIgAçÕES 
MúTUAS PLUrIANUAIS E DEFINIção DE SUB-
vENção PArA o ExErCÍCIo DE 2017
EDoC/2016/59977
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
128, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato programa a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia e as águas de gaia 
EM, SA, com especificação de obrigações mú-
tuas plurianuais e definição de subvenção para 
o exercício de 2017, no valor de € 300.000,00 
(trezentos mil euros), nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE AvINTES PArA 
oBrAS NAS CASAS MorTUárIAS - MArço 
2017
EDoC/2017/10734
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
129, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Junta de Fre-
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guesia de Avintes, para apoio à requalificação 
das Casas Mortuárias, no valor de € 70.000,00 
(setenta mil euros), nos termos apresentados. 
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JUNTA DE FrEgUESIA DE CANIDELo 
PArA CoLÓNIAS BALNEArES – MArço 2017
EDoC/2017/13743
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
130, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e a Jun-
ta de Freguesia de Canidelo, para as colónias 
balneares 2017, no valor de € 2.000,00 (dois mil 
euros), nos termos apresentados. 
o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues, deu início à 
INTErvENção DoS SENhorES MUNÍCIPES
MANUEL oLIvEIrA DA CoSTA – referiu-se aos 
plátanos na rua de S. Caetano, vilar do Paraí-
so, solicitando a poda dos mesmos. Solicitou a 
recolocação da placa toponímica na rua Clube 
Santiago e o corte da erva no Parque S. Caeta-
no.
o Sr. Presidente disse que a Câmara Municipal 
tem sido acusada de excesso de abates de ár-
vores. Que em nenhum local do concelho de 
vila Nova de gaia aceita que se abata árvores 
sem, em contrapartida, plantar o dobro. Disse 
que amanhã vai ocorrer uma iniciativa da Câ-
mara Municipal, no âmbito do Dia da árvore e 
do Plano de Arborização, que consiste na ofer-
ta a todos os cidadãos de árvores envazadas. 
Disse existir um estudo finalizado para a rua 
dos Plátanos, que abrange podas e abate de 
árvores. Que o estudo está pronto e está em 
curso um procedimento que vai envolver largos 
milhares de euros. Disse que simultaneamente 
a Câmara Municipal pretende retirar os pláta-
nos e arranjar o pavimento. Quanto à questão 
da placa toponímica, disse que se irá proceder 
à sua recolocação.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 25 minutos, o Senhor Presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 

nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CPA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art. 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, A Diretora do Departamento de Adminis-
tração geral, Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças e Secretária da presente reu-
nião, a subscrevi.
o Presidente da Câmara, (Prof. Dr. Eduardo ví-
tor de Almeida rodrigues)
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C.1. DESPaCHoS

DESPaCHo N.º 07/DaSaE/2017
Considerando que, 
A Senhora Diretora Municipal da Inclusão So-
cial me subdelegou as competências ínsitas no 
Despacho n.º 73/DMIS/2015, de 12 de outubro, 
incumbindo-me de tarefas específicas; 
De acordo com o sobredito despacho me foi, 
expressamente, conferida a faculdade de sub-
delegação; 
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44° a 
50° do Código de Procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, tendo presente os normativos cons-
tantes do artigo 38° da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, 
Subdelego, 
1. Na Chefe de Divisão de Ação Social, volun-
tariado e Saúde, Dra. Carla oliveira, no âmbito 
da unidade orgânica da sua responsabilidade, 
as seguintes competências: 
1.1. Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do Presidente da 
Câmara e neste âmbito, assinar a respetiva cor-
respondência com destino a quaisquer entida-
des e organismos particulares; 
1.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 
humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias: 
i. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço; 
ii. Justificar faltas; 
iii. Proceder à homologação da classificação de 
serviço dos funcionários no caso em que o de-
legado não tenha sido notador. 
2. Na Chefe de Divisão de Apoio às Empresas e 
ao Emprego, Dra. Maria José Necho, no âmbito 
da unidade orgânica da sua responsabilidade, 
as seguintes competências: 
2.1. Despachar todos os assuntos relativos à 
Divisão, incluindo a metrologia, executando 
as deliberações da Câmara e os Despachos e 
orientações do Presidente da Câmara e neste 
âmbito, assinar a respetiva correspondência 
com destino a quaisquer entidades e organis-
mos particulares; 
2.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos 

humanos afetos à Divisão, as seguintes maté-
rias: 
i. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço; 
ii. Justificar faltas. 
iíi. Proceder à homologação da classificação de 
serviço dos funcionários no caso em que o de-
legado não tenha sido notador; 
B. ratifico, ainda, quanto às matérias ora sub-
delegadas, os atos anteriormente praticados 
pela Chefes de Divisão, Dra. Carla oliveira e Dra. 
Maria José Necho. 
vila Nova de gaia, 09 de Março de 2017 
A Diretora de Departamento de Ação Social e 
Atividades Económicas, Cláudia Teixeira gomes

C.2. orDENS DE SErVIço

orDEm DE SErVIço N.º 07/2017
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 
ToLErâNCIA DE PoNTo nos dias 17 e 24 de 
abril, para todos os serviços dependentes do 
Município, com exceção daqueles cuja nature-
za impõe que se assegure o interesse público 
ininterrupto, designadamente ambiente e par-
ques urbanos, educação (pessoal não docente), 
bombeiros, polícia municipal e higiene pública 
e, nestes, os trabalhadores que, em tais perío-
dos, se encontram designados em escala.
Mais determino que os responsáveis máximos 
dos serviços tomem as devidas providências, 
no âmbito das suas unidades orgânicas, relati-
vamente àqueles serviços que não podem dei-
xar de funcionar, devendo promover-se equi-
valente dispensa do dever de assiduidade dos 
respetivos trabalhadores em dia a fixar de acor-
do com a conveniência de serviço.
Município de vila Nova de gaia, 24 de março 
de 2017
o Presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

C. DESPAChoS E orDENS DE SErvIço
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EDT-CmVNG/2017/87
ProJETo DE rEgULAMENTo DoS SISTEMAS 
PúBLICoS E PrEDIAIS DE ABASTECIMENTo 
DE ágUA E DE DrENAgEM E TrATAMENTo 
DE ágUAS rESIDUAIS Do MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA 
Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do artigo 
98.º do Código de Procedimento Administrati-
vo (CPA), aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, torna público que esta Câma-
ra Municipal, na reunião ordinária realizada no 
dia 20 de fevereiro 2017, deliberou aprovar o 
início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de alteração/revisão do 
regulamento dos sistemas públicos e prediais 
de abastecimento de água e de drenagem e 
tratamento de águas residuais do município de 
vila Nova de gaia.  
Mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA) 
podem constituir-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPA.
o prazo para a constituição de interessados é 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente Edital.
A apresentação de contributos para a altera-
ção/revisão do regulamento dos sistemas pú-
blicos e prediais de abastecimento de água e 
de drenagem e tratamento de águas residuais 
do município de vila Nova de gaia é efetuada 
mediante apresentação de requerimento escri-
to, dirigido ao Exmo. Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal de vila Nova de gaia, no prazo 
de 20 dias úteis, a contar da publicação do pre-
sente Edital, e remetido para o endereço eletró-
nico etrm@cm-gaia.pt ou entregue no gabine-
te de Apoio ao Munícipe.
vila Nova de gaia, 24 de fevereiro de 2017
o Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 

de gaia
Eduardo vítor rodrigues
Data de Publicitação: 01/03/2017

EDT-CmVNG/2017/89
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se 
faz publicidade à Ata nº 03 respeitante à reu-
nião ordinária realizada no dia 6 de fevereiro 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 23 de fevereiro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 02/03/2017

*EDT-CmVNG/2016/91
Eng.º Serafim Silva Martins, Presidente do Con-
selho de Administração de “águas, EM, S.A.
Torna publico, nos termos do n.o1 do art.º 17.º do 
Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, os re-
sultados obtidos nas análises efetuadas à água 
destinada ao consumo humano de 1 de outubro 
até 31 de dezembro de 2016.
vila Nova de gaia, 24 de janeiro de 2017.
Data de Publicitação: 02/03/2017
*ver últimas páginas do boletim

EDT-CmVNG/2017/93
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 04 respeitante 
à reunião Pública realizada no dia 20 de feve-
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reiro de 2017, aprovada nos termos do disposto 
no art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, bem como do 
nº. 1, do art.º 11º do regimento desta Câmara 
Municipal, aprovado pelo Executivo na reunião 
de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 1 de março de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 03/03/2017

EDT-CmVNG/2017/95
ALTErAção À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 15/72
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 16 
de fevereiro de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 15/72 para o prédio 
descrito na 1.ª Conservatória do registo Predial 
de vila Nova de gaia sob o n.º 801/19940920, e 
inscrito na matriz n.º 1499, requerido em nome 
de ALBErTo CArvALho oLIvEIrA, que tem 
como objetivo:
regularização da delimitação cadastral do pré-
dio, de acordo com a realidade existente no lo-
cal e com a área descrita na conservatória do 
registo predial, de 1.308m2;
regularização do volume anexo com área de 
implantação de 142,50m2;
Ampliação da área de implantação da edifica-
ção principal, de 70m2 para 161,60m2;
Ampliação da área de construção da edificação 
principal, de 140m2 para 243m2;
Definição de piscina.

Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4588/16 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIUrB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 06/03/2017

EDT-CmVNG/2017/96
CoNSULTA PúBLICA DE PEDIDo DE LICEN-
CIAMENTo DE oPErAção DE LoTEAMENTo
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr, em cumprimento do seu despacho 
proferido em 15 de fevereiro de 2017, que nos 
do disposto no artigo 22.º do D.L. 555/99, de 16 
de Dezembro, na sua atual redação e do artigo 
6.º do regulamento Municipal da Urbanização 
e Edificação, vai proceder-se à consulta pública 
da proposta de reformulação do pedido de li-
cenciamento de operação de loteamento apre-
sentado para os prédios descritos na 2.ª Con-
servatória do registo Predial de vila Nova de 
gaia sob os n.ºs 92/19850612 e 2053/19941021, 
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sitos na freguesia de Canelas, concelho de vila 
Nova de gaia, requerido em nome de Expandi-
móvel – Empresa de Construções, Lda., que de-
correrá pelo prazo de 15 dias, contados a partir 
da data publicação do presente Aviso.
o vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 06/03/2017

EDT-CmVNG/2017/97
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de julho:
Faz saber, de que a Polícia Municipal de vila 
Nova de gaia removeu no dia 17/01/2014, ao 
abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da 
Estrada, da rua de Baiza, da freguesia de vilar 
de Andorinho para o Estaleiro Municipal, sito na 
rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, de matrícula 71-
13-Pr, marca Mazda, modelo MPv
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes

E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos Paços do Concelho
Proc. nº 10/vA/2014
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/222
vila Nova de gaia, 03-03-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 06/03/2017

EDT-CmVNG/2017/98
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA Do 
PrADo, gULPILhArES
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PúBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
6 de Fevereiro de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- rua do Prado, apenas para trânsito de mora-
dores.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 3 de Março de 2017, 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 06/03/2017

EDT-CmVNG/2017/100
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 5 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 6 de março 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 8 de março de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 10/03/2017
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EDT-CmVNG/2017/101
ProJETo DE ALTErAção Ao rEgULAMEN-
To MUNICIPAL DE orgANIZAção E FUNCIo-
NAMENTo DA PoLÍCIA MUNICIPAL DE vILA 
NovA DE gAIA
Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, no uso das 
competências conferidas pelas alíneas b) e t) 
do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 
setembro, e em cumprimento do n.º 1 do arti-
go 98.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo (CPA), aprovado pelo Decreto-lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, torna público que esta 
Câmara Municipal, na reunião ordinária reali-
zada no dia 6 de março 2017, deliberou aprovar 
o início do procedimento e participação proce-
dimental, com efeitos imediatos, conducente à 
elaboração do projeto de alteração/revisão do 
regulamento Municipal de organização e Fun-
cionamento da Polícia Municipal.  
Mais se torna público que todos aqueles que re-
únam os requisitos previstos no artigo 68.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA) 
podem constituir-se como interessados no pre-
sente procedimento, através de requerimento 
escrito dirigido ao Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, com as 
menções constantes no artigo 102.º do CPA.
o prazo para a constituição de interessados é 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente Edital.
A apresentação de contributos para a alte-
ração/revisão do regulamento Municipal de 
organização e Funcionamento da Polícia Mu-
nicipal de vila Nova gaia é efetuada mediante 
apresentação de requerimento escrito, dirigido 
ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de gaia, no prazo de 20 
dias úteis, a contar da publicação do presente 
Edital, e remetido para o endereço eletrónico 
etrm@cm-gaia.pt ou entregue no gabinete de 
Apoio ao Munícipe.
vila Nova de gaia, 9 de março de 2017
o Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia
Eduardo vítor rodrigues
Data de Publicitação: 10/03/2017

EDT-CmVNG/2017/102
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Diretor do 

Departamento de Policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de julho:
Faz saber, de que a Polícia Municipal de vila 
Nova de gaia removeu no dia 24/12/2013, ao 
abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código 
da Estrada, do Parque dos Bombeiros voluntá-
rios de Avintes da freguesia de Avintes para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do Passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Mercadorias, de matrícula 21-02-CZ, marca re-
nault, modelo 19
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos Paços do Concelho
Proc. N º87/vA/2013
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/258
vila Nova de gaia, 09-03-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 10/03/2017

EDT-CmVNG/2017/104
ALTErAção À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 11/02
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 23 
de fevereiro de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 11/02 para o lote n.º 7, 



55

 Nº 76 | MArço 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

AvISoS E EDITAIS

requerido em nome de PáTEoS DA MADALE-
NA - SoCIEDADE IMoBILIárIA, S.A., que tem 
como objetivo:
Eliminação do piso de cave -2 e reorganização 
dos lugares de estacionamento;
Aumento da área de implantação da edificação, 
de 625,40m2 para 912,40m2, em consequência 
do aumento da área de implantação do piso de 
cave -1.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 5252/16 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIUrB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 10/03/2017

EDT-CmVNG/2017/105
Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCM/2014, de 10 de março, e 47/PCM/2016 de 

17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação sita no ângulo do Largo de Arcoze-
lo, n.º 380, com a Travessa de Arcozelo (S/N.º), 
freguesia de Arcozelo, vila Nova de gaia, de 
que, no âmbito do Processo Administrativo nº 
806/vT/2016, foi pelo despacho do Senhor ve-
reador do Pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, Dr. Manuel Montei-
ro, de 17/01/2017, determinada a realização de 
uma vistoria à referida edificação, a título ofi-
cioso, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
é conferida pela legislação subsequente, com 
vista à avaliação do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 18 de 
abril de 2017, pelas 09h45m, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida por esta última na reu-
nião de 25 de outubro de 2013.
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/2017/230
vila Nova de gaia, 06-03-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 10/03/2017

EDT-CmVNG/2017/106
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Diretor do 



AvISoS E EDITAIS

Nº 76 | MArço 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

56

Departamento de Policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, que fica por 
este meio notificada ALExANDrA CArINA DA 
CoSTA CorrEIA DoS SANToS, com última 
morada conhecida na Praça Sousa Caldas, n.º 
202 – hab. 11 – Santa Marinha, do teor do Avi-
so-Notificação, Despacho e Decisão, relativos 
ao processo de contraordenação n.º 968/2012, 
a correr termos no Município de Albufeira, no 
qual é arguida, cujas fotocópias serão conjunta-
mente afixadas com o presente Edital
E para constar se faz o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estio
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/259
vila Nova de gaia, 09-03-2017 
Data de Publicitação: 13/03/2017

EDT-CmVNG/2017/107
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - várIoS 
ArrUAMENToS, Canidelo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PúBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
06 de Março de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo
-Implementação de um sinal C7, com a indica-
ção “6 m”, a implementar na rua do Sobreiro 
Junto à intersecção com a rua do Barreiro
- Implementação de um sinal C7, com a indica-
ção “6 m”, a implementar na rua do Sobreiro 
Junto à intersecção com a rua das Bouças
- Implementação de um sinal B1 a implementar 
na rua Cova da Silva
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 09 de Março de 2017, 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 13/03/2017

EDT-CmVNG/2017/108
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA PE-
DrA Do CoUTo E CAMINho Do vALE vErDE, 

CANIDELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PúBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
20 de Fevereiro de 2017, foi aprovada a seguin-
te PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:

Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia,8 de Março de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 13/03/2017

EDT-CmVNG/2017/109
Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCM/2014, de 10 de março, e 47/PCM/2016 de 
17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedi-
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mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação sita na Travessa de Fontelos (no local 
indicado na planta em anexo), freguesia de vi-
lar de Andorinho, v. N. gaia, de que, no âmbito 
do Processo Administrativo nº 725/vT/2016, foi 
pelo despacho do Senhor vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, Dr. Manuel Monteiro, de 04/10/2016, 
determinada a realização de uma vistoria à re-
ferida edificação, a título oficioso, nos termos 
e para os efeitos do disposto nos artigos 89.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação 
do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 19 de 
abril de 2017, pelas 09:45 horas, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida por esta última na reu-
nião de 25 de outubro de 2013.
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/2017/229
vila Nova de gaia, 06-03-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira

Data de Publicitação: 13/03/2017

EDT-CmVNG/2017/110
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 4 respeitante à reunião 
Pública realizada no dia 20 de fevereiro de 2017, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 9 de março de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 14/03/2017

EDT-CmVNG/2017/113
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
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digo da Estrada, fica por este meio notificado 
CArLoS DIAMANTINo ArAúJo DE LIMA AL-
vES, com última morada conhecida na Alame-
da jardins D’ Arrábida, 992 4º C – S. Pedro da 
Afurada, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do registo de Auto-
móveis, de que a Polícia Municipal de vila Nova 
de gaia removeu no dia 30/10/2016, ao abrigo 
do art.º 164º do Código da Estrada, da Alameda 
Jardins D’ Arrábida, freguesia de S. Pedro da 
Afurada, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de Passageiros, marca BMW, mo-
delo 525, matrícula 20-26-LA, por se encontrar 
estacionado em infração ao art.º163º do Código 
da Estrada
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos Paços do Concelho
Proc. 137/DMP/vA/2016
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/322
vila Nova de gaia, 21-03-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 22/03/2017

EDT-CmVNG/2017/115
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA Sr. 
DoS AFLIToS, rUA NovA DAS ALhEIrAS E 
rUA oUTEIro DE vEgIDE EM AvINTES, SAN-
DIM E oLIvAL
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PúBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
23 de Janeiro de 2017, foi aprovada a PoSTUrA 
MUNICIPAL DE TrâNSITo referente aos Pro-
jectos de Sinalização rodoviária em anexo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 22 de Março de 2017,
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 23/03/2017

EDT-CmVNG/2017/117
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 5 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 6 de março de 2017, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º 
do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 
11º do regimento desta Câmara Municipal, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 23 de março de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 27/03/2017

EDT-CmVNG/2017/120
Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
PCM/2014, de 10 de março, e 47/PCM/2016 de 
17 de março do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação/muro sito na rua de S. Tiago, S/N 
e Calçada da Fonte de S. Tiago, S/N (confor-
me planta em anexo), freguesia de oliveira do 
Douro, v. N. gaia, de que, no âmbito do Pro-
cesso Administrativo nº 956/vT/2016, foi pelo 
despacho do Senhor vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e vistorias Administrati-
vas, Dr. Manuel Monteiro, de 02/02/2017, deter-
minada a realização de uma vistoria à referida 
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edificação/muro, a título oficioso, nos termos e 
para os efeitos do disposto nos artigos 89.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação 
do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 27 de 
abril de 2017, pelas 09:45 horas, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida por esta última na reu-
nião de 25 de outubro de 2013.
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/2017/228
vila Nova de gaia, 06-03-2017
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira

Data de Publicitação: 27/03/2017

EDT-CmVNG/2017/121
ALTErAção À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
25/94
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
14 de março de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 25/94 para o lote n.º 
34, requerido em nome de NorCAMP - CoNS-
TrUção E ADMINISTrAção DE IMÓvEIS, S.A., 
que tem como objetivo:
Alteração do uso da edificação para armazém, 
comércio e/ou serviços.
Alteração da área do lote, de 2.992m2 para 
2.968,50m2, resultante da realização de levan-
tamento topográfico.
retificação dos valores das áreas de implanta-
ção e de construção para 1.885,50m2 e 4.295m2, 
respetivamente.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 74/17 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) 



AvISoS E EDITAIS

Nº 76 | MArço 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

60

Data de Publicitação: 28/03/2017

EDT-CmVNG/2017/122
ALTErAção À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 05/02
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 16 
de março de 2017, 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 li-
cença de loteamento n.º 05/02 para o lote n.º 1, 
requerido em nome de PAPoILâNDIA UNIPES-
SoAL, LDA, que tem como objetivo a alteração 
do uso das frações A, B, C, D, F e g, do lote 1, de 
armazém/indústria para armazém e/ou indús-
tria e/ou serviços e/ou comércio.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias
o processo n.º 1538/16 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 

da gAIUrB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 28/03/2017

EDT-CmVNG/2017/123
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 06 respeitante 
à reunião Pública realizada no dia 20 de março 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº. 
1, do art.º 11º do regimento desta Câmara Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 24 de março de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 28/03/2017
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EDT-CmVNG/2017/125
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de julho:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 
166º do Código da Estrada, de que a Polícia 
Municipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
13/04/2012, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da rua Tapada da Pes-
queira, freguesia de oliveira de Douro para o 
Estaleiro Municipal, sito na rua do Passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de Passageiros, de matrícula 29-84-gL, marca 
volkswagen, modelo Transporter
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título 
jurídico, do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, 
sob pena do mesmo ser considerado abando-
nado e adquirido pela Autarquia, conforme o 
previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Es-
trada, com as consequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos Paços do Concelho
Proc. Nº111/DMP/vA/2012
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/347
vila Nova de gaia, 28-03-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 29/03/2017

EDT-CmVNG/2017/130
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - Praceta 
25 de Abril, Mafamude
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PúBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
20 de Março de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
-Implementação de adicional a indicar " Autori-
zado o acesso a veículos de emergência”.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 28 de Março de 2017, 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 30/03/2017

EDT-CmVNG/2017/131
ALTErAção À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
1/92
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
16 de março de 2017, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 1/92 para o lote n.º 
9, requerido em nome de BANCo CoMErCIAL 
PorTUgUÊS, S.A., que tem como objetivo:
regularização do volume anexo de acordo com 
o projeto licenciado no âmbito do processo de 
obras n.º 1406/92 e ampliação do mesmo até 
ao limite posterior do lote;
Definição de aproveitamento do vão de telha-
do.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4542/16 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da gAIUrB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º. Patrocínio Azevedo) 
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Data de Publicitação: 31/03/2017

EDT-CmVNG/2017/132
ProJETo DE rEgULAMENTo QUE CrIA A 
BoLSA DE MÉrITo ACADÉMICo E DESPorTI-
vo “rICArDo QUArESMA”
Eduardo vítor rodrigues, Presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de gaia, torna público, 
nos termos e para os efeitos do artigo 101º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Câmara Municipal, em reunião pú-
blica de 20 de março de 2017, deliberou subme-
ter o projeto de regulamento que cria a Bolsa 
de Mérito Académico e Desportivo “ricardo 
Quaresma” a consulta pública, para recolha de 
sugestões, mediante publicação do mesmo, no 
Boletim Municipal e no sítio institucional do Mu-
nicípio na Internet em www.cm-gaia.pt
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do 
CPA, os interessados devem dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sobredita publi-
cação, através do correio eletrónico etrm@cm-
-gaia.pt ou para o seguinte endereço: Departa-
mento de Assuntos Jurídicos – Equipa Técnica 
dos regulamentos Municipais – Apartado 239, 
4431-903, vila Nova de gaia. 
vila Nova de gaia, 28 de março de 2017
o Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia
(Eduardo vítor rodrigues)
Data de Publicitação: 31/03/2017

E.1. ProJETo DE rEGULamENTo QUE CrIa a 
BoLSa DE mÉrITo aCaDÉmICo E DESPorTI-
Vo “rICarDo QUarESma”

NoTa JUSTIFICaTIVa
DESIgNAção: ProJETo DE rEgULAMENTo 
QUE CrIA A BoLSA DE MÉrITo ACADÉMICo 
E DESPorTIvo “rICArDo QUArESMA”
Lei habilitante: o presente regulamento é ela-
borado ao abrigo e no uso da competência re-
gulamentar conferida pelo artigo 241º da Cons-
tituição da república e pelas alíneas d) do n.º 2 
do artigo 23.º, g) do n.º 1 do artigo 25º e k), u) e 
hh) do artigo 33.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro.
Síntese do conteúdo: regulamento destinado a 
criar a Bolsa “ricardo Quaresma”, com a mis-
são de fomentar a prática desportiva regular, 
com caráter extracurricular, pelos alunos em 
idade escolar de vila Nova de gaia, com vista à 
promoção do sucesso académico, de estilos de 
vida saudáveis, bem como de valores e princí-
pios associados a uma cidadania ativa. 
o campeão europeu ricardo Quaresma, en-
quanto referência nacional e internacional 
incontornável do desporto para os jovens 
gaienses, dará o nome a esta bolsa de mérito 
académico e desportivo premiando, em cada 
ano letivo, com 500 euros, os jovens do con-
celho, com idades compreendidas entre os 12 e 
os 14 anos, que apresentem as melhores conju-
gações de bons resultados escolares e despor-
tivos.
Motivação do Projeto: Nos termos do Artigo 
70.º da Constituição, os jovens gozam de prote-
ção especial para efetivação dos seus direitos, 
nomeadamente, no ensino, na educação física e 
no desporto e no aproveitamento dos tempos 
livres. 
A política de juventude a prosseguir pelo Es-
tado, designadamente, através das autarquias 
locais, em colaboração, com as famílias, as es-
colas e o movimento associativo deve ter, entre 
outros, como objetivos prioritários, o desenvol-
vimento da personalidade dos jovens e a cria-
ção de condições para a sua efetiva integração 
na vida ativa.
A prática desportiva por jovens estudantes 
constitui reconhecidamente um importante fa-
tor de desenvolvimento da respetiva persona-

E. rEgULAMENToS
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lidade induzindo competências que facilitam 
comprovadamente o sucesso escolar e a plena 
integração na vida ativa, contribuindo, conco-
mitantemente, para a melhoria da sua saúde e 
bem-estar físico e mental, quer a curto quer a 
médio e a longo prazos. 
Impõe-se, por isso, o fomento da prática des-
portiva regular pelos alunos em idade escolar 
de vila Nova de gaia contribuindo dessa forma 
para a promoção do sucesso académico, de es-
tilos de vida saudáveis, bem como de valores 
e princípios associados a uma cidadania ativa, 
designadamente: responsabilidade; Espírito 
de equipa; Disciplina; Tolerância; Perseverança; 
humanismo verdade; respeito; Solidariedade e 
Dedicação.
A conciliação de uma formação escolar de ex-
celência com a prática desportiva extracurricu-
lar, escolar ou mesmo federada, em simultâneo, 
nem sempre é fácil revelando-se, por vezes, 
uma tarefa de enorme exigência para o quoti-
diano dos jovens alunos-desportistas e respeti-
vas famílias.
A obtenção conjugada de bons resultados es-
colares e desportivos requer, de facto, muita 
dedicação e enormes sacrifícios, quer aos jo-
vens quer às respetivas famílias, uma vez que 
implica, necessariamente, rotinas desgastantes 
de conciliação diária, após o período de aulas, 
do tempo de estudo com o tempo de partici-
pação em treinos e competições, acarretando, 
ainda, custos acrescidos, nomeadamente, os 
inerentes às respetivas deslocações. 
Não raras vezes tais dificuldades de conciliação 
levam a que os jovens vencidos pelo cansaço 
negligenciem o estudo, com prejuízo para o seu 
sucesso escolar ou, em alternativa, acabem por 
abandonar a prática da atividade desportiva.
Importa, assim, que o Município no quadro 
das suas atribuições legais adote instrumen-
tos destinados a incentivar a prática despor-
tiva regular por todos jovens adolescentes de 
gaia, em idade escolar, premiando, ainda que 
simbolicamente, todos aqueles jovens que, em 
cada ano, se distingam pela sua perseverança 
e pela excelência da conjugação com sucesso 
das referidas atividades motivando, simultane-
amente, com o seu exemplo, os demais alunos 
do sistema educativo a prosseguir as suas boas 
práticas.

Publicitação do procedimento, audiência de in-
teressados e consulta pública: Nos termos do 
artigo 98.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo (CPA) aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o início do pro-
cedimento deste regulamento foi publicitado 
na Internet, no sítio institucional do Município 
de vila Nova de gaia, tendo o prazo para a 
constituição de interessados terminado no pas-
sado dia 24.02.
Elaborado e aprovado o projeto de regulamen-
to, o mesmo deve ser objeto da auscultação 
bem como de parecer obrigatório do Conselho 
Municipal da Juventude de vila Nova de gaia, 
previstos no artigo 7.º, nºs 2 e 3 do respetivo 
regulamento e submetido, pela Câmara Muni-
cipal, a audiência dos interessados e, ou, con-
sulta pública, para recolha de sugestões, nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA através 
de publicação no Boletim Municipal e na Inter-
net no sítio institucional do Município.
Ponderação de Custos e Benefícios – o projeto 
de regulamento com os benefícios decorrentes 
da motivação expressa anteriormente gerará o 
encargo anual de 500€ por cada uma das bol-
sas que em função das disponibilidades orça-
mentais do Município, a Câmara delibere atri-
buir até ao final de cada ano letivo. 
Paços do Município de vila Nova de gaia, 1 de 
março de 2017

PrEÂmBULo
Nos termos do Artigo 70.º da Constituição da 
república Portuguesa (CrP), os jovens gozam 
de proteção especial para efetivação dos seus 
direitos, nomeadamente, no ensino, na educa-
ção física e no desporto e no aproveitamento 
dos tempos livres. 
A política de juventude a prosseguir pelo Esta-
do, em colaboração, com as famílias, as escolas 
e o movimento associativo deve ter, entre ou-
tros, como objetivos prioritários, o desenvolvi-
mento da personalidade dos jovens e a criação 
de condições para a sua efetiva integração na 
vida ativa.
De acordo com o artigo 235.º da CrP a orga-
nização democrática do Estado compreende 
a existência de autarquias locais que visam a 
prossecução de interesses próprios das popula-
ções respetivas, designadamente, nos domínios 
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da educação, tempos livres e desporto. Nesse 
âmbito, compete à Câmara Municipal apoiar 
atividades de natureza educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse municipal, in-
cluindo as que contribuam para a promoção da 
saúde, tudo em conformidade com o disposto 
nas alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 23.º e na 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurí-
dico das autarquias locais aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.
A prática desportiva por jovens estudantes 
constitui reconhecidamente um importante fa-
tor de desenvolvimento da respetiva persona-
lidade induzindo competências que facilitam 
comprovadamente o sucesso escolar e a plena 
integração na vida ativa, contribuindo, conco-
mitantemente, para a melhoria da sua saúde e 
bem-estar físico e mental, quer a curto quer a 
médio e a longo prazos. 
Impõe-se, por isso, o fomento da prática des-
portiva regular pelos alunos em idade escolar 
de vila Nova de gaia contribuindo dessa forma 
para a promoção do sucesso académico, de es-
tilos de vida saudáveis, bem como de valores 
e princípios associados a uma cidadania ativa, 
designadamente: responsabilidade, espírito de 
equipa, disciplina, tolerância, perseverança, hu-
manismo, verdade, respeito, solidariedade e de-
dicação.
A conciliação de uma formação escolar de ex-
celência com a prática desportiva extracurricu-
lar, escolar ou mesmo federada, em simultâneo, 
nem sempre é fácil revelando-se, por vezes, 
uma tarefa de enorme exigência para o quoti-
diano dos jovens alunos-desportistas e respeti-
vas famílias.
A obtenção conjugada de bons resultados es-
colares e desportivos requer, de facto, muita 
dedicação e enormes sacrifícios, quer aos jo-
vens quer às respetivas famílias, uma vez que 
implica, necessariamente, rotinas desgastantes 
de conciliação diária, após o período de aulas, 
do tempo de estudo com o tempo de partici-
pação em treinos e competições, acarretando, 
ainda, custos acrescidos, nomeadamente, os 
inerentes às respetivas deslocações. 
Não raras vezes tais dificuldades de conciliação 
levam a que os jovens vencidos pelo cansaço 
negligenciem o estudo, com prejuízo para o seu 
sucesso escolar ou, em alternativa, acabem por 

abandonar a prática da atividade desportiva.
Importa, assim, que o Município no quadro das 
suas atribuições legais adote instrumentos des-
tinados a incentivar a prática desportiva regu-
lar por todos jovens adolescentes de gaia, em 
idade escolar, premiando, ainda que simbolica-
mente, todos aqueles jovens que, em cada ano, 
se distingam pela sua perseverança e pela exce-
lência da conjugação com sucesso das referidas 
atividades motivando, simultaneamente, com o 
seu exemplo, os demais alunos do sistema edu-
cativo a prosseguir as suas boas práticas.
Prosseguindo tal desiderato o Município de vila 
Nova de gaia escolheu o campeão europeu ri-
cardo Quaresma, enquanto referência nacional 
e internacional incontornável do desporto para 
os jovens gaienses, para dar o nome a uma bol-
sa de mérito académico e desportivo que, em 
cada ano letivo, nos termos do presente regu-
lamento, premeie com 500 euros os jovens do 
concelho, com idades compreendidas entre os 
12 e os 14 anos, que apresentem as melhores 
conjugações de bons resultados escolares e 
desportivos. 
Tal prémio monetário ao procurar minorar as 
despesas acrescidas inerentes à prática des-
portiva pretende igualmente ser um incentivo 
para que as famílias dos jovens estudantes-des-
portistas melhor sucedidos continuem a apoiar 
os seus filhos na boa prática conjunta das refe-
ridas atividades.
o projeto deste regulamento foi submetido a 
audiência dos interessados e consulta pública, 
para recolha de sugestões, nos termos dos arti-
gos 100.º e 101.º do CPA, tendo sido igualmente 
objeto da auscultação, bem como do parecer 
obrigatório do Conselho Municipal da Juventu-
de de vila Nova de gaia, previstos no artigo 7.º, 
nºs 2 e 3 do respetivo regulamento. 
Assim:
A Câmara Municipal de vila Nova de gaia, ao 
abrigo das alíneas k) e u) do n.º 1 do artigo 33º 
e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, apresenta à Assembleia Mu-
nicipal de vila Nova de gaia a seguinte propos-
ta de regulamento:



65

 Nº 76 | MArço 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

rEgULAMENToS

artigo 1.º
(objeto e Lei Habilitante)

o presente regulamento cria a Bolsa de méri-
to académico e desportivo “ricardo Quaresma” 
que é elaborado ao abrigo e no uso da compe-
tência regulamentar conferida pelo artigo 241º 
da Constituição da república Portuguesa, pelas 
alíneas d) do n.º 2 do artigo 23.º, g) do n.º 1 do 
artigo 25º e k), u) e hh) do artigo 33.º do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

artigo 2.º
missão e Princípios da Bolsa ricardo Quares-

ma
A atribuição da Bolsa ricardo Quaresma tem 
por missão o fomento da prática desportiva 
regular pelos alunos em idade escolar de vila 
Nova de gaia com vista à promoção do sucesso 
académico, de estilos de vida saudáveis, bem 
como de valores e princípios associados a uma 
cidadania ativa, designadamente:
a) responsabilidade;
b) Espírito de equipa; 
c) Disciplina;
d) Tolerância; 
e) Perseverança; 
f) humanismo;
g) verdade; 
h) respeito; 
i) Solidariedade;
j) Dedicação.

artigo 3.º
Conceito e Âmbito da Bolsa

1 - A Bolsa “ricardo Quaresma” é atribuída anu-
almente pelo Município de vila Nova de gaia a 
jovens estudantes residentes no concelho, com 
idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, 
que no final do ano letivo apresentem a melhor 
conjugação de resultados escolares e de práti-
ca desportiva.
2 - Para efeitos do disposto no presente regu-
lamento, entende-se por bolsa a prestação pe-
cuniária no valor de 500€ (quinhentos euros) 
concedida anualmente pela Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, como incentivo à compa-
tibilização da atividade escolar dos jovens estu-
dantes com a prática desportiva regular.
3 - Por deliberação da Câmara Municipal, a ado-
tar até ao final de cada ano letivo, são aprova-

dos os termos do procedimento de candidatura 
respetivo, nomeadamente, a sua calendariza-
ção, o número de bolsas a atribuir bem como 
as modalidades desportivas abrangidas, de 
desporto escolar ou federado, incluindo de des-
porto adaptado, em função das disponibilida-
des orçamentais do Município.

artigo 4.º
Condições de Candidatura

Pode ser candidato à atribuição da Bolsa “ri-
cardo Quaresma” o estudante que demonstre, 
no ano letivo em causa, o preenchimento dos 
seguintes requisitos:
a) Certificação de residência no concelho de 
vila Nova de gaia, no mínimo há dois anos, emi-
tida pela respetiva Junta de Freguesia;
b) Ter estado matriculado em estabelecimento 
público EB 2/3 sedeado em vila Nova de gaia, 
com aprovação nesse ano mediante classifi-
cação cuja média final não seja inferior a 60% 
numa escala de avaliação de 0 a 100, ou equi-
valente;
c) Ter obtido aproveitamento escolar nos dois 
anos letivos antecedentes; 
d) Não ser beneficiário de outra bolsa de estu-
do ou equivalente concedida por qualquer ou-
tra entidade nacional ou estrangeira;
e) Ter estado inscrito numa modalidade elegí-
vel de desporto extracurricular e ter participa-
do, individualmente ou por equipas, em compe-
tição desportiva, escolar ou federada, de nível 
regional, nacional ou internacional, com uma 
classificação não inferior ao 5.º lugar.

artigo 5.º
Divulgação

1 - A Câmara Municipal de gaia publicita a data 
de abertura das candidaturas, prazos e listas 
de seleção, no portal da internet do Município 
e nos jornais locais e regionais, entre outros 
meios.
2 - os serviços municipais, através de uma co-
missão designada para o efeito pelo Presidente 
da Câmara Municipal, procedem à análise e se-
leção das candidaturas e publicam a respetiva 
lista provisória, no prazo de 10 dias a contar do 
termo do prazo para a entrega das mesmas.
3 - No prazo de cinco dias a contar da data da 
publicação da lista provisória qualquer interes-
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sado poderá pronunciar-se sobre a mesma por 
escrito.
4 - Findo o período de audição é elaborada a 
lista definitiva, devidamente fundamentada, a 
submeter à Câmara Municipal para deliberação 
de atribuição das Bolsas.
5 - Constitui fundamento para a exclusão da 
candidatura:
a) A entrega da mesma fora do prazo fixado;
b) A não satisfação das condições de candida-
tura referidas no artigo anterior;
c) A instrução incompleta da candidatura aten-
tas as normas de formalização previstas no ar-
tigo seguinte.

artigo 6.º
Formalização da candidatura

1- Têm legitimidade para efetuar a apresentação 
da candidatura de um estudante-desportista à 
“Bolsa ricardo Quaresma”:
a) o encarregado de educação;
b) o diretor do respetivo estabelecimento de 
ensino;
c) A direção da associação desportiva repre-
sentada em competição pelo estudante-des-
portista.
2 - A candidatura é válida apenas para o ano 
letivo a que respeita.
3 - A candidatura é formalizada mediante o 
preenchimento de um formulário próprio dis-
ponível nos serviços municipais ou no portal da 
internet do Município.
4 - A candidatura é obrigatoriamente acompa-
nhada dos seguintes elementos:
a) Números do cartão de cidadão ou documen-
tos de identificação civil e fiscal legalmente 
equivalentes do estudante, do seu encarregado 
de educação ou de outro proponente;
b) Atestado de residência emitido pela Fregue-
sia respetiva com indicação expressa do núme-
ro de anos de residência do estudante no Con-
celho de vila Nova de gaia;
c) Certificado emitido pelo estabelecimento de 
ensino com a menção da média final da classi-
ficação obtida nas diversas disciplinas no ano 
letivo respetivo;
d) Declaração sob compromisso de honra de 
que o estudante não é beneficiário de qualquer 
outra bolsa ou apoio financeiro equivalente 
proveniente de qualquer entidade nacional ou 

estrangeira;
e) Elementos comprovativos da prática extra-
curricular de desporto escolar e, ou, federado, 
e classificação relevante obtida, no ano letivo, 
nas competições em que tenha participado;
f) Comprovativo do Número de Identificação 
Bancária (facultativo).
5 - A entrega da candidatura deve ser efetuada 
no prazo de 20 dias seguidos a contar da data 
de abertura do procedimento concursal.
6 - o proponente de cada candidato deve pres-
tar sempre todos os esclarecimentos e forne-
cer todos os documentos que forem solicitados 
pelo Município de vila Nova de gaia, no âmbito 
do processo de atribuição da bolsa e usar de 
boa-fé em todas as declarações que prestar.
Artigo 7.º
Critérios de avaliação e seleção dos candidatos
1 - As candidaturas são pontuadas de 1 (míni-
mo) a 5 (máximo) em dois critérios de avalia-
ção: mérito escolar e mérito desportivo do can-
didato tendo cada critério uma ponderação de 
50 %.
2 - o mérito do candidato é avaliado de acordo 
com a sua média final do ano escolar, varian-
do proporcionalmente entre 1 valor para candi-
datos com média igual a 60% e 5 valores para 
candidatos com média igual a 100%, numa es-
cala de 0 a 100 ou equivalente.  
3 - o mérito desportivo é aferido em função do 
nível de classificação obtida individualmente ou 
por equipas de que tenha feito parte em prova 
de desporto escolar ou federado, valorado pro-
porcionalmente entre 1 valor para classificação 
igual a 5.º e 5 valores para classificação em pri-
meiro lugar.
4 - A Classificação referida no número anterior 
quando obtida em prova de âmbito regional, 
nacional ou internacional é majorada, respeti-
vamente, em 25%, 50% e 75%.
5 - os candidatos elegíveis serão ordenados de 
acordo com a média ponderada de classifica-
ção nos dois critérios.
6 - o Município de vila Nova de gaia, em caso 
de dúvida fundada sobre as classificações es-
colar e, ou, desportiva efetivamente obtidas 
pelo concorrente pode desenvolver as diligên-
cias complementares que considere adequadas 
ao apuramento dos factos que considere rele-
vantes.
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artigo 8.º
(Forma de atribuição)

As Bolsas “ricardo Quaresma” são atribuídas 
aos estudantes-desportistas melhor classifica-
dos em função da ordenação referida no artigo 
anterior juntamente com um diploma de mérito 
académico e desportivo, de modelo a aprovar 
pela Câmara Municipal de vila Nova de gaia, 
em cerimónia pública e solene adequadamente 
publicitada, a realizar, preferencialmente, até ao 
final de junho de cada ano.

artigo 9.º
(Normas Finais)

1- Compete à Câmara Municipal promover a 
execução do presente regulamento, cabendo à 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câma-
ra, a competência para o interpretar, modificar 
e suspender, nos termos da legislação aplicável.
2- o presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte à sua publicação no Diário da re-
pública, sem prejuízo da sua publicitação no 
Boletim Municipal e no sítio da Internet do Mu-
nicípio, produzindo efeitos a partir do ano leti-
vo 2016/2017, inclusive.
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