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ASSEMBLEIA

A. ASSEMBLEIA

a.1. MiNUTa Da aTa 54
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 
dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal de 
vila Nova de gaia, reunida em Sessão ordinária, 
tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram, no Período de Antes da ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
Foi uma Moção “Comemorativa do 1º de Maio”, 
apresentada pelo grupo Municipal do BE, apro-
vada por Maioria, com 07 votos contra (06 do 
Movimento Independente “Juntos por gaia” e 
01 do Substituto Legal do Presidente de Junta 
da União de Freguesias de gulpilhares / vala-
dares), 33 abstenções (15 do PS, 12 do grupo 
Municipal dos Presidentes de Junta de Fregue-
sia do PS, 01 do Substituto legal do Presidente 
da Junta de Freguesia da Madalena, 03 da CDU 
e 02 do CDS-PP) e 08 votos a favor (07 do PSD 
e 01 do BE). 
Foi uma Moção “Saudação ao 25 de Abril e 1º 
de Maio”, apresentada pelo grupo Municipal da 
CDU, aprovada por Unanimidade. 
Foi uma Moção “Transferência de Competên-
cias”, apresentada pelo grupo Municipal da 
CDU, rejeitada por Maioria, com 37 votos con-
tra (15 do PS, 12 do grupo Municipal dos Pre-
sidentes de Junta de Freguesia do PS, 06 do 
Movimento Independente “Juntos por gaia”, 
01 do Substituto legal do Presidente da Junta 
de Freguesia da Madalena, 02 do CDS-PP e 01 
do Substituto Legal do Presidente de Junta da 
União de Freguesias de gulpilhares / valada-
res) 07 abstenções do PSD e 04 votos a favor 
(03 da CDU e 01 do BE). 
2) No Período da ordem do Dia, foi tomada a 
seguinte deliberação: --
Foi o ponto 4.1. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Mu-
nicipal nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do 
art.º 33.º e para efeitos da alínea l) do n.º 2 do 
art.º 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro e do n.º 1 do art.º 12.º da Lei 
n.º 43/2012, de 25 de agosto – Documentos de 
Prestação de Contas relativos ao ano de 2016”, 
aprovado por Maioria, com 08 votos contra (06 
do PSD e 02 do CDS-PP), 04 abstenções (03 da 
CDU e 01 do BE) e 36 votos a favor (15 do PS, 
12 do grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 01 do Substituto Legal do 
Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo, 

01 do Substituto legal do Presidente da Junta 
de Freguesia da Madalena, 06 do Movimento 
Independente “Juntos por gaia” e 01 do Subs-
tituto Legal do Presidente da União de Fregue-
sias de gulpilhares/valadares). 
Foi o ponto 4.2. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da Proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à alteração ao art.º 16.º das Normas 
de Execução orçamental, no que diz respeito 
ao “Apoio ás competências materiais dos ór-
gãos das Freguesias””, aprovado por Unanimi-
dade. 
Foi Apreciada a Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Inventário dos bens móveis e imó-
veis, direitos e obrigações patrimoniais e respe-
tiva avaliação, referente ao ano de 2016. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 48 minu-
tos do dia 29 de abril de 2017, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida e 
assinada pela Senhora Primeira Secretária e 
pelo Senhor Presidente da Assembleia Munici-
pal, e que foi aprovada por unanimidade. 
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da 
Silva.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.
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b.1. aTa N.º 7
rEUNIão orDINárIA DA CâMArA rEALIZA-
DA NoS PAçoS Do MUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE gAIA EM 03 DE ABrIL 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 Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira.
- A Senhora vereadora Engª Maria Mercês Duar-
te ramos Ferreira.
- 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 Cândida oli-
veira
PrESIDIU À rEUNIão:
- o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues
SECrETArIoU A rEUNIão: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela garrido
horA DA ABErTUrA: 15 horas
horA DE ENCErrAMENTo: 15 horas e 30 mi-
nutos.

PErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
PoNTo PrÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto, 
apresentou o seguinte ponto prévio: 
“rECoNhECIMENTo
Quarta Conferência INovAção SoCIAL CANI-
DELo – gAIA – três principais problemas so-
ciais.
1. Emprego, Pobreza e a Educação: É sobre es-
tes Eixos que devem avançar Projetos de INo-
vAção SoCIAL! É UrgENTE! 

Nestes Eixos deve ser arquitetado o novo mo-
delo social! 
ArCoZELo 
2. requalificação da rua Padre Nunes de Cam-
pos - Sonho Torna-se realidade; 
MAFAMUDE / vILAr Do PArAÍSo 
3. requalificação da Escola de Lagos - Sonho 
torna-se realidade.
Permita-me transmitir o meu reconhecimento. 
É com grande ALEgrIA, EMoção e grATI-
Dão, que pretendo sublinhar a requalificação 
da Escola de Lagos. São poucas as palavras 
que possam traduzir a Alegria e Satisfação, que 
hoje, dia 3 de Abril, vivi num momento particu-
larmente Feliz, em que se concretizou um so-
nho de tão longa data. 
Foi comovente ao presenciar a melhoria da 
qualidade física daquela escola, enche-me de 
orgulho e de satisfação e acima de tudo pela 
confiança que as pessoas depositam no Senhor 
Presidente. 
EMoção, porque desde o início da minha ca-
minhada como autarca, tive sempre em mim 
uma vontade e um propósito em requalificar 
aquela Escola! 
E mesmo sendo uma Escola especial, com duas 
Unidades Especiais, uma de Multideficiência e 
outra de Autismo, nunca consegui concretizar 
o meu sonho. 
Por isso, é de elementar justiça deixar uma 
palavra de reconhecimento e de gratidão, ao 
Senhor Presidente da Câmara e seu Executivo, 
porque de facto, a sua vontade em melhorar a 
qualidade de vida dos gaienses continua intac-
ta. 
Num tempo de dificuldades, precisamos mais 
do que nunca de bons exemplos de liderança. 
Felizmente Sr. Presidente, que a sua Credibili-
dade, Capacidade e humildade, consegue mo-
bilizar todos através da inovação, aplicada a um 
projeto de âmbito local. Parabéns!
Parabéns!
vila Nova de gaia, 3 de Abril de 2017
o vereador,
Elísio Pinto”

PrESiDÊNCia/VErEaÇÃO
AProvAção DEFINITIvA DA ATA Nº 06 DA 
rEUNIão DE CâMArA (PúBLICA) rEALIZA-
DA EM 20 DE MArço DE 2017

B. CâMArA MUNICIPAL
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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 06 da reunião 
de Câmara (Pública) realizada em 20.03.2017.
A Senhora vereadora Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira não votou, em virtude de 
não ter participado na reunião de câmara de 20 
de março de 2017.
ACorDo DE CooPErAção A CELEBrAr EN-
TrE A IP – ADMINISTrAção E gESTão IMo-
BILIárIA SA, A CâMArA MUNICIPAL DE vILA 
NovA DE gAIA E A METro Do PorTo PArA 
A INSTALAção DE ESCADAS METáLICAS E 
DoIS ELEvADorES NA ESTAção FErrovIá-
rIA DE gENErAL TorrES
EDoC/2017/17525
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara, para aprovação dos termos e posterior 
cabimentação. 28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar 
entre a IP – Administração e gestão Imobiliária 
SA, a Câmara Municipal de vila Nova de gaia e 
a Metro do Porto, para a instalação de escadas 
metálicas e dois elevadores na Estação Ferrovi-
ária de general Torres, no valor de € 145.000,00 
(cento e quarenta e cinco mil euros), nos ter-
mos acordados e o necessário cabimento or-
çamental tendente à celebração do acordo de 
cooperação.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A ASSoCIAção DE PAIS E ENCArrEgADoS 
DE EDUCAção DA ESCoLA BáSICA DA BAN-
DEIrA PArA APoIo A vISITA DE ESTUDo
EDoC/2017/17522
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 29.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Associação 
de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Básica da Bandeira, para apoio a visita de es-
tudo, no valor de € 1.200,00 (mil e duzentos 
euros), nos termos acordados.
ACorDo DE CoLABorAção A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o CENTro DE CULTUrA E DESPorTo DoS 
TrABALhADorES DE vILA NovA DE gAIA 
PArA APoIo À CoNCESSão DE BENEFÍCIoS 
SoCIAIS
EDoC/2017/17526
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 29.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de gaia e o Cen-
tro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de 
vila Nova de gaia, para apoio à concessão de 
benefícios sociais, no valor de € 50.220,00 (cin-
quenta mil duzentos e vinte euros), nos termos 
acordados.
CoNTrATo ProgrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A CrUZ vErMELhA PorTUgUESA – DELEgA-
ção DE vILA NovA DE gAIA - APoIo Ao IN-
vESTIMENTo
EDoC/2017/17537
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 29.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato Programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Cruz ver-
melha Portuguesa – Delegação de vila Nova de 
gaia para apoio ao investimento, no valor glo-
bal de € 200.000,00 (duzentos mil euros), nos 
termos apresentados.
ADENDA Ao ProToCoLo CELEBrADo EN-
TrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
FáBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL DE S. CrIS-
TÓvão DE MAFAMUDE – APoIo À oBrA DE 
rECoNSTrUção Do NICho Do MárTIr S. 
SEBASTIão
EDoC/2017/17063
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 29.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar Adenda ao Protocolo celebrado entre 
o Município de vila Nova de gaia e a Fábrica 
da Igreja Paroquial de S. Cristóvão de Mafamu-
de, para apoio à obra de reconstrução do Nicho 
do Mártir S. Sebastião, no valor de € 12.000,00 
(doze mil euros), nos termos protocolados.
ACorDo DE PArCErIA A CELEBrAr EN-
TrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A PorTUCALEA - ASSoCIAção FLorESTAL 
Do grANDE PorTo – EQUIPA DE SAPADo-
rES FLorESTAIS
EDoC/2016/31133
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 29.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
1. revogar a minuta de Acordo de Colabora-
ção com a Portucalea - Associação Florestal 
do grande Porto no âmbito da manutenção da 
equipa de Sapadores Florestais SF 01 – 114 v. N. 
de gaia, aprovada pela Câmara Municipal a 20 
de fevereiro de 2017;
2. Aprovar a nova minuta de Acordo de Colabo-
ração junta à presente informação;
3. Aprovar o estorno da verba de 48.600,00 
[quarenta e oito mil e seiscentos euros), corres-
pondente ao montante comprometido na rED 
2017/1096, de 06.03.2017.
Se aprovada, deve o presente assunto ser reme-
tido à DCT para que esta proceda ao estorno 
do montante referido no número anterior, pre-
viamente à assinatura do Acordo.
ProPoSTA DE TrANSFErÊNCIA DE gESTão 
PArA o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA – 
EMPrEENDIMENTo QUINTA DoS CASTELoS, 
UNIão DE FrEgUESIAS DE SANTA MArINhA 
E AFUrADA
EDoC/2016/14719
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara. 29.03.2017”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, acei-
tar a propriedade plena do Empreendimento da 
Quinta dos Castelos, passando para o Município 
de vila Nova de gaia a gestão do mesmo, a qual 
neste momento está atribuída às Infraestruturas 
de Portugal, IP e delegar a gestão do Empre-
endimento da Quinta dos Castelos, na Empresa 
Municipal gaiurb EM, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA PELA CEDÊNCIA Do CINE-BrAZão No 
DIA 8 DE JULho DE 2017, SoLICITADo PELA 
CoNFrArIA gASTroNÓMICA DoS vELho-
TES
EDoC/2017/9343
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara, propondo a isenção, atentos os fins da 
instituição. 17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa pela 
cedência do Cine-Brazão, no dia 8 de julho de 
2017, solicitado pela Confraria gastronómica 
dos velhotes, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “vIA SACrA 
DE SANTA rITA”, SoLICITADo PELA UNIão 
DE FrEgUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE NoS 
DIAS 3, 10 17, 24, 25, 26 E 31 DE MArço E 7 DE 
ABrIL
EDoC/2017/14648
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa por 
serviços prestados pela Polícia Municipal, no 
valor de € 137,71 (cento e trinta e sete euros e 
setenta e um cêntimos), no evento “via Sacra 
de Santa rita”, nos dias 3, 10, 17, 24, 25, 26 e 31 
de março de 2017 e 7 de abril de 2017, solicitado 
pela União de Freguesias de grijó e Sermonde, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “CorTEJo DA 



7

 Nº 77 | ABrIL 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

CâMArA MUNICIPAL

CoNFrArIA gASTroNÓMICA DoS vELho-
TES – CAPÍTULo X”, SoLICITADo PELA CoN-
FrArIA gASTroNÓMICA DoS vELhoTES No 
DIA 1 DE JULho DE 2017
EDoC/2017/15285
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa por 
serviços prestados pela Polícia Municipal, no 
valor de € 57,36 (cinquenta e sete euros e trinta 
e seis cêntimos), no evento “Cortejo da Confra-
ria gastronómica dos velhotes – Capítulo X”, no 
dia 1 de julho de 2017, solicitado pela Confraria 
gastronómica dos velhotes, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “vIA SACrA 
DE S. vICENTE”, SoLICITADo PELA UNIão DE 
FrEgUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE No DIA 
7 DE ABrIL DE 2017
EDoC/2017/17112
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa por 
serviços prestados pela Polícia Municipal, no 
valor de € 168,61 (cento e sessenta e oito eu-
ros e sessenta e um cêntimos), no evento “via 
Sacra de S. vicente”, no dia 7 de abril de 2017, 
solicitado pela União de Freguesias de grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “vIA SACrA 
PAroQUIAL”, SoLICITADo PELA UNIão DE 
FrEgUESIAS DE PEDroSo E SEIXEZELo No 
DIA 2 DE ABrIL DE 2017
EDoC/2017/16044
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-

mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa por 
serviços prestados pela Polícia Municipal, no 
valor de € 159,02 (cento e cinquenta e nove eu-
ros e dois cêntimos), no evento “via Sacra Paro-
quial”, no dia 2 de abril de 2017, solicitado pela 
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E TArgA CLUBE PArA A rE-
ALIZAção Do EvENTo “rALLYE CASINo DE 
ESPINho – SUPEr ESPECIAL DE vILA NovA 
DE gAIA
EDoC/2017/17428
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo 
a celebrar entre o Município de vila Nova de 
gaia e Targa Clube, para a realização do evento 
“rallye Casino de Espinho – Super Especial de 
vila Nova de gaia, nos termos apresentados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E ASSoCIAção DESPorTI-
vA E CULTUrAL SANTA ISABEL – CANELAS 
– ATrIBUIção DE APoIo Não FINANCEIro 
PArA A rEALIZAção DA TErCEIrA QUALIFI-
CAção Do TorNEIo MUNDIAL NEYMAr Jr’S 
FIvE BY rED BULL
EDoC/2017/15752
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara para ratificação.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente da Câmara 
datado de 17.03.2017 que aprovou o Contrato 
de Patrocínio Desportivo celebrado entre o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia e a Associação Des-
portiva e Cultural Santa Isabel – Canelas, para a 
realização da Terceira Qualificação do Torneio 
Mundial NEYMAr Jr’S FIvE BY rED BULL, nos 
termos apresentados.
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DEParTaMENTO DE aSSUNTOS JUrÍDiCOS
ProC.7042/16.2 – TrIBUNAL JUDICIAL DE 
vILA NovA DE gAIA – AUTorES: ANTÓNIo 
LEçA CoELho E oUTroS E rÉUS: MUNICÍPIo 
DE vILA NovA DE gAIA E INFrAESTrUTUrAS 
DE PorTUgAL SA
EDoC/2017/15177
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
Ação ADMINISTrATIvA CoMUM APrESENTA-
DA Por NELSoN DoMINgoS DA SILvA goN-
çALvES CoNTrA o MUNICÍPIo DE vILA NovA 
DE gAIA; LUSoSCUT – AUTo ESTrADAS DA 
CoSTA DE PrATA SA E ágUAS DE gAIA EM
EDoC/2017/16409
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProJETo DE rEgULAMENTo Do EXErCÍCIo 
DA ATIvIDADE DE gUArDA-NoTUrNo Do 
MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA – CoN-
SULTA PúBLICA NoS TErMoS Do DISPoSTo 
No ArTIgo 101º Do CPA 
EDoC/2017/2299
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a consulta pública o Projeto de regula-
mento do Exercício da Atividade de guarda-
-Noturno do Município de vila Nova de gaia, 
para recolha de sugestões dos interessados, 
pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua 
publicação no Boletim Municipal e na Internet, 
no sítio institucional da Câmara Municipal, com 
visibilidade adequada à sua compreensão, nos 
termos do artigo 101º do CPA.
ProJETo DE rEgULAMENTo Do LICENCIA-
MENTo MUNICIPAL DE ATIvIDADES DIvEr-
SAS
EDoC/2017/2313

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a consulta pública o Projeto de regula-
mento do Licenciamento Municipal de Ativida-
des Diversas, para recolha de sugestões dos 
interessados, pelo prazo de 30 dias a contar da 
data da sua publicação no Boletim Municipal e 
na Internet, no sítio institucional da Câmara Mu-
nicipal, com visibilidade adequada à sua com-
preensão, nos termos do artigo 101º do CPA.
ProJETo DE rEgULAMENTo DE UTILIZAção 
DoS vEÍCULoS AUToMÓvEIS Do MUNICÍPIo 
DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/2283
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta final do Projeto de regula-
mento de Utilização dos veículos Automóveis 
do Município de vila Nova de gaia e respetiva 
nota justificativa, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
ProJETo DE rEgULAMENTo Do ArQUIvo 
MUNICIPAL SoPhIA DE MELLo BrEYNEr
EDoC/2017/2276
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta final do Projeto de regu-
lamento do Arquivo Municipal Sophia de Mello 
Breyner e respetiva nota justificativa, nos ter-
mos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.

DEParTaMENTO DE PESSOal
CoNSoLIDAção DEFINITIvA DE MoBILIDADE 
DA TrABALhADorA ArMÉNIA oLIvEIrA DA 
SILvA NA CArrEIrA E CATEgorIA DE TÉCNI-
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Co SUPErIor
EDoC/2017/7055
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a consolidação definitiva de mobilida-
de da trabalhadora Arménia oliveira da Silva, 
na carreira e categoria de técnico superior, nos 
termos informados.
ProPoSTA DE CrIAção DE 10 PoSToS DE 
TrABALho PArA A CArrEIrA DE ASSIS-
TENTE TÉCNICo E 10 PoSToS DE TrABALho 
PArA A CArrEIrA DE ASSISTENTE oPErA-
CIoNAL, árEA DA INFâNCIA
EDoC/2017/10150
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de criação de 10 postos de 
trabalho para a carreira de assistente técnico e 
10 postos de trabalho para a carreira de assis-
tente operacional, na área da Infância, nos ter-
mos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
CoNSoLIDAção DEFINITIvA DE MoBILIDADE 
DA TrABALhADorA SoFIA ALEXANDrA DA 
CoSTA LoPES NA CArrEIrA E CATEgorIA 
DE TÉCNICo SUPErIor
EDoC/2017/4205
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a consolidação definitiva de mobilidade da 
trabalhadora Sofia Alexandra da Costa Lopes, 
na carreira e categoria de técnico superior, nos 
termos informados.
CoNSoLIDAção DEFINITIvA DE MoBILIDADE 
DA TrABALhADorA CArLA CArINA PErEI-
rA DA roChA NA CArrEIrA E CATEgorIA 
DE TÉCNICo SUPErIor

EDoC/2017/8099
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a consolidação definitiva de mobilida-
de da trabalhadora Carla Carina Pereira da ro-
cha, na carreira e categoria de técnico superior, 
nos termos informados.
ProCESSo DISCIPLINAr INSTAUrADo Ao 
TrABALhADor PAULo FILIPE SoUSA rIBEI-
ro
EDoC/2017/18103
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar, procedido de votação secreta, o arqui-
vamento do processo disciplinar instaurado ao 
trabalhador Paulo Filipe Sousa ribeiro, nos ter-
mos do relatório final e do nº 1 do artigo 213º e 
do nº 1 do artigo 205º da Lei nº 35/2014, de 20 
de junho que aprovou a Lei geral dos Trabalha-
dores em Funções Públicas.

DirEÇÃO MUNiCiPal DE aDMiNiSTraÇÃO E 
FiNaNÇaS

ENTrEgA DE vIATUrA AoS SErvIçoS DE 
gESTão DE FroTA PArA IMoBILIZAção DA 
MESMA E ENTrEgA DA DoCUMENTAção ÀS 
AUTorIDADES
EDoC/2017/16466
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
o ponto foi retirado da ordem de Trabalhos.
CoNTrATo DE CoMoDATo A CELEBrAr EN-
TrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E A 
gAIUrB – UrBANISMo E hABITAção, EM
EDoC/2017/16696
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar a cedência ao Município de vila Nova 
de gaia, em regime de comodato, das frações 
gr e gS do prédio urbano constituído em regi-
me de propriedade horizontal, sito na rua Dio-
go Cassels nºs 119, 121, 127, 135, 137 e 145, rua 
Elias garcia nºs 198, 240 e 260 e rua Afonso de 
Albuquerque, nºs 100, 110 e 114, União de Fre-
guesias de Mafamude e vilar do Paraíso, bem 
como, a respetiva minuta do contrato de como-
dato, nos termos informados.
PrESTAção DE SErvIçoS DE vIgILâNCIA E 
SEgUrANçA hUMANA A QUE CorrESPoNDE 
o LoTE 2 Ao ABrIgo Do ACorDo QUADro 
(AQ-vS-2014 – SErvIçoS DE vIgILâNCIA E 
SEgUrANçA – ESPAP) – AProvAção Do rE-
LATÓrIo FINAL E ADJUDICAção À EMPrESA 
roNSEgUr – roNDAS E SEgUrANçA LDA.
EDoC/2016/65217
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o seguinte:
- A admissão das propostas das empresas: 
2045-gáLIA/SErvIçoS DE vIgILâNCIA E SE-
gUrANçA, A.C.E; vIgIEXPErT - PrEvENção 
E vIgILâNCIA PrIvADA, LDA.; roNSEgUr, 
roNDAS E SEgUrANçA, LDA; SECUrITAS - 
SErvIçoS E TECNoLogIA DE SEgUrANçA, 
S.A.; STroNg - SEgUrANçA, S.A.; ChAroN - 
PrESTAção DE SErvIçoS DE SEgUrANçA E 
vIgILâNCIA, S. A.; CoMANSEgUr SEgUrAN-
çA PrIvADA, S.A. e grUPo 8-vIgILâNCIA E 
PrEvENção ELECTrÓNICA, UNIPESSoAL, 
LDA;
- A adjudicação da contratação da aquisição de 
serviços de vigilância e segurança humana em 
conformidade com as peças do procedimen-
to e da proposta titulada pela empresa roN-
SEgUr, roNDAS E SEgUrANçA, LDA., pelo 
prazo de 24 meses, que representa o encargo 
mensal de 58.483,46 €, anual de 701.801,52€ e 
para todo o período de vigência do contrato de 
1.403.603,04€, acrescido em todos os casos de 
IvA. 
De acordo com o previsto no ponto vI do Con-
vite, deverá o adjudicatário apresentar caução 
a favor do Município, no valor de 70.180,15€, 

correspondente a 5% do preço contratual.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE PrEFErÊNCIA rE-
LATIvAMENTE À ALIENAção Do IMÓvEL SITo 
NA rUA vITErBo CAMPoS Nº 256, UNIão DE 
FrEgUESIAS DE SANTA MArINhA E São PE-
Dro DA AFUrADA, SoLICITADo Por MArIA 
FILoMENA MAToS DoS rEIS
EDoC/2017/15414
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência relativamente 
à alienação do imóvel sito na rua viterbo Cam-
pos nº 256, União de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São Pedro da Afurada, solicitado por 
Maria Filomena Matos dos reis, nos termos da 
Informação nº 025/2017/DPE.
CELEBrAção DE Novo CoNTrATo DE Ar-
rENDAMENTo CoM goNçALo ANTÓNIo 
BrAZão PArA A CAvE Do IMÓvEL SITo NA 
TrAvESSA MIrA PorTo Nº 39, UNIão DE 
FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E vILAr Do PA-
rAÍSo PELo vALor DE € 51,36/MÊS, vALor 
IgUAL Ao PAgo PELA ArrENDATárIA DA 
oUTrA CAvE Do MESMo PrÉDIo
EDoC/2017/9501
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a celebração de um novo contrato de 
arrendamento com o Sr. gonçalo António Bra-
zão, para a cave do imóvel sito na Travessa Mira 
Porto, nº 39, da União de Freguesias de Mafa-
mude e vilar do Paraíso, pelo valor de 51,36€/
Mês, valor igual ao pago pela arrendatária da 
outra cave do mesmo prédio, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE ACEITAção DE TErrENo oFE-
rECIDo CoMo DAção EM PAgAMENTo DE 
PArTE DA DÍvIDA DA rEQUErENTE LUCINA 
DA CoNCEIção BESSA DoS SANToS SoArES 
ESTEvES QUE TrAMITA NoS SErvIçoS DE 
EXECUçÕES FISCAIS
EDoC/2017/34048
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, acei-
tar o terreno oferecido como dação em paga-
mento de parte da dívida da requerente Lucina 
da Conceição Bessa dos Santos Soares Esteves, 
que tramita nos Serviços de Execuções Fiscais, 
nos termos informados.
rECLAMAção – IMPUgNAção ADMINISTrA-
TIvA CoM PUBLICIDADE INTErNACIoNAL 
PArA PrESTAção DE SErvIçoS No âMBITo 
DA ForMAção, SEgUrANçA E DESENvoLvI-
MENTo DE ATIvIDADES AQUáTICAS
EDoC/2017/16152
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: 
“Concordo. Ao DAJ. À Câmara para ratifica-
ção.22.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
22 de março de 2017 que aprovou a notificação 
dos restantes concorrentes pela DCPA e o en-
vio do presente assunto ao DAJ, para a com-
petente análise e ulteriores procedimentos, nos 
termos informados.
CoNCUrSo PúBLICo CoM PUBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL rELATIvo À ESCoLA BáSICA 
DE vALADArES – rEQUALIFICAção E Mo-
DErNIZAção DAS INSTALAçÕES – rETIFICA-
ção Do ProgrAMA Do CoNCUrSo
EDoC/2017/8047
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a retificação do Programa de Concurso 
relativo ao “Concurso Público com Publicidade 
Internacional relativo à Escola Básica de vala-
dares – requalificação e Modernização das Ins-
talações”, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 69,99, PArA DESLo-

CAção Ao CENTro AMBIENTAL DAS rIBEI-
rAS DE gAIA, No DIA 15 DE MArço DE 2017, 
SoLICITADo PELo JArDIM DE INFâNCIA DAS 
CAvADINhAS
EDoC/2017/14543
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais no valor 
de €69,99 (sessenta e nove euros e noventa e 
nove cêntimos),para deslocação ao Centro Am-
biental das ribeiras de gaia, no dia 15 de março 
de 2017, solicitado pelo Jardim de Infância das 
Cavadinhas, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 45,95, PArA DESLo-
CAção Ao PorTo, No DIA 09 DE MArço DE 
2017, SoLICITADo PELA ESCoLA ProFESSor 
DoUTor MArQUES DoS SANToS
EDoC/2017/13249
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais no valor de 
€45,95 (quarenta e cinco euros e noventa e 
cinco cêntimos), para deslocação ao Porto, no 
dia 09 de março de 2017, solicitado pela Escola 
Professor Doutor Marques dos Santos, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 432,19, PArA DESLo-
CAção A CoIMBrA, No DIA 11 DE MArço DE 
2017, SoLICITADo PELA ASSoCIAção DES-
PorTIvA MoDICUS SANDIM
EDoC/2017/13958
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais, isentando 70% do 
valor de €432,19 (quatrocentos e trinta e dois 
euros e dezanove cêntimos), ou seja, o valor de 
€302,53 (trezentos e dois euros e cinquenta e 
três cêntimos), para deslocação a Coimbra, no 
dia 11 de março de 2017, solicitado pela Asso-
ciação Desportiva Modicus Sandim, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 359,93, PArA DESLo-
CAção A São JACINTo/AvEIro, No DIA 18 
E 19 DE MArço DE 2017, SoLICITADo PELo 
AgrUPAMENTo DE ESCUTEIroS (Nº 321) vI-
LAr Do PArAÍSo
EDoC/2017/15371
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€359,93 (trezentos e cinquenta e nove euros 
e noventa e três cêntimos), para deslocação a 
São Jacinto/Aveiro, no dia 18 e 19 de março de 
2017, solicitado pelo Agrupamento de Escutei-
ros (nº 321) vilar do Paraíso, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 134,52 PArA DESLo-
CAção A LoUroSA, No DIA 16 DE MArço 
DE 2017, SoLICITADo PELA ESCoLA EB1 DA 
grANJA
EDoC/2017/14880
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de 
€134,52 (cento e trinta e quatro euros e cin-
quenta e dois cêntimos), para deslocação a 
Lourosa, no dia 16 de março de 2017, solicitado 

pela Escola EB1 da granja, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 660,79 PArA DESLo-
CAção A LISBoA, No DIA 16 DE MArço DE 
2017, SoLICITADo PELA ASSoCIAção DES-
PorTIvA E CULTUrAL DE SANTA ISABEL
EDoC/2017/14587
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais, isentando 70% do 
valor de €660,79 (seiscentos e sessenta euros 
e setenta e nove cêntimos), ou seja, o valor de 
€462,55 (quatrocentos e sessenta e dois euros 
e cinquenta e cinco cêntimos), para deslocação 
a Lisboa, no dia 16 de março de 2017, solicitado 
pela Associação Desportiva e Cultural de Santa 
Isabel, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 476,10 PArA DESLo-
CAção A oLIvEIrA Do hoSPITAL, No DIA 12 
DE MArço DE 2017, SoLICITADo PELo SPor-
TINg CLUBE CoIMBrÕES
EDoC/2017/13874
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de uti-
lização de viaturas municipais, isentando 70% 
do valor de €476,10 (quatrocentos e setenta e 
seis euros e dez cêntimos), ou seja, o valor de 
€333,27 (trezentos e trinta e três euros e vinte 
e sete cêntimos), para deslocação a oliveira do 
hospital, no dia 12 de março de 2017, solicitado 
pelo Sporting Clube Coimbrões, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 233,58 PArA DESLo-
CAção A vILA CAIZ, No DIA 12 DE MArço DE 



13

 Nº 77 | ABrIL 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

CâMArA MUNICIPAL

2017, SoLICITADo PELo SPorT CLUBE DrA-
gÕES SANDINENSES
EDoC/2017/13894
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, isentando 
70% do valor de €233,58 (duzentos e trinta e 
três euros e cinquenta e oito cêntimos), ou seja, 
o valor de €163,51 (cento e sessenta e três euros 
e cinquenta e um cêntimos), para deslocação a 
vila Caiz, no dia 12 de março de 2017, solicitado 
pelo Sport Clube Dragões Sandinenses, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 155,57 PArA DESLo-
CAção A PArEDES, No DIA 11 DE MArço DE 
2017, SoLICITADo PELA ASSoCIAção CoN-
SELho SENIorES ProPrIETárIoS UrBANI-
ZAção vILA D’ESTE
EDoC/2017/13859
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
155,57 (cento e cinquenta e cinco euros e cin-
quenta e sete cêntimos), para deslocação a 
Paredes, no dia 11 de março de 2017, solicitado 
pela Associação Conselho Seniores Proprietá-
rios Urbanização vila d’Este, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 118,02 PArA DESLo-
CAção A FIãES/SANTA MArIA DA FEIrA, No 
DIA 21 DE MArço DE 2017, SoLICITADo PELA 
ESCoLA EB1/JI DE BrANDArIZ
EDoC/2017/15706
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.

Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
118,02 (cento e dezoito euros e dois cêntimos), 
para deslocação a Fiães/Santa Maria da Feira, 
no dia 21 de março de 2017, solicitado pela Es-
cola EB1/JI de Brandariz, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 78,76 PArA DESLo-
CAção Ao CENTro DE EDUCAção AMBIEN-
TAL DAS rIBEIrAS DE gAIA, No DIA 22 DE 
MArço DE 2017, SoLICITADo PELo JArDIM 
DE INFâNCIA DAS CAvADINhAS
EDoC/2017/15781
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
utilização de viaturas municipais, no valor de € 
78,76 (setenta e oito euros e setenta e seis cên-
timos), para deslocação ao Centro de Educa-
ção Ambiental das ribeiras de gaia, no dia 22 
de março de 2017, solicitado pelo Jardim de In-
fância das Cavadinhas, nos termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPal DE iNFraESTrUTUraS 
E ESPaÇOS PÚbliCOS

rEQUALIFICAção E MoDErNIZAção DAS 
INSTALAçÕES DA ESCoLA BáSICA SoPhIA 
DE MELLo BrEYNEr - EMPrEITADA – ABEr-
TUrA DE CoNCUrSo PúBLICo CoM PUBLI-
CIDADE INTErNACIoNAL, AProvAção DAS 
PEçAS TÉCNICAS, JUrÍDICAS E JúrI Pro-
PoSTo
EDoC/2017/10975
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, au-
torizar a abertura de procedimento por “Con-
curso Público com Publicidade Internacional 
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para a requalificação e Modernização das 
Instalações da Escola Básica Sophia de Mello 
Breyner”, nos termos da alínea b) do artigo 19º 
e artigo 130º e seguintes do CCP e aprovação 
das peças técnicas, jurídicas e o júri proposto, 
nos termos informados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA 
JoSÉ D. g. oLIvEIrA NA INTErSEção CoM A 
rUA DoM hENrIQUE DE CErNAChE E rECo-
LoCAção DE SINAL NA rUA DA CorTINhA, 
UNIão DE FrEgUESIAS DE SANTA MArINhA 
E São PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/10644
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito na rua 
José D. g. oliveira na interseção com a rua 
Dom henrique de Cernache e recolocação de 
Sinal na rua da Cortinha, União de Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos 
termos informados.
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA rUA 
BELA DE EIrÓS, UNIão DE FrEgUESIAS DE 
gULPILhArES E vALADArES
EDoC/2017/9385
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a Postura Municipal de Trânsito na rua 
Bela de Eirós, União de Freguesias de gulpilha-
res e valadares, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE UM LUgAr DE ESTACIoNAMENTo 
PrIvATIvo, No vALor DE € 2.158,80, SoLI-
CITADo PELA ArS NorTE – ACES grANDE 
PorTo vII - gAIA
EDoC/2017/8141
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-

var a dispensa de pagamento de taxa de lugar 
de um lugar de estacionamento privativo, no 
valor de € 2.158,80 (dois mil cento e cinquen-
ta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado 
pela ArS NorTE – ACES grANDE PorTo vII 
- gAIA, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE UM LUgAr DE ESTACIoNAMENTo 
PrIvATIvo, No vALor DE € 2.158,80, SoLICI-
TADo PELA ASSoCIAção ArTÍSTICA ETCE-
TErA
EDoC/2017/8549
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
um lugar de estacionamento privativo, no valor 
de € 2.158,80 (dois mil cento e cinquenta e oito 
euros e oitenta cêntimos), solicitado pela AS-
SoCIAção ArTÍSTICA ETCETErA, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE LUgAr DE ESTACIoNAMENTo PrI-
vATIvo, No vALor DE € 700,00, SoLICITADo 
PELA PArÓQUIA DE SANTo ANDrÉ DE CANI-
DELo
EDoC/2017/16416
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
lugar de estacionamento privativo, no valor de 
€ 700,00 (setecentos euros), solicitado pela 
Paróquia de santo André de Canidelo, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE UM LUgAr DE ESTACIoNAMENTo 
PrIvATIvo No vALor DE € 3.238,20, SoLICI-
TADo PELA ASSoCIAção DAS ESCoLAS Do 
TorNE E Do PrADo
EDoC/2017/5085
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
um lugar de estacionamento privativo, no valor 
de € 3.238,20 (três mil duzentos e trinta e oito 
euros e vinte cêntimos), solicitado pela Asso-
ciação das Escolas do Torne e do Prado, nos 
termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE UM LUgAr DE ESTACIoNAMENTo 
PrIvATIvo No vALor DE € 840,57, SITo NA 
rUA DA IgrEJA – SEIXEZELo, SoLICITADo 
PELA UNIão DE FrEgUESIAS DE PEDroSo E 
SEIXEZELo
EDoC/2017/7495
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa de um 
lugar de estacionamento privativo, no valor de 
€ 840,57 (oitocentos e quarenta euros e cin-
quenta e sete cêntimos), sito na rua da Igreja 
– Seixezelo, solicitado pela União de Freguesias 
de Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE CINCo LUgArES DE ESTACIoNA-
MENTo PrIvATIvo No vALor DE € 5.403,65, 
SITo NA rUA PAúL DE PEDroSo – PEDroSo, 
SoLICITADo PELA UNIão DE FrEgUESIAS DE 
PEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/8422
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa de 
cinco lugares de estacionamento privativo, no 
valor de € 5.403,65 (cinco mil quatrocentos e 
três euros e sessenta e cinco cêntimos), sito na 
rua Paúl de Pedroso – Pedroso, solicitado pela 
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE DoIS LUgArES DE ESTACIoNAMEN-

To PrIvATIvo No vALor DE € 2.161,46, SITo 
No LArgo PADrE SAúDE E rUA DE S. BráS 
– SANDIM, SoLICITADo PELA UNIão DE FrE-
gUESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TUMA
EDoC/2017/8259
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de dois lu-
gares de estacionamento privativo, no valor de 
€ 2.161,46 (dois mil cento e sessenta e um euros 
e quarenta e seis cêntimos), sito no Largo Pa-
dre Saúde e rua de S. Brás – Sandim, solicitado 
pela União de Freguesias de Sandim, olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE DoIS LUgArES DE ESTACIoNAMEN-
To PrIvATIvo No vALor DE € 2.161,46, SITo 
NA rUA CASTANhEIrA Do rIBATEJo - AvIN-
TES SoLICITADo PELA gUArDA NACIoNAL 
rEPUBLICANA – PoSTo TErrITorIAL DE 
AvINTES
EDoC/2017/8275
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
dois lugares de estacionamento privativo, no 
valor de € 2.161,46 (dois mil cento e sessenta 
e um euros e quarenta e seis cêntimos), sito na 
rua Castanheira do ribatejo - Avintes solicita-
do pela guarda Nacional republicana – Posto 
Territorial de Avintes, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE DoIS LUgArES DE ESTACIoNAMEN-
To PrIvATIvo No vALor DE € 1.440,98, SITo 
NA rUA Do LAMEIro Novo – ArCoZELo, 
SoLICITADo PELo AgrUPAMENTo DE ESCo-
LAS SoPhIA DE MELLo BrEYNEr
EDoC/2017/8417
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.



CâMArA MUNICIPAL

Nº 77 | ABrIL 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

16

Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa de dois 
lugares de estacionamento privativo, no valor 
de € 1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta eu-
ros e noventa e oito cêntimos), sito na rua do 
Lameiro Novo – Arcozelo, solicitado pelo Agru-
pamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE UM LUgAr DE ESTACIoNAMENTo 
PrIvATIvo No vALor DE € 1.080,73, SITo NA 
Av.ª ANTÓNIo CoELho MorEIrA – vALADA-
rES, SoLICITADo PELA FáBrICA DA IgrEJA 
PAroQUIAL DE vALADArES
EDoC/2017/8225
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.17.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
um lugar de estacionamento privativo, no va-
lor de € 1.080,73 (mil e oitenta euros e setenta 
e três cêntimos), sito na Av.ª. António Coelho 
Moreira – valadares, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de valadares, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE UM LUgAr DE ESTACIoNAMENTo 
PrIvATIvo No vALor DE € 3.238,20, SITo NA 
Av.ª. DIogo LEITE – SANTA MArINhA, SoLI-
CITADo PELA ASSoCIAção rECrEATIvA “oS 
MArEANTES Do rIo DoUro”
EDoC/2017/8082
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
um lugar de estacionamento privativo, no valor 
de € 3.238,20 (três mil duzentos e trinta e oito 
euros e vinte cêntimos), sito na Av.ª Diogo Lei-
te – Santa Marinha, solicitado pela Associação 
recreativa “os Mareantes do rio Douro”, nos 
termos informados.

PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE DoIS LUgArES DE ESTACIoNAMEN-
To PrIvATIvo No vALor DE € 4.317,60, SITo 
NA rUA DA gUINÉ – MAFAMUDE, SoLICITA-
Do PELo AgrUPAMENTo vErTICAL SoArES 
DoS rEIS – EB1 JoAQUIM NICoLAU DE ALMEI-
DA
EDoC/2017/6920
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
dois lugares de estacionamento privativo no 
valor de € 4.317,60 (quatro mil trezentos e de-
zassete euros e sessenta cêntimos), sito na rua 
da guiné – Mafamude, solicitado pelo Agrupa-
mento vertical Soares dos reis – EB1 Joaquim 
Nicolau de Almeida, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE QUATro LUgArES DE ESTACIoNA-
MENTo PrIvATIvo No vALor DE € 4.322,92, 
SITo NA Avª. goMES gUErrA – ArCoZELo, 
SoLICITADo PELA ASSoCIAção hUMANITá-
rIA DoS BoMBEIroS voLUNTárIoS DA AgU-
DA
EDoC/2017/7492
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
quatro lugares de estacionamento privativo no 
valor de € 4.322,92 (quatro mil trezentos e vinte 
e dois euros e noventa e dois cêntimos), sito na 
Av.ª gomes guerra – Arcozelo, solicitado pela 
Associação humanitária dos Bombeiros volun-
tários da Aguda, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE DoIS LUgArES DE ESTACIoNA-
MENTo PrIvATIvo No vALor DE € 4.317,60, 
SITo NA rUA CoNCEIção FErNANDES – MA-
FAMUDE, SoLICITADo PELo AgrUPAMENTo 
vErTICAL DE SoArES DoS rEIS – EB2/3 So-
ArES DoS rEIS
EDoC/2017/6755
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
dois lugares de estacionamento privativo no 
valor de € 4.317,60 (quatro mil trezentos e de-
zassete euros e sessenta cêntimos), sito na rua 
Conceição Fernandes – Mafamude, solicitado 
pelo Agrupamento vertical de Soares dos reis 
– EB2/3 Soares dos reis, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE DoIS LUgArES DE ESTACIoNA-
MENTo PrIvATIvo No vALor DE € 1.400,90, 
SITo NA rUA ESCoLA CENTrAL – AvINTES, 
SoLICITADo PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE 
AvINTES
EDoC/2017/40
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de dois lu-
gares de estacionamento privativo no valor de 
€ 1.400,90 (mil e quatrocentos euros e noventa 
cêntimos), sito na rua Escola Central – Avintes, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE DoIS LUgArES DE ESTACIoNAMEN-
To PrIvATIvo No vALor DE € 4.317,60, SITo 
NA rUA BArToLoMEU DIAS – oLIvEIrA Do 
DoUro, SoLICITADo PELo CENTro DE SAú-
DE SoArES DoS rEIS
EDoC/2017/7529
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de 
dois lugares de estacionamento privativo no 
valor de € 4.317,60 (quatro mil trezentos e de-
zassete euros e sessenta cêntimos), sito na rua 

Bartolomeu Dias – oliveira do Douro, solicitado 
pelo Centro de Saúde Soares dos reis, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA Do PAgAMENTo DE 
TAXAS rEFErENTES À INTErrUPção DE 
TrâNSITo EM várIoS ArrUAMENToS EM 
SANTA MArINhA – ProCISSão EM hoNrA 
DE NoSSo SENhor DoS PASSoS, SoLICITA-
Do PELA CoMISSão DE FESTAS EM hoNrA 
DE NoSSo SENhor DoS AFLIToS
EDoC/2017/15012
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas 
referentes à interrupção de trânsito em vários 
arruamentos em Santa Marinha – Procissão em 
honra de Nosso Senhor dos Passos, no valor de 
€ 427,50 (quatrocentos e vinte e sete euros e 
cinquenta cêntimos), solicitado pela Comissão 
de Festas em honra de Nosso Senhor dos Afli-
tos, nos termos informados.
 

DirEÇÃO MUNiCiPal Para a iNClUSÃO 
SOCial

CANDIDATUrAS DE TrANSPorTES ESCoLA-
rES
EDoC/2017/9404
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Apro-
vo. À Câmara para ratificação.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Senhor Presidente datado 
de 24-03-2017 que aprovou as Candidaturas de 
Transportes Escolares, nos termos informados.
ProPoSTA DE ANULAção DA DÍvIDA DA 
UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL DE vILA 
D’ESTE, MArIANA TEIXEIrA AZEvEDo, No 
MoNTANTE DE € 22,00, CorrESPoNDENTE 
À MENSALIDADE DE JANEIro DE 2017 E rES-
PETIvA MULTA
EDoC/2017/9309
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação da dívida da 
utente da Piscina Municipal de vila d’Este, Ma-
riana Teixeira Azevedo, no montante de € 22,00 
(vinte e dois euros), correspondente à mensali-
dade de janeiro de 2017 e respetiva multa, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA ToTAL DE PAgAMENTo 
DE TAXA PELA UTILIZAção DA PISCINA DE 
vILA D’ESTE, No vALor DE € 525,00, Cor-
rESPoNDENTE Ao ANo LETIvo DE 2016/2017, 
SoLICITADo PELA EQUIPA DE EDUCAção 
ESPECIAL DA ESCoLA SECUNDárIA Dr. Jo-
AQUIM goMES FErrEIrA
EDoC/2017/14885
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa total de pagamento de taxa pela 
utilização da Piscina de vila d’Este, no valor de 
€ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco euros), 
correspondente ao ano letivo de 2016/2017, so-
licitado pela Equipa de Educação Especial da 
Escola Secundária Dr. Joaquim gomes Ferreira, 
nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA SoLICI-
TADo Por SArA ISABEL oLIvEIrA DE ALMEI-
DA
EDoC/2017/12356
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria 
administrativa, no valor de € 79,00 (setenta e 
nove euros), solicitado por Sara Isabel oliveira 
de Almeida, nos termos informados.
Saiu da reunião o Senhor vereador Firmino Jor-
ge Anjos Pereira. 
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE LI-
CENçA DEvIDA Por LEgALIZAção oFICIo-
SA, SoLICITADo Por JoSÉ CoELho DE oLI-

vEIrA
EDoC/2017/9689
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de licença devida 
por legalização oficiosa, no valor de €543,96 
(quinhentos e quarenta e três euros e noventa 
e seis cêntimos), solicitado por José Coelho de 
oliveira, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA PELA UTILIZAção DA PISCINA MUNICI-
PAL AUrorA CUNhA DoS ALUNoS QUE IN-
TEgrAM A UNIvErSIDADE SÉNIor DA ACA-
DEMIA CULTUrAL E MUSICAL DE AvINTES
EDoC/2017/12429
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa no va-
lor de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta eu-
ros), pela utilização da Piscina Municipal Aurora 
Cunha, dos alunos que integram a Universidade 
Sénior da Academia Cultural e Musical de Avin-
tes, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA PELA UTILIZAção DA PISCINA MUNICI-
PAL DA grANJA PELA ASSoCIAção DE NA-
DADorES SALvADorES SUMMEr PrIorITY
EDoC/2017/16070
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 da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxa no valor de 
€ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco euros), pela 
utilização da Piscina Municipal da granja, pela 
Associação de Nadadores Salvadores Summer 
Priority, nos termos informados.
ATrIBUIção TEMPorárIA DE LUgArES 
PArA INSTALAção DE UNIDADES MÓvEIS 
oU AMovÍvEIS PArA A PrESTAção DE SEr-
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vIçoS DE rESTAUrAção oU BEBIDAS DE 
CAráTEr Não SEDENTárIo – STrEET FooD 
E NoMEAção Do JúrI DE ProCEDIMENTo
EDoC/2017/17798
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.29.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de Atribuição Temporária 
de Lugares para Instalação de Unidades Móveis 
ou Amovíveis para a Prestação de Serviços de 
restauração ou Bebidas de Caráter Não Seden-
tário – STrEET FooD e Nomeação do Júri de 
Procedimento, nos termos informados.
 
DirEÇÃO MUNiCiPal DE UrbaNiSMO E aM-

biENTE
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSão DAS LICENçAS 
ESPECIAIS DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE SEIS vIAS SACrAS E DUAS ProCIS-
SÕES No vALor DE € 76,89, SoLICITADo 
PELA UNIão DAS FrEgUESIAS DE grIJÓ E 
SErMoNDE
EDoC/2017/7851
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxas devi-
das pela emissão das licenças especiais de ru-
ído relativa à realização de Seis vias Sacras e 
Duas Procissões, no valor de € 76,89 (setenta e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado 
pela União das Freguesias de grijó e Sermonde, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “BAILE 50 ANoS” No vALor DE € 
57,39, SoLICITADo PELA ASSoCIAção hU-
MANITárIA DoS BoMBEIroS voLUNTárIoS 
DE AvINTES
EDoC/2017/8992
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 

apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Baile 50 anos” no valor 
de € 57,39 (cinquenta e sete euros e trinta e 
nove cêntimos), solicitado pela Associação hu-
manitária dos Bombeiros voluntários de Avin-
tes, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “FESTA DE CArNAvAL” No vALor 
DE € 127,39, SoLICITADo PELo CENTro CUL-
TUrAL oCUPAção E DESPorTo DE SANTo 
ANTÓNIo DAS ANTAS
EDoC/2017/6558
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Festa de Carnaval”, no 
valor de € 127,39 (cento e vinte e sete euros e 
trinta e nove cêntimos), solicitado pelo Centro 
Cultural ocupação e Desporto de Santo Antó-
nio das Antas, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “FESTA DE CArNAvAL” No vALor 
DE € 190,39, SoLICITADo PELA ASSoCIAção 
rECrEATIvA rEMES
EDoC/2017/9597
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Festa de Carnaval”, no 
valor de € 190,39 (cento e noventa euros e trin-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Associação 
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recreativa rEMES, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “FESTA EM hoNrA DE SANTo ISI-
Doro DE AFoNSIM” No vALor DE € 190,90, 
SoLICITADo PELA FáBrICA DA IgrEJA PA-
roQUIAL DA FrEgUESIA DE São PEDro DE 
PEDroSo
EDoC/2017/14698
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa devi-
da pela emissão da licença especial de ruído re-
lativa à realização de “Festa em honra de Santo 
Isidoro de Afonsim” no valor de € 190,90 (cento 
e noventa euros e noventa cêntimos), solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de São Pedro de Pedroso, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DA “FEIrA Do FUMEIro” No vALor DE 
€ 323,39, SoLICITADo PELA JUNTA DE FrE-
gUESIA DE São FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/8002
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Feira do Fumeiro” no 
valor de € 323,39 (trezentos e vinte e três euros 
e trinta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de São Félix da Marinha, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DA “FESTA DE CArNAvAL” No vALor 
DE € 99,39, SoLICITADo PELA ASSoCIAção 
Do orFEão DE vALADArES

EDoC/2017/10710
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Festa de Carnaval”, no 
valor de € 99,39 (noventa e nove euros e trinta 
e nove cêntimos), solicitado pela Associação do 
orfeão de valadares, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DA “vIA SACrA” No vALor DE € 26,89, 
SoLICITADo PELA FáBrICA DA IgrEJA PA-
roQUIAL DA FrEgUESIA DE São PEDro DE 
PEDroSo
EDoC/2017/15899
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “via Sacra” no valor de 
€ 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos), solicitado pela Fábrica da Igreja Paro-
quial da Freguesia de São Pedro de Pedroso, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DA “ENTrEgA DE PrÉMIoS DE QUADro 
DE hoNrA E gErAção FANTáSTICA” No vA-
Lor DE € 39,89, SoLICITADo PELo AgrUPA-
MENTo DE ESCoLAS Dr. CoSTA MAToS
EDoC/2017/11232
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
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relativa à realização de “Entrega de Prémios de 
Quadro de honra e geração Fantástica” no va-
lor de € 39,89 (trinta e nove euros e oitenta e 
nove cêntimos), solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas Dr. Costa Matos, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “DESFILE DE CArNAvAL” No vALor 
DE € 25,89, SoLICITADo PELA UNIão DE FrE-
gUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/10277
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Desfile de Carnaval” no 
valor de € 25,89 (vinte e cinco euros e oitenta 
e nove cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de grijó e Sermonde, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “DESFILE DE CArNAvAL” No vALor 
DE € 26,89, SoLICITADo PELA UNIão DE FrE-
gUESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TUMA
EDoC/2017/10919
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Desfile de Carnaval” no 
valor de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e 
nove cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-

ção DE “FESTA DE CArNAvAL” No vALor 
DE € 127,39, SoLICITADo PELoS PLEBEUS 
AvINTENSES
EDoC/2017/11305
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Festa de Carnaval”, no 
valor de € 127,39 (cento e vinte e sete euros e 
trinta e nove cêntimos), solicitado pelos Ple-
beus Avintenses, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “ProCISSão EM hoNrA Do SENhor 
DoS PASSoS” No vALor DE € 52,78, SoLICI-
TADo PELA FáBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL 
DE SANTA BárBArA DE CoIMBrÕES
EDoC/2017/12495
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Procissão em honra do 
Senhor dos Passos” no valor de € 52,78 (cin-
quenta e dois euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de 
Santa Bárbara de Coimbrões, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “FESTA DE CArNAvAL” EM AvINTES, 
No vALor DE € 162,39, SoLICITADo PELA 
AZES – ASSoCIAção ZELADorA EMPrEEN-
DIMENTo SoCIAL 
EDoC/2017/10002
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
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mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Festa de Carnaval” em 
Avintes, no valor de € 162,39 (cento e sessenta 
e dois euros e trinta e nove cêntimos), solicita-
do pela AZES – Associação Zeladora Empreen-
dimento Social, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “ArrUADA DE BoMBoS”, “CorTE-
Jo CArNAvALESCo” E MArChE AUX FLAM-
BEAUX”, No vALor DE € 95,78, SoLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE AvINTES
EDoC/2017/4820
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Arruada de Bombos”, 
“Cortejo Carnavalesco” e “Marche aux Flambe-
aux”, no valor de € 95,78 (noventa e cinco eu-
ros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela 
Junta de Freguesia de Avintes, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “FESTAS EM hoNrA DE SANTA APo-
LÓNIA”, No vALor DE € 175,90, SoLICITADo 
PELA CoMISSão DE FESTAS EM hoNrA DE 
SANTA APoLÓNIA
EDoC/2017/1967
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Festas em honra de 
Santa Apolónia”, no valor de € 175,90 (cento e 
setenta e cinco euros e noventa cêntimos), so-

licitado pela Comissão de Festas em honra de 
Santa Apolónia, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “FESTA EM hoNrA DE NoSSA SE-
NhorA Do MoNTE E MárTIr São SEBAS-
TIão”, No vALor DE € 161,90, SoLICITADo 
PELA CoMISSão DE FESTAS EM hoNrA DE 
NoSSA SENhorA Do MoNTE E MárTIr São 
SEBASTIão
EDoC/2017/14761
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa devi-
da pela emissão da licença especial de ruído re-
lativa à realização de “Festa em honra de Nossa 
Senhora do Monte e Mártir São Sebastião”, no 
valor de € 161,90 (cento e sessenta e um euros e 
noventa cêntimos), solicitado pela Comissão de 
Festas em honra de Nossa Senhora do Monte 
e Mártir São Sebastião, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “CoMEMorAçÕES Do 90º ANIvEr-
SárIo CoM A rEALIZAção DE EvENToS 
CULTUrAIS, rECrEATIvoS E DESPorTIvoS”, 
No vALor DE € 167,78 SoLICITADo PELo 
CLUBE DESPorTIvo MArCo
EDoC/2017/4829
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Comemorações do 90º 
Aniversário com a realização de eventos cultu-
rais, recreativos e desportivos”, no valor de € 
167,78 (cento sessenta e sete euros e setenta e 
oito cêntimos), solicitado pelo Clube Desporti-
vo Marco, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
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TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “BAILE Do rANCho FoLCLÓrICo 
DA AFUrADA”, NoS DIAS 21 E 22 DE JANEIro 
DE 2017, No vALor DE € 57,39, SoLICITADo 
PELo rANCho FoLCLÓrICo DA AFUrADA
EDoC/2017/3521
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 92, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Baile do rancho Fol-
clórico da Afurada”, nos dias 21 e 22 de janeiro 
de 2017, no valor de € 57,39 (cinquenta e sete 
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pelo 
rancho Folclórico da Afurada, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “BAILE Do rANCho FoLCLÓrICo 
DA AFUrADA”, NoS DIAS 25 E 26 DE MArço 
DE 2017, No vALor DE € 57,39, SoLICITADo 
PELo rANCho FoLCLÓrICo DA AFUrADA
EDoC/2017/15664
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 93, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Baile do rancho Fol-
clórico da Afurada”, nos dias 25 e 26 de março 
de 2017, no valor de € 57,39 (cinquenta e sete 
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pelo 
rancho Folclórico da Afurada, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA ES-
PECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZAção 
DE “FESTA DE São vICENTE DE oLIvAL”, No 
vALor DE € 86,67, SoLICITADo PELA UNIão 
DE FrEgUESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTUMA

EDoC/2017/2583
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 94, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa devi-
da pela emissão da licença especial de ruído re-
lativa à realização de “Festa de São vicente de 
olival”, no valor de € 86,67 (oitenta e seis eu-
ros e sessenta e sete cêntimos), solicitado pela 
União de Freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “FESTA EM hoNrA DE S. BráS E S. 
SEBASTIão”, No vALor DE € 67,78, SoLICI-
TADo PELA UNIão DE FrEgUESIAS DE gUL-
PILhArES E vALADArES
EDoC/2017/3629
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 95, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Festa em honra de S. 
Brás e S. Sebastião”, no valor de € 67,78 (ses-
senta e sete euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de gulpi-
lhares e valadares, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “FESTA EM hoNrA DE S. FÉLIX E S. 
SEBASTIão”, No vALor DE € 114,67, SoLICI-
TADo PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE São 
FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/6505
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 96, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa de-
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vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Festa em honra de S. 
Félix e S. Sebastião”, no valor de € 114,67 (cen-
to e catorze euros e sessenta e sete cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de São Félix 
da Marinha, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “vIA SACrA”, No vALor DE € 25,89, 
SoLICITADo PELA ASSoCIAção CENTro 
MArIA DE NAZArÉ
EDoC/2017/2351
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 97, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “via Sacra”, no valor de 
€ 25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos) solicitado pela Associação Centro 
Maria de Nazaré, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “DESFILE DE CArNAvAL”, No vALor 
DE € 51,78, SoLICITADo PELA FáBrICA DA 
IgrEJA PAroQUIAL DA FrEgUESIA DE São 
PEDro PEDroSo
EDoC/2017/2995
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 98, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído 
relativa à realização de “Desfile de Carnaval”, 
no valor de € 51,78 (cinquenta e um euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro 
Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA ES-
PECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZAção 
DE “FESTA EM hoNrA DA NoSSA SENhorA 

DA horA E SANTA MArIA MADALENA”, No 
vALor DE € 189,90, SoLICITADo PELA JUNTA 
DE FrEgUESIA DA MADALENA
EDoC/2017/10474
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 99, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa devi-
da pela emissão da licença especial de ruído re-
lativa à realização de “Festa em honra da Nossa 
Senhora da hora e Santa Maria Madalena”, no 
valor de € 189,90 (cento e oitenta e nove euros 
e noventa cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia da Madalena, nos termos informados.
 

GaiUrb UrbaNiSMO E HabiTaÇÃO, EM
rEIS & rIo, LDª. – EXPoSIção CADUCIDADE 
DE LoTEAMENTo – ProCESSo 287/94 - PL 
EDoC/2017/16133
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
100, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta apresentada no ponto II 
da Informação IM.DAJ.012.01 de 02.03.2017 da 
gaiurb Urbanismo e habitação, E.M.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA A TITULo DE oCUPAção Do ESPAço 
PúBLICo, SoLICITADo Por LUDIvINE ANNIE 
MENDES – ProCESSo 3160/11 PL, FrEgUESIA 
DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2017/6108
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 101, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa a tí-
tulo de ocupação do espaço público, isentando 
50% do valor de € 43,20 (quarenta e três euros 
e vinte cêntimos), ou seja, o valor de € 21,60 
(vinte e um euros e sessenta cêntimos), soli-
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citado por Ludivine Annie Mendes – Processo 
3160/11-PL, freguesia de oliveira do Douro, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE PUBLICIDADE, SoLICITADo PELo 
hoSPITAL DA ArráBIDA – gAIA SA – Pro-
CESSo 320/10, UNIão DE FrEgUESIAS DE 
SANTA MArINhA E S. PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/16620
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
102, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, no valor de € 11.236,32 (onze mil 
duzentos e trinta e seis euros e trinta e dois 
cêntimos) solicitado pelo hospital da Arrábida 
– gaia SA – Processo 320/10, União de Fregue-
sias de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE PUBLICIDADE, SoLICITADo PELA 
vILLA SANDINI SPA, LDª. – ProCESSo 378/15, 
UNIão DE FrEgUESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTUMA
EDoC/2017/16608
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
103, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, no valor de € 349,60 (trezentos 
e quarenta e nove euros e sessenta cêntimos), 
solicitado pela villa Sandini SPA, LDª. – Proces-
so 378/15, União de Freguesias de Sandim, oli-
val, Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DA TAXA A TITULo DE 
CoNCESSão DA AUTorIZAção DE ALTE-
rAção DE UTILIZAção, SoLICITADo PELo 
LABorIMÓvEIS – CoMPrA, vENDA E EXPLo-
rAção DE IMÓvEIS, SA – ProCESSo 4619/16-
MU, UNIão DE FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E 
vILAr Do PArAÍSo
EDoC/2017/16750
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

104, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção da taxa a título de concessão da 
autorização de alteração de utilização, no valor 
de € 11.650,00 (onze mil seiscentos e cinquenta 
euros), solicitado pelo Laborimóveis – Compra, 
venda e Exploração de Imóveis, SA – Processo 
4619/16-MU, União de Freguesias de Mafamude 
e vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção Do vALor DA TAXA MU-
NICIPAL DE UrBANIZAção, SoLICITADo Por 
ANTÓNIo MoTA PAIS – ProCESSo 3180/13 PL, 
UNIão DE FrEgUESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTUMA
EDoC/2017/16748
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
105, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, SoLI-
CITADo Por FLorINDA LUISA PArEDES LE-
MoS, UNIão DE FrEgUESIAS DE SANTA MA-
rINhA E São PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/16746
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
106, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa de vis-
toria administrativa, no valor de € 79,00 (seten-
ta e nove euros), solicitado por Florinda Luísa 
Paredes Lemos, União de Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos in-
formados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE vISTorIA ADMINISTrATIvA, SoLICI-
TADo Por MArIA FErNANDA SILvA, UNIão 
DE FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E vILAr Do 
PArAÍSo
EDoC/2017/16699
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 107, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria 
administrativa, no valor de € 79,00 (setenta a 
nove euros), solicitado por Maria Fernanda Sil-
va, União de Freguesias de Mafamude e vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA A LICENçA DE ESPETáCU-
LoS DE NATUrEZA DESPorTIvA oU DE DI-
vErTIMENToS PúBLICoS, SoLICITADo PELA 
FáBrICA DA IgrEJA PAroQUIAL DE S. PE-
Dro DA AFUrADA
EDoC/2017/14760
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
108, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxa rela-
tiva a licença de espetáculos de natureza des-
portiva ou de divertimentos públicos, no valor 
de € 12,00 (doze euros), solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de S. Pedro da Afurada, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS Por oPErAçÕES UrBANÍS-
TICAS oBJETo DE LEgALIZAção, SoLICITA-
Do Por MANUEL FErNANDo DE oLIvEIrA 
ESTEvES – ProCESSo 1582/16 – LEg, UNIão 
DE FrEgUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/16377
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
109, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAção, SoLICI-
TADo Por ANA MArIA BESSA DE ALMEIDA 
TEIXEIrA – ProCESSo 5639/16 – LEg, FrE-
gUESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/16376
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 110, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-

mara.24.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAção, SoLI-
CITADo Por JúLIo ANTÓNIo PErEIrA MAr-
TINS – ProCESSo 174/17 – LEg, FrEgUESIA 
DE AvINTES
EDoC/2017/16375
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 111, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAção, SoLICI-
TADo Por João MANUEL MEIrELES gUEDES 
– ProCESSo 815/16 – PL, UNIão DE FrEgUE-
SIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTU-
MA
EDoC/2017/16459
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 112, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE rEDUção EM 50% Do PAgAMEN-
To DAS TAXAS DEvIDAS A TÍTULo DE oCU-
PAção Do ESPAço PúBLICo, No MoNTAN-
TE DE € 4.276,80, SoLICITADo PELA QUINTA 
DE CrAvEL IMoBILIárIA SA – ProCESSo 
4579/16 – CP, UNIão DE FrEgUESIAS DE MA-
FAMUDE E vILAr Do PArAÍSo
EDoC/2017/16119
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 113, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a redução de pagamento das taxas 
devidas a título de ocupação do espaço públi-
co, isentando 50% do montante de € 4.276,80 
(quatro mil duzentos e setenta e seis euros e 
oitenta cêntimos), ou seja, o valor de € 2.138,40 
(dois mil cento e trinta e oito euros e quaren-
ta cêntimos), solicitado pela Quinta de Cravel 
Imobiliária SA – Processo 4579/16 – CP, União 
de Freguesias de Mafamude e vilar do Paraíso, 
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nos termos informados.
PEDIDo DE EMISSão DE MANDADo PArA A 
ToMADA DE PoSSE ADMINISTrATIvA DA hA-
BITAção SITA NA PrACETA DA MArroCA, 
BLoCo 2, Nº 310, FrEgUESIA DE CrESTUMA – 
oFÍCIo Nº 371.17.gS.CA DA gAIUrB UrBANIS-
Mo E hABITAção EM
EDoC/2017/13876
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 114, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a emissão de mandado para a toma-
da de posse administrativa da habitação sita na 
Praceta da Marroca, Bloco 2, nº 310, freguesia 
de Crestuma – ofício nº 371.17.gS.CA da gaiurb 
Urbanismo e habitação EM, nos termos infor-
mados.
rEvogAção, CoM EFICáCIA rETroATIvA, 
Do DESPACho DE 22 DE AgoSTo DE 2008 
QUE DEFErIU o PEDIDo DE LICENCIAMENTo 
DA oPErAção DE LoTEAMENTo E A CoN-
SEQUENTE CASSAção Do ALvArá DE Lo-
TEAMENTo Nº 14/08 E DESAFETAção Do 
DoMÍNIo PúBLICo MUNICIPAL DA árEA DE 
141,00m2 – ProCESSo 4300/07 – PL FrANçA 
& MAIA – SoCIEDADE DE MEDIAção IMoBILI-
árIA UNIPESSoAL LDª
EDoC/2017/16188
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 115, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter à Assembleia Municipal, com vista à re-
vogação, com eficácia retroativa, do despacho 
de 22 de agosto de 2008 que deferiu o pedido 
de licenciamento da operação de loteamento 
e a consequente cassação do alvará de lotea-
mento nº 14/08, o qual deverá ser considerado 
sem efeito. 
Mais se propõe que a Assembleia Municipal de-
libere sobre a desafetação do domínio público 
municipal da área de 141,00m2, para posterior 
transmissão a favor da ora requerente de tal 
área cedida ao domínio público na sequência 
da emissão do alvará de loteamento, conside-

rando, salvo melhor opinião, que não parece 
existir interesse público na manutenção de tal 
parcela de terreno, uma vez que na mesma ain-
da não ocorreram quaisquer obras de urbaniza-
ção e que tal área posteriormente terá que vol-
tar a ser cedida ao Município, para as mesmas 
finalidades, no âmbito de futuras operações 
urbanísticas que venham a ocorrer nos prédios 
originais, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA Do PAgAMENTo DAS 
TAXAS A TÍTULo DE EMISSão Do ALvArá DE 
LICENçA DE oBrAS E CoNCESSão DE AU-
TorIZAção DE UTILIZAção No vALor DE € 
2.227,60 E DA TAXA MUNICIPAL DE UrBANI-
ZAção No vALor DE € 6.601,32, SoLICITADo 
PELA FUNDAção JoAQUIM oLIvEIrA LoPES 
– INSTITUIção PArTICULAr DE SoLIDArIE-
DADE SoCIAL – ProCESSo Nº 475/89 – PL, 
FrEgUESIA DE AvINTES
EDoC/2017/16126
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 116, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa do pagamento das taxas a 
título de emissão do alvará de licença de obras 
e concessão de autorização de utilização no va-
lor de € 2.227,60 (dois mil duzentos e vinte e 
sete euros e sessenta cêntimos) e da taxa mu-
nicipal de urbanização no valor de € 6.601,32 
(seis mil seiscentos e um euro e trinta e dois 
cêntimos), solicitado pela Fundação Joaquim 
oliveira Lopes – Instituição Particular de Soli-
dariedade Social – Processo nº 475/89 – PL, fre-
guesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA Do PAgAMENTo DAS 
TAXAS DEvIDAS A TÍTULo DE oCUPAção Do 
ESPAço PúBLICo, No vALor DE € 1.050,00, 
SoLICITADo Por JoAQUIM DE oLIvEIrA 
MArTINS – ProCESSo Nº 210/17 – PL – UNIão 
DE FrEgUESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTUMA
EDoC/2017/16121
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 117, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a redução de pagamento das taxas de-
vidas a título de ocupação do espaço público, 
isentando 50% do montante de € 1.050,00 (mil 
e cinquenta euros), ou seja, o valor de € 525,00 
(quinhentos e vinte e cinco euros), solicitado 
por Joaquim de oliveira Martins – Processo nº 
210/17 – PL – União de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE rEDUção Do PAgAMENTo DAS 
TAXAS A TÍTULo DE TAXA MUNICIPAL DE Ur-
BANIZAção E A TAXA A TÍTULo DE EMISSão 
Do ALvArá DE LICENçA DE oBrAS, SoLICI-
TADo Por CrISTIANA ANDrEIA MoTA gAS-
PAr CoELho LoPES MorEIrA – ProCESSo 
Nº 195/15 – PL, UNIão DE FrEgUESIAS DE MA-
FAMUDE E vILAr Do PArAÍSo
EDoC/2017/16212
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 118, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
rECUrSo ADMINISTrATIvo ESPECIAL E 
CoNSEQUENTE CoNFIrMAção Do DESPA-
Cho Do EXMº Sr. vICE-PrESIDENTE DA Câ-
MArA MUNICIPAL DE 13 DE JULho DE 2016, 
rELATIvo Ao ProCESSo CANIDEgáS – DIS-
TrIBUIção DE gáS, UNIPESSoAL, LDA – Pro-
CESSo Nº 2020/15 - PIP
EDoC/2017/16221
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 119, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir o recurso administrativo especial e a con-
sequente confirmação do despacho do Exmº 
Senhor vice-Presidente da Câmara Municipal de 
13 de julho de 2016 que determinou a emissão 
de informação prévia desfavorável à pretensão 
da requerente CANIDEgáS – DISTrIBUIção 
DE gáS, UNIPESSoAL, LDA – ProCESSo Nº 
2020/15 - PIP, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA Do PAgAMENTo DA 
TAXA DE LICENçA DE oCUPAção Do ESPA-
ço PúBLICo, No vALor DE € 50,00, SoLICI-

TADo Por EDUArDo goNçALvES ALMEIDA 
– ProCESSo Nº 786/17 – PL, FrEgUESIA DE 
oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2017/16223
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
120, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câ-
mara.24.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa da taxa de licença de ocupação 
do espaço público, isentando 50% do valor de 
€ 50,00 (cinquenta euros), ou seja, o valor de € 
25,00 (vinte e cinco euros), solicitado por Edu-
ardo gonçalves Almeida – Processo nº 786/17 – 
PL, freguesia de oliveira do Douro, nos termos 
informados.

DiVErSOS
Foi presente o rESUMo DIárIo DE TESoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
121, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor Presidente da Câmara colocou à con-
sideração de todos a possibilidade de marcar a 
próxima reunião de Câmara (pública) para o dia 
21 de abril (sexta-feira) pelas 17 horas, em virtu-
de de ter sido concedida tolerância de ponto no 
dia 17 de abril (segunda feira), o que foi aceite 
por todos os Senhores vereadores presentes.
Da mesma forma, propôs o Senhor Presidente 
da Câmara que a reunião de Câmara (privada) 
de 1 de maio passe para o dia 8 de maio à mes-
ma hora (15 horas), em virtude do dia 1 de maio 
ser feriado, o que foi igualmente aceite por to-
dos os Senhores vereadores presentes.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 30 minutos, o Senhor Presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CPA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o Presidente da Câmara, (Eduardo vitor rodri-
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gues)

b.2. aTa N.º 8
rEUNIão PúBLICA DA CâMArA rEALIZADA 
NoS PAçoS Do MUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA EM 21 DE ABrIL DE 2017
PrESENTES:
- o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues;
- 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 vereador, Firmino Jorge Anjos Pe-
reira.
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 07 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 19 horas.

PrESiDÊNCia/VErEaÇÃO
AProvAção DEFINITIvA DA ATA Nº 07 DA 
rEUNIão DE CâMArA (orDINárIA) rEALI-
ZADA EM 03 DE ABrIL 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 07 da reunião 
de Câmara (ordinária) realizada em 03 de abril 
de 2017.
A Senhora vereadora Dr.ª Maria Cândida olivei-
ra não votou, em virtude de não ter participado 
na reunião de câmara de 03 de Abril de 2017.
rELATÓrIo DE ATIvIDADES E CoNTA DE gE-
rÊNCIA - 2016
EDoC/2017/21534
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: “À Câmara. 
18.04.2017”
Declaração de voto do senhor vereador Dr. Elí-
sio Ferreira Pinto
“Declaração de voto
Introdução:
há fases na nossa vida onde devemos encon-
trar o melhor caminho e a melhor decisão, sem 
nunca colocar em questão os Princípios da nos-
sa Identidade.
Para isso é importante definir a nossa identida-
de, encontrar o nosso caminho, de modo a mais 
tarde não se torturar por não o ter tentado.
Assim Sendo e perante o documento em ques-
tão e não estando hoje sujeito à disciplina par-
tidária, não faz sentido fazer como a avestruz.
Nunca é tarde para fazer um novo caminho!
Não são os partidos que nos fazem ter ou não 
ter ética nos nossos atos, ou a solidariedade vi-
vida com convicção!
Não são os rótulos que fazem os partidos. 
São os homens e as Mulheres
Eu tento fazer a minha parte…
Sei que a minha parte é pouco, mas é a minha 
parte!
Quantas vezes não fazemos nada só com medo 
de fazer-mos pouco!
Acredito sinceramente com este esforço notá-
vel e com este modelo de rigor e com este tra-
balho exigente e árduo, o Município possa viver 
dias com confiança e com soluções mais justas.
E é neste acreditar que me revejo num caminho 
que tem sido percorrido por este Executivo.
revejo-me nesta forma de liderar, porque trou-
xe consigo uma lufada de ar fresco e um con-
junto de práticas que devem contribuir para a 
credibilização da política e dos políticos. 
Felizmente, estamos a viver um Novo CICLo 



CâMArA MUNICIPAL

Nº 77 | ABrIL 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

30

AUTárQUICo. Neste Novo Ciclo, há um conjun-
to de Autarcas, que estão a devolver uma nova 
dinâmica aos partidos através da sua Ação no 
poder local, na renovação de Fazer Política e 
com uma nova Formação de capacidade critica.
E nesta renovação de fazer política, não se ini-
bem de deixar um ou outro reconhecimento 
público pela importância de um ou outro proje-
to vindo do passado. 
Este procedimento é revelador de uma enorme 
honestidade intelectual. 
Por isso Senhor Presidente a sua Credibilidade, 
Capacidade e humildade incomoda algumas 
pessoas.
Mas, uma coisa tenho a certeza o valor da nossa 
vida não é pelo que fazemos ou o que sabemos, 
mas pelo que somos.
vila Nova de gaia é um excelente exemplo, é 
governada sem olhar a “Siglas, Cores ou Ideolo-
gias”, mas sim por projetos agregadores e uni-
ficadores. Está nas mãos de cada um construir 
uma sociedade melhor.
E é no êxito do coletivo que se alavanca o su-
cesso de todos nós e de um Município, para um 
caminho de afirmação e de esperança.
A capacidade e o trabalho dos eleitos locais 
são decisivos para proporcionar modernidade, 
desenvolvimento económico e qualidade aos 
cidadãos. 
Estou na Política desde o ano de 1993, mas des-
de que entrei quis permanecer, pois encontrei 
razões e argumentos que a “Política de âm-
bito Local” pode ser feita de forma saudável, 
ganhando e perdendo, uns dias melhor outros 
pior, por vezes agradasse a uns e não a outros, 
mas quando temos Políticos com Credibilidade 
Capacidade e com uma Forte Componente hu-
mana, que nos fazem ver que vale a pena, qual 
a razão para deixarmos de fazer o que mais 
gostamos?
rELATÓrIo DE ATIvIDADES E CoNTA gErÊN-
CIA – 2016
Este relatório de Atividades e Conta gerência 
– 2016, justifica na plenitude as minhas afirma-
ções: vila Nova de gaia, é um bom exemplo de 
como o exercício do Poder Local tem sido deci-
sivo para o bem-estar das populações.
Demonstra uma boa gestão dos dinheiros pú-
blicos e identifica a determinação deste Exe-
cutivo ao dar resposta a várias competências 

que não estão atribuídas por lei ao poder local, 
implicando um acréscimo de despesa que não 
é objeto de apoio pela administração central. 
Deixo como exemplo o gai@prende+ e o gai@
prende+I. A resposta dada aos pais com crian-
ças com Necessidades Educativas Especiais 
(NEE), que vivem o drama da falta de apoio 
quanto a terapias. Não consigo descrever em 
palavras o alcance desta medida de apoio. Dei-
xo um “obrigado” sentido em nome de todos 
os Pais de vila Nova de gaia, com Crianças com 
Necessidades Educativas Especiais.
Este é um bom exemplo público de que como 
com pouco se pode fazer muito e bem, assu-
mindo na plenitude tantas e tantas realidades 
difíceis com que se debate a comunidade. Um 
belo exemplo como a gestão de proximidade 
otimiza a eficiência e o sucesso.
Na verdade este documento, apresenta-nos um 
resultado final que deve ser valorizado. Estabi-
lidade e com uma excelente organização conta-
bilística servindo de âncora para o caminho que 
deve ser prosseguido. É verdade que tudo isto 
só foi possível concretizar com uma nova atitu-
de de cidadania, onde todos, sem exceção, as-
sumiram um papel indispensável na construção 
de um Município, no sentido de o tornar mais 
credível e mais solidário.
Tendo em conta a diminuição de 128 Milhões de 
Euros desde 2013 a Dezembro de 2016, à divi-
da da Câmara, sendo a maior redução de pas-
sivo registada em qualquer um dos Municípios 
Portugueses, ninguém pode ficar indiferente ao 
notável esforço de todos que tornaram possível 
este resultado. 

Este esforço oferece a possibilidade ao Muni-
cípio de gaia, construir parcerias em obras es-
senciais como o alargamento do hospital, as 
Escolas EB/2-3, de valadares, Sofia Mello Brey-
ner e Dr. Costa Matos e outras, contribuindo 
assim para um Desenvolvimento e uma maior 
Afirmação de vila Nova de gaia.
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rECEITA ToTAL

relativamente à receita Total e pese embora a 
tendência negativa dos últimos três anos, a re-
ceita Corrente apresenta um crescimento posi-
tivo. o crescimento positivo evidenciado na re-
ceita Total em 2016, traduz-se num acréscimo 
de 31,92% quando comparado com 2015.
No que respeita à receita de Capital o aumen-
to de 36.294, 37 Milhares de Euros, deve-se es-
sencialmente ao Empréstimo de Longo e Médio 
Prazo de 35.406, 88 € Milhares de Euros, no 
âmbito do Plano Saneamento Financeiro.

DESPESA ToTAL

No que concerne às Despesas Correntes um 
acréscimo de 13,23%, deve-se em grande parte 
à internalização do Pessoal quer da gaianima 
quer do Parque Biológico, estamos a falar de 
190 Colaboradores, como também aquisição de 
Bens e Serviços. relativamente às Despesas de 
Capital um aumento de 42,07%, sinal de mais 
investimento sentido em todas as freguesias.

JUroS DE MorA

Devo salientar que o pagamento em cerca de 
Três Milhões de Euros, referente a juros por 
atraso de pagamento e não juros de emprésti-
mo. “ Simplesmente Brutal”

TrANSFErÊNCIAS DE CAPITAL PArA AS FrE-
gUESIAS

Sublinho este aumento de 104,43%, pela impor-

tância que o mesmo representa para a valoriza-
ção e trabalho desenvolvido pelas Freguesias.
As Freguesias conseguem fazer muito com 
pouco!
o BALANço:
o Balanço retrata a situação económico-finan-
ceiro do Município. Um aumento do Ativo na or-
dem dos 8.83% relativamente ao ano anterior. 
Diminuição do Passivo em 2016 é justificada, 
entre outros, com a redução de Dívidas a Ter-
ceiros de Curto Prazo e que traduz uma dimi-
nuição em cerca de 16.60%.
hoje em vila Nova de gaia, existe um planea-
mento e uma estratégia envolvendo as Juntas 
de Freguesias, as Associações, as IPSS e a So-
ciedade Civil, no sentido de contribuírem com 
os seus conhecimentos para que aconteça um 
desenvolvimento sustentável numa política de 
investimento inteligente.
Saliento a forma como a Câmara constrói par-
cerias em diversos projetos e em particular com 
as IPSS. Este desprendimento da Câmara deve 
merecer de todas as Instituições disponibilida-
de total para os diversos desafios, que hoje o 
Município apresenta, todos eles com efeitos no 
futuro e determinantes para o cumprimento da 
sua missão.
Tendo em conta o ar que se começa a respi-
rar na “boa organização contabilística” da Câ-
mara, entendo que é importante arquitetar um 
modelo social que represente uma nova espe-
rança para muitos desempregados e diminua 
a percentagem de gaienses que possam viver 
abaixo do limiar da pobreza, exigindo de todos, 
a capacidade de adequar recursos e procedi-
mentos a esta realidade, que deve representar 
para todos nós um verdadeiro desafio.
É verdade que o atual Executivo tem prioriza-
do a Educação, as Pessoas, as Políticas Sociais 
e outras. Mas é importante que o conceito da 
Inovação Social não seja reduzido à sua linha 
tradicional de ação, como ficou bem vincado na 
Iv, Conferência “Inovação Social”.
Deverá sim, ser entendido como um todo do 
qual fazem parte as infra estruturas, ambiente, 
saúde, educação e solidariedade entre outos. A 
inovação Social faz-se quando existe uma solu-
ção mais eficaz, mais eficiente, mais sustentável 
e mais justa para um problema social específi-
co. há que dar campo de ação aos intervento-
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res socias, sendo eles indivíduos, instituições ou 
empresas. 
Apostar na Inovação Social é sinónimo de ca-
minhar para a construção de uma cidade inclu-
siva. 
É fundamental dar voz à INovAção!
Por tudo isto e muito mais, o Município de gaia 
deve valorizar ainda mais o Caminho da Solida-
riedade. Estamos a viver um tempo novo, ape-
sar das dificuldades, apesar de dizermos que 
é impossível realizar um conjunto de procedi-
mentos, há muitas coisas que são possíveis de 
fazer quando existe boa vontade.
Este é certamente o desafio que o Município 
deve erigir como prioritário, para que seja pos-
sível construir um Município de oportunidades 
e Igualdades para ToDoS, colocando o Municí-
pio na linha da frente deste complexo processo, 
no exercício do Poder Local. 
É com estes créditos que voto favoravelmen-
te o rELATÓrIo DE ATIvIDADES E CoNTA – 
2016, porque o documento apresenta um soltar 
de amarras e com uma Nova Bússola, oferece-
-nos uma Nova rota a navegar em águas de 
Esperança no Presente e no Futuro. E é neste 
contexto de descodificação e sem cortinas ide-
ológicas ou outras, que devemos contribuir na 
construção de um Município Mais Desenvolvi-
do, Mais Solidário e Mais responsável”.  
o Sr. vereador Dr. guilherme Aguiar disse que 
o Partido Socialista venceu as últimas eleições 
autárquicas e fez uma coligação com o grupo 
de cidadãos independentes “Juntos por gaia” 
e valeu a pena estes quatro anos, apesar das 
dificuldades que passaram e os esforços que 
fizeram. Disse que valeu a pena os princípios 
que pugnaram, as estratégias estabelecidas e 
os objetivos traçados. Que este relatório resulta 
de uma plenitude de um pensamento.
o Sr. Presidente disse ser verdade que ocorreu 
um ligeiro aumento das receitas correntes, mas 
o orgulho que se deve ter relativamente a esse 
aumento, é que ele foi feito não à custa do au-
mento dos impostos, porque reduziu-se o IMI, 
mas devido a dois impostos, nomeadamente, o 
IMI e a Derrama, que são dois impostos que têm 
a ver com a reativação da atividade económi-
ca, que ocorreu a partir de 2015. Disse que a 
Câmara Municipal conseguiu combater a dívida 
em 128 milhões e meio de euros e teve, nesse 

contexto, um ligeiro contributo da receita cor-
rente que aumentou, mas foi a receita corrente 
resultante da atividade económica e não resul-
tante do aumento de impostos, porque a der-
rama baixou para empresas que se localizaram 
em gaia ou que ressurgiram, como a Cerâmica 
de valadares. Que neste contexto de dificulda-
des, a Câmara Municipal de gaia teve um grau 
de execução financeira de 80%, o que não é ha-
bitual nos municípios. Que esse valor deve-se 
não apenas a uma excelente execução financei-
ra, mas corresponde a planos de atividades e 
orçamentos que foram rigorosos e cumpridos 
e não empolados. Disse que o sentimento de 
“valer a pena” e dos princípios que a Câmara 
perfilhou, diz respeito a uma nova geração de 
políticas públicas, não tem a ver com idades 
nem partidos, mas sim com uma geração de 
pensamentos e de defesa de princípios basi-
lares. Agradeceu a todos os que colaboraram 
interna e externamente para que este caminho 
fosse feito.
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o relató-
rio e Conta de gerência do Município, referente 
ao ano financeiro de 2016, do qual fazem parte 
integrante os documentos elencados no anexo 
I da resolução nº 4/2011, com as alterações in-
troduzidas pela resolução nº 26/2013, na reso-
lução nº 44/2015, na resolução nº 3/2016, no nº 
2 do artº 12 da Lei nº 43/2012, de 28 de agosto 
e no nº 3 do artº 19º do Decreto-Lei nº 127/2012 
de 21 de junho, que se encontram devidamente 
arquivados e disponíveis para consulta.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Mu-
nicipal para apreciação e votação, nos termos e 
para efeitos da alínea l) do nº 2 do art.º 25º, do 
anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
ProToCoLo DE CooPErAção A CELEBrAr 
ENTrE A ESPAço ATLâNTICo – ForMAção 
FINANCEIrA LDA (CANDIDATUrA CENTro 
QUALIFICA) E A CâMArA MUNICIPAL DE vILA 
NovA DE gAIA
EDoC/2017/19997
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
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var o Protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Espaço Atlântico – Formação Financeira Ldª 
(Candidatura Centro Qualifica) e a Câmara Mu-
nicipal de vila Nova de gaia, nos termos proto-
colados.
CoNTrATo ProgrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESPorTIvo 2017/2018 A CELEBrAr 
ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA 
E o SPorTINg CLUBE DE ArCoZELo DESTI-
NADo A APoIo PArA oBrAS
EDoC/2017/19775
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo 2017/2018 a celebrar entre 
o Município de vila Nova de gaia e o Sporting 
Clube de Arcozelo, destinado a apoio a obras, 
no montante total € 258.097,28 (duzentos e 
cinquenta e oito mil, noventa e sete euros e vin-
te e oito cêntimos), nos termos apresentados.
ACorDo DE CooPErAção A CELEBrAr EN-
TrE o MUNICÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E 
A CâMArA DISTrITAL DE ágUA grANDE rE-
LATIvA A CEDÊNCIA DE vIATUrAS
EDoC/2015/31536
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a Câmara 
Distrital de água grande, relativa a cedência de 
viaturas, quatro “Moto 4”, nos termos acorda-
dos.
rEvogAção DA DELIBErAção DE CâMArA 
DE 23.01.2017 QUE AProvoU o ACorDo DE 
CoLABorAção ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A SANTA CASA DA MISErI-
CÓrDIA DE vILA NovA DE gAIA PArA APoIo 
À IMPLEMENTAção Do ProJETo ArCo 
MAIor – ESTorNo DA vErBA
EDoC/2017/2591
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: “Aprovo a propos-
ta de revogação. À Câmara para ratificação. 
18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
18.04.2017 que aprovou a proposta de revoga-
ção da deliberação de Câmara de 23.01.2017 
de aprovação do Acordo de Colaboração en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a Santa 
Casa da Misericórdia de vila Nova de gaia, para 
apoio à implementação do Projeto Arco Maior 
e o estorno da respetiva verba, nos termos in-
formados.
ACorDo DE CoLABorAção ENTrE o MUNI-
CÍPIo DE vILA NovA DE gAIA E A FUNDAção 
MANUEL LEão PArA APoIo À IMPLEMENTA-
ção Do ProJETo ArCo MAIor 
EDoC/2017/21487
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Acordo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de vila Nova de gaia e a Fundação 
Manuel Leão, para apoio à implementação do 
Projeto Arco Maior, no valor de € 25.000,00 
(vinte e cinco mil euros), nos termos acordados.
CoNTrATo DE PATroCÍNIo DESPorTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍPIo DE vILA 
NovA DE gAIA E A TArgA CLUBE PArA A rE-
ALIZAção Do EvENTo “rALLYE CASINo DE 
ESPINho – SUPEr ESPECIAL DE vILA NovA 
DE gAIA – CABIMENTo DE vErBA
EDoC/2017/17428
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
18.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ADENDA rETIFICATIvA Ao ACorDo DE Co-
oPErAção A CELEBrAr ENTrE o MUNICÍ-
PIo DE vILA NovA DE gAIA E oS JorNAIS 
LoCAIS rELATIvA À PUBLICIDADE oFICIAL E 
INSTITUCIoNAL Do MUNICÍPIo
EDoC/2017/10731
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Adenda retificativa ao Acordo de 
Cooperação a celebrar entre o Município de 
vila Nova de gaia e os Jornais Locais, relativa à 
publicidade oficial e institucional do Município, 
nos termos acordados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “ProCISSão 
E vIA SACrA”, SoLICITADo PELA PArÓQUIA 
DE SANTo ovÍDEo, NoS DIAS 09 E 14 DE 
ABrIL DE 2017
EDoC/2017/18799
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamen-
to de taxa por serviços prestados pela Polícia 
Municipal, no evento “Procissão e via Sacra”, 
nos dias 09 e 14 de abril de 2017, no valor de € 
188,88 (cento e oitenta e oito euros e oitenta e 
oito cêntimos), nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “FESTA DE S. 
vICENTE”, SoLICITADo PELA UNIão DE FrE-
gUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE, No DIA 30 
DE JULho DE 2017
EDoC/2017/18540
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Munici-
pal, no evento “Festa de S. vicente”, no dia 30 
de julho de 2017, no valor de € 75,92 (setenta e 
cinco euros e noventa e dois cêntimos), solicita-
do pela União de Freguesias de grijó e Sermon-
de, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 

TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “FESTA EM 
hoNrA DE SANTA rITA”, SoLICITADo PELA 
UNIão DE FrEgUESIAS DE grIJÓ E SErMoN-
DE, No DIA 21 DE MAIo DE 2017
EDoC/2017/18186
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Munici-
pal, no evento “Festa em honra de Santa rita”, 
no dia 21 de maio de 2017, no valor de € 119,16 
(cento e dezanove euros e dezasseis cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA Por SErvIçoS PrESTADoS PELA Po-
LÍCIA MUNICIPAL, No EvENTo “FESTA DE 
SANTo ANTÓNIo”, SoLICITADo PELA UNIão 
DE FrEgUESIAS DE grIJÓ E SErMoNDE, No 
DIA 18 DE JUNho DE 2017
EDoC/2017/18538
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Muni-
cipal, no evento “Festa de Santo António”, no 
dia 18 de junho de 2017, no valor de € 75,92 (se-
tenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos), 
solicitado pela União de Freguesias de grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE LIgAção À CENTrAL DE ALArMES 
DoS BoMBEIroS SAPADorES SoLICITADo 
PELo CENTro SoCIAL E PAroQUIAL DE oLI-
vEIrA Do DoUro
EDoC/2017/17173
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
04.04.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de ligação à central de alarmes dos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de gaia, so-
licitado pelo Centro Social e Paroquial de oli-
veira do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE ANULAção DA DELIBErAção DE 
CâMArA DE 03.04.2017 rELATIvA Ao PEDI-
Do DE ISENção DE PAgAMENTo DE TAXA 
Por SErvIçoS PrESTADoS PELA PoLÍCIA 
MUNICIPAL, No EvENTo “vIA SACrA PAro-
QUIAL”, No DIA 2 DE ABrIL DE 2017, SoLICI-
TADo PELA UNIão DE FrEgUESIAS DE PE-
DroSo E SEIXEZELo, EM vIrTUDE DA Não 
rEALIZAção Do SErvIço
EDoC/2017/16044
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, anu-
lar a deliberação de Câmara de 03.04.2017, re-
lativa ao pedido de isenção de pagamento de 
taxa por serviços prestados pela Polícia Muni-
cipal, no evento “via Sacra Paroquial”, no dia 
02 de abril de 2017, solicitado pela União de 
Freguesias de Pedroso e Seixezelo, em virtude 
da não realização do serviço, nos termos infor-
mados.

DEParTaMENTO DE PESSOal
ESTALEIro – ABoNo DE DESPESA PArA AL-
Moço
EDoC/2017/14780
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição de abono para despesa de 
almoço, nos termos do artigo 10º do Decreto-
-Lei nº 106/98, de 13 de abril, aos trabalhadores 
que desempenham a sua atividade profissional 
no Estaleiro da Madalena, nos termos informa-
dos.

DEParTaMENTO DE aSSUNTOS JUrÍDiCOS
ProC.4887/15.4T9vNg – CoMArCA Do Por-

To – JUÍZo DE INSTrUção CrIMINAL Do 
PorTo – 1º SECção – gAIANIMA – ArgUIDoS: 
ANgELINo CâNDIDo DE SoUSA FErrEIrA E 
oUTroS
EDoC/2017/18171
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para 
conhecimento. 30.03.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
INQUÉrITo Nº 3523/14.0TAvNg – 2ª SECção 
MP DE vNgAIA – DENUNCIANTE: MárCIo 
CAETANo DoS SANToS FErrEIrA E DENUN-
CIADoS: CâMArA MUNICIPAL DE vILA NovA 
DE gAIA E DESCoNhECIDoS – INForMAção 
095/C DE 05.04.2017
EDoC/2016/43241
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ProvIDÊNCIA CAUTELAr DE SUSPENSão 
DE EFICáCIA Nº 1289/126.9BEPrT Do TrIBU-
NAL ADMINISTrATIvo E FISCAL Do PorTo 
rEQUErIDA Por PETrÓLEoS DE PorTUgAL 
– PETrogAL SA CoNTrA o MUNICÍPIo DE 
vILA NovA DE gAIA 
EDoC/2017/20314
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. Ao 
Dr. Manuel Monteiro. Ao Dr. Telmo Moreira. 
18.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
rECUrSo hIErárQUICo DE ATo DE INDEFE-
rIMENTo EXPrESSo DE PEDIDo DE rEvISão 
oFICIoSA Do ATo DE LIQUIDAção DE TAXA 
MUNICIPAL – rEQUErENTE: CoMPANhIA DE 
SEgUroS TrANQUILIDADE SA
EDoC/2017/3021
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
20, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
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jeitar o recurso hierárquico de ato de indeferi-
mento expresso de pedido de revisão oficiosa 
do ato de liquidação de taxa municipal, apre-
sentado pela Companhia de Seguros Tranqui-
lidade SA, nos termos da Informação nº 17.24/
DCAJrM de 05.04.2017.
CoNCUrSo PúBLICo CoM PUBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL PArA PrESTAção DE SErvI-
çoS No âMBITo DA ForMAção, SEgUrANçA 
E DESENvoLvIMENTo DE ATIvIDADES AQUá-
TICAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS E SErvIçoS 
ADMINISTrATIvoS, rECEção, CoNTroLo 
E APoIo NA PISCINA MUNICIPAL DA grAN-
JA (DESCoBErTA) Do CoNCELho DE vILA 
NovA DE gAIA – IMPUgNAção ADMINISTrA-
TIvA APrESENTADA PELo AgrUPAMENTo 
DE EMPrESAS CoNSTITUÍDo PELA NIvEL AC-
TIvo UNIPESSoAL LDA E PELA oCEANILANg, 
LDA – ProNúNCIA Do CoNCorrENTE Egor 
oUTSoUrCINg LDA – INF Nº17.23/DCAJrM
EDoC/2017/16341
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: “Concordo com a 
proposta. Proceda-se em conformidade. À Câ-
mara para ratificação. 06.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
06.04.2017 que aprovou, nos termos da Infor-
mação nº 17.23/DCAJrM, o seguinte:
a) A Câmara Municipal delibere deferir a Impug-
nação Administrativa do ato de adjudicação 
apresentada pelo Agrupamento Concorrente 
NIvEL ACTIvo UNIPESSoAL, LDA/oCEANI-
LANg, LDA relativa ao concurso público com 
Publicidade Internacional para Prestação de 
Serviços no âmbito da Formação, Segurança e 
Desenvolvimento de Atividades Aquáticas nas 
Piscinas Municipais e Serviços Administrativos, 
receção, Controlo e Apoio na Piscina Munici-
pal da granja (Descoberta) do Concelho de vila 
Nova de gaia;
b) Deliberando não atender à pronúncia apre-
sentada pela empresa Egor oUTSoUrCINg;
c) A Câmara Municipal delibere anular o ato de 
aprovação do relatório Final do Concurso em 
epígrafe e de “adjudicação dos serviços objeto 
do presente Concurso Público ao concorrente 
Egor oUTSoUrCINg – Prestação de Serviços, 

organização e Administração de Pessoal, LDA 
pelo valor de € 1.135.284,00”;
d) E, em sua substituição, delibere excluir as 
propostas apresentadas pelos Agrupamentos 
Concorrentes Egor oUTSoUrCINg, LDA/
SUMMErPrIorITY e ESPALhA IDEIAS, LDA/
SALvA MAIS LDA, adjudicando a presente pres-
tação de serviços ao Agrupamento Concorren-
te constituído pela NIvEL ACTIvo UNIPESSo-
AL, LDA e pela oCEANILANg, LDA, no valor de 
€ 1.292.600,00;
e) Notificando-se todos os Concorrentes de 
todas as intenções de decisão supra referidas, 
para efeitos de Audiência Prévia, nos termos do 
CPA;
f) Mais, deve a Câmara deliberar que, caso não 
decorram da Audiência Prévia factos novos que 
alterem os fundamentos das deliberações supra 
propostas, se convertam estas em atos definiti-
vos, notificando-se o adjudicatário para efeitos 
do disposto nos artºs 86º e 90º do CCP.

bOMbEirOS SaPaDOrES E PrOTEÇÃO CiVil
rELATÓrIo DE ATIvIDADES - 2016
EDoC/2017/19046
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: “Ao Dr. José gui-
lherme Aguiar. À Câmara. 04.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DirEÇÃO MUNiCiPal DE aDMiNiSTraÇÃO E 
FiNaNÇaS

PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 71,03 (SETENTA E UM 
EUroS E TrÊS CÊNTIMoS), PArA DESLoCA-
ção Ao JI DE MAgArão, No DIA 27 DE MAr-
ço DE 2017, SoLICITADo PELo AgrUPAMEN-
To DE ESCoLAS gAIA NASCENTE
EDoC/2017/16797
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
04.04.2017”
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 € 71,03 (setenta e um euros e três 
cêntimos), para deslocação ao JI de Magarão, 
no dia 27 de março de 2017, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas gaia Nascente, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 93,12 (NovENTA E 
TrÊS EUroS E DoZE CÊNTIMoS), PArA DES-
LoCAção Ao PorTo DE LEIXÕES, No DIA 25 
DE MArço DE 2017, SoLICITADo PELo roTA-
rY CLUB DE vILA NovA DE gAIA
EDoC/2017/16776
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 93,12 (noventa e três euros e 
doze cêntimos), para deslocação ao Porto de 
Leixões, no dia 25 de março de 2017, solicitado 
pelo rotary Club de vila Nova de gaia, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNICI-
PAIS, No vALor DE € 125,56 (CENTo E vINTE 
E CINCo EUroS E CINQUENTA E SEIS CÊNTI-
MoS), PArA DESLoCAção Ao gAIAShoP-
PINg, No DIA 30 DE MArço DE 2017, SoLI-
CITADo PELA ESCoLA EB1/JI QUINTA DAS 
ChãS
EDoC/2017/17663
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 125,56 (cento e vinte e cinco eu-
ros e cinquenta e seis cêntimos), para desloca-
ção ao gaiashopping, no dia 30 de março de 
2017, solicitado pela Escola EB1/JI Quinta das 
Chãs, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-

CIPAIS, No vALor DE € 214,44 (DUZENToS 
E CATorZE EUroS E QUArENTA E QUATro 
CÊNTIMoS), PArA DESLoCAção A gAFANhA 
DA NAZArÉ, No DIA 25 DE MArço DE 2017, 
SoLICITADo PELo FUTEBoL CLUBE DE gAIA
EDoC/2017/16739
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 214,44 (duzentos 
e catorze euros e quarenta e quatro cêntimos), 
ou seja o valor de € 150,11 (cento e cinquenta 
euros e onze cêntimos), para deslocação a ga-
fanha da Nazaré, no dia 25 de março de 2017, 
solicitado pelo Futebol Clube de gaia, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 63,98 (SESSENTA E 
TrÊS EUroS E NovENTA E oITo CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAção Ao ArráBIDA ShoP-
PINg, No DIA 29 DE MArço DE 2017, SoLICI-
TADo PELo JArDIM DE INFâNCIA DE S. LoU-
rENço
EDoC/2017/17643
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 63,98 (sessenta e três euros e no-
venta e oito cêntimos), para deslocação ao Ar-
rábida Shopping, no dia 29 de março de 2017, 
solicitado pelo Jardim de Infância de S. Louren-
ço, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 234,07 (DUZENToS 
E TrINTA E QUATro EUroS E SETE CÊNTI-
MoS), PArA DESLoCAção ÀS JorNADAS 
TEMáTICAS, NoS DIAS 29 E 30 DE MArço DE 
2017, SoLICITADo PELo INSTITUTo SUPErIor 
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PoLITÉCNICo DE gAYA
EDoC/2017/17626
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 234,07 (duzentos e trinta e qua-
tro euros e sete cêntimos), para deslocação às 
Jornadas Temáticas, nos dias 29 e 30 de março 
de 2017, solicitado pelo Instituto Superior Poli-
técnico de gaya, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 203,76 (DUZENToS E 
TrÊS EUroS E SETENTA E SEIS CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAção A PENAFIEL, No DIA 01 
DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELo CLUBE 
FUTEBoL São FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/18244
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
18.04.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 203,76 (duzentos 
e três euros e setenta e seis cêntimos), ou seja, 
o valor de € 142,63 (cento e quarenta e dois 
euros e sessenta e três cêntimos), para deslo-
cação a Penafiel, no dia 01 de abril de 2017, soli-
citado pelo Clube Futebol São Félix da Marinha, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 653,11 (SEISCENToS 
E CINQUENTA E TrÊS EUroS E oNZE CÊNTI-
MoS), PArA DESLoCAção A rIo MAIor, No 
DIA 01 DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELA 
ASSoCIAção CULTUrAL E DESPorTIvA São 
João DA SErrA
EDoC/2017/18259
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
30, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-

ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 653,11 (seiscentos 
e cinquenta e três euros e onze cêntimos), ou 
seja, o valor de € 457,18 (quatrocentos e cin-
quenta e sete euros e dezoito cêntimos), para 
deslocação a rio Maior, no dia 01 de abril de 
2017, solicitado pela Associação Cultural e Des-
portiva São João da Serra, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 291,11 (DUZENToS E 
NovENTA E UM EUroS E oNZE CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAção A PAMPILhoSA, No 
DIA 02 DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELo 
SPorTINg CLUBE DE CoIMBrÕES
EDoC/2017/18301
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 291,11 (duzentos e 
noventa e um euros e onze cêntimos), ou seja, 
o valor de € 203,78 (duzentos e três euros e se-
tenta e oito cêntimos), para deslocação a Pam-
pilhosa, no dia 02 de abril de 2017, solicitado 
pelo Sporting Clube de Coimbrões, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 982,08 (NovECEN-
ToS E oITENTA E DoIS EUroS E oITo CÊNTI-
MoS), PArA DESLoCAção Ao ESTorIL, NoS 
DIAS 31 DE MArço E 01 E 02 DE ABrIL DE 
2017, SoLICITADo PELA TUNA ACADÉMICA 
DE oLIvEIrA Do DoUro
EDoC/2017/17866
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 982,08 (novecentos e oitenta e 
dois euros e oito cêntimos), para deslocação ao 
Estoril, nos dias 31 de março e 01 e 02 de abril 
de 2017, solicitado pela Tuna Académica de oli-
veira do Douro, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS DE UTILIZAção DE vIATUrAS MUNI-
CIPAIS, No vALor DE € 206,71 (DUZENToS 
E SEIS EUroS E SETENTA E UM CÊNTIMoS), 
PArA DESLoCAção A vAIrão/vILA Do 
CoNDE, No DIA 26 DE MArço, SoLICITADo 
PELA BANDA MUSICAL LEvErENSE
EDoC/2017/16789
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
isentando 70% do valor de € 206,71 (duzentos 
e seis euros e setenta e um cêntimos), ou seja, 
o valor de € 144,70 (cento e quarenta e quatro 
euros e setenta cêntimos), para deslocação a 
vairão/vila do Conde, no dia 26 de março, so-
licitado pela Banda Musical Leverense, nos ter-
mos informados.
DESAFETAção Do DoMÍNIo PúBLICo PArA 
o DoMÍNIo PrIvADo MUNICIPAL DE Troço 
DESATIvADo DA rUA DE FIgUEIrEDo, UNIão 
DE FrEgUESIAS DE PEDroSo E SEIXEZELo, 
PArA PoSTErIor PErMUTA
EDoC/2017/9703
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.28.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimida-
de, aprovar, nos termos da Informação INT-
-CMvNg/2017/9142 de 16.03.2017, o seguinte:
1. Submeter à Assembleia Municipal a desafe-
tação do domínio público para o domínio pri-
vado municipal do troço desativado da rua de 
Figueiredo, sita na União das Freguesias de Sei-
xezelo e Pedroso, com a área de 354,5m2 (Par-
cela B), nos termos da alínea q) do número 1 do 

artigo 25º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro;
2. Autorizar a permuta do troço de arruamento 
supra identificado (Parcela B), por uma parcela 
de terreno, propriedade do requerente, com a 
área de 96,5m2 (Parcela A), sita na União das 
Freguesias de Seixezelo e Pedroso, que é parte 
do descrito na Conservatória do registo Pre-
dial sob o número 3265 e parte do inscrito na 
matriz predial rústica sob artigo 1104, tendo em 
conta o disposto na alínea g) do número 1 do 
artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 
sem o pagamento de quaisquer tornas.
ALIENAção DA rAIZ Do LoTE Nº 40 DA Ur-
BANIZAção DE rIBES PELo vALor DE € 
2.800,00 (DoIS MIL E oIToCENToS EUroS)
EDoC/2017/12778
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a alienação da raiz do lote nº 40 da Urbani-
zação de ribes, pelo valor de € 2.800,00 (dois 
mil e oitocentos euros), nos termos informados.
rENúNCIA À CEDÊNCIA EM DIrEITo DE SU-
PErFÍCIE Do LoTE Nº 17 Do LoTEAMENTo 
SITo No LUgAr DE SAMPAIo, FrEgUESIA DE 
CANIDELo, A DESANEXAr Do PrÉDIo DES-
CrITo NA CoMPETENTE CoNSErvATÓrIA 
Do rEgISTo PrEDIAL SoB o Nº 889/1990011
EDoC/2016/64779
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renúncia à cedência em direito de 
superfície do lote nº 17 do loteamento sito no 
Lugar de Sampaio, freguesia de Canidelo, ins-
crito na matriz predial urbana sob o artigo 4815, 
a desanexar do prédio descrito na competen-
te Conservatória do registo Predial sob o nº 
889/1990011, nos termos informados.
INvENTárIo DE BENS MÓvEIS E BENS IMÓ-
vEIS – ANo 2016
EDoC/2017/19471
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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37, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Inventário de Bens Móveis e Imóveis 
referente ao ano de 2016, nos termos informa-
dos.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to a aprovação da Assembleia Municipal.
DoAção Do vEÍCULo AUToMÓvEL MArCA 
PEUgEoT EXPErT MATrÍCULA 23-85-XS À 
INSTITUIção LIgA DoS AMIgoS Do CENTro 
hoSPITALAr DE gAIA E AProvAção DA MI-
NUTA Do CoNTrATo DE DoAção
EDoC/2017/14094
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a doação do veículo automóvel marca 
Peugeot Expert, Matrícula 23-85-XS, proprieda-
de do Município de vila Nova de gaia, à Insti-
tuição Liga dos Amigos do Centro hospitalar 
de gaia e aprovação da minuta do contrato de 
doação, nos termos informados.
ACEITAção DA CEDÊNCIA EM rEgIME DE DI-
rEITo DE CoMoDATo DAS FrAçÕES AUTÓ-
NoMAS “gr” E “gS” Do PrÉDIo CoNSTITUÍDo 
EM rEgIME DE ProPrIEDADE horIZoNTAL, 
SITo NA rUA DIogo CASSELS, NúMEroS 119, 
121, 127, 135, 137 E 145, rUA ELIAS gArCIA Nú-
MEroS 198, 240 E 260 E rUA AFoNSo DE AL-
BUQUErQUE, NúMEroS 100, 110 E 114, UNIão 
DE FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E vILAr Do 
PArAÍSo, rEgISTADAS A FAvor DA gAIUrB 
UrBANISMo E hABITAção EM, BEM CoMo, 
AProvAção DA MINUTA Do CoNTrATo DE 
CoMoDATo
EDoC/2017/15833
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, acei-
tar a cedência em regime de direito de como-
dato das frações autónomas “gr” E “gS” do 
prédio constituído em regime de propriedade 

horizontal, sito na rua Diogo Cassels, núme-
ros 119, 121, 127, 135, 137 e 145, rua Elias garcia, 
números 198, 240 e 260 e rua Afonso de Al-
buquerque, números 100, 110 e 114, União de 
Freguesias de Mafamude e vilar do Paraíso, re-
gistadas a favor da gaiurb Urbanismo e habita-
ção EM, bem como, aprovar a minuta do con-
trato de comodato, nos termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPal DE iNFraESTrUTUraS 
E ESPaÇOS PÚbliCOS

PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo NA TrA-
vESSA Do MoNTE – vILAr Do PArAÍSo
EDoC/2017/16127
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito na Travessa 
do Monte, União de Freguesias de Mafamude e 
vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA rELATIvA A DoIS LUgArES DE ESTA-
CIoNAMENTo PrIvATIvo, SITo NA rUA 5 DE 
oUTUBro, FrEgUESIA DE AvINTES, No vA-
Lor DE € 1.440,98 (MIL QUATroCENToS E 
QUArENTA EUroS E NovENTA E oITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo PELo CENTro SoCIAL 
MárIo MENDES DA CoSTA
EDoC/2017/7292
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa a dois lugares de estaciona-
mento privativo, sito na rua 5 de outubro, fre-
guesia de Avintes, no valor de € 1.440,98 (mil 
quatrocentos e quarenta euros e noventa e oito 
cêntimos), solicitado pelo Centro Social Mário 
Mendes da Costa, nos termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPal Para a iNClUSÃO 
SOCial

PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS rELATIvAS AoS SErvIçoS PrESTA-
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DoS PELoS BoMBEIroS SAPADorES DE 
vILA NovA DE gAIA, SoLICITADo Por Por-
FÍrIo JoSÉ CANCELA oLIvEIrA
EDoC/2016/66288
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas aos serviços prestados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de gaia, so-
licitado por Porfírio José Cancela oliveira, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS rELATIvAS AoS SErvIçoS PrESTA-
DoS PELoS BoMBEIroS SAPADorES DE 
vILA NovA DE gAIA, SoLICITADo Por MA-
rIA MANUELA rIBEIro SoArES DUArTE
EDoC/2017/12162
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas relativas aos serviços prestados pelos 
Bombeiros Sapadores de vila Nova de gaia, so-
licitado por Maria Manuela ribeiro Soares Duar-
te, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA MUNICIPAL DE vISTorIA ADMINIS-
TrATIvA, No vALor DE € 79,00 (SETENTA E 
NovE EUroS), SoLICITADo Por MArIA DA 
CoNCEIção gUEDES PErEIrA
EDoC/2017/11665
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa municipal de vistoria administrativa, no 
valor de € 79,00 (setenta e nove euros), solici-
tado por Maria da Conceição guedes Pereira, 
nos termos informados.
ProPoSTA DE DEvoLUção DA QUANTIA 

DE € 7,50 (SETE EUroS E CINQUENTA CÊN-
TIMoS) À UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL 
AUrorA CUNhA, LEoNor PEDroSA SILvA, 
Por SÓ TEr USUFrUÍDo DE UMA AULA DE 
NATAção Por SEMANA, DUrANTE o MÊS DE 
DEZEMBro DE 2016
EDoC/2017/2563
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a devolução da quantia de € 7,50 (sete 
euros e cinquenta cêntimos) à utente da Piscina 
Municipal Aurora Cunha, Leonor Pedrosa Silva, 
por só ter usufruído de uma aula de natação 
por semana, durante o mês de dezembro de 
2016, nos termos informados.
ProPoSTA DE CEDÊNCIA grATUITA DA PIS-
CINA MUNICIPAL AUrorA CUNhA À JUNTA 
DE FrEgUESIA DE AvINTES PArA PrEPArA-
ção DA SUA EQUIPA DE NATAção NoS Jo-
goS JUvENIS
EDoC/2017/16112
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita da Piscina Munici-
pal Aurora Cunha à Junta de Freguesia de Avin-
tes, para preparação da sua equipa de natação 
nos Jogos Juvenis, nos termos informados.
ProPoSTA DE ANULAção DAS DÍvIDAS DAS 
UTENTES DA PISCINA MUNICIPAL DA grAN-
JA, MArIA hELENA SIMÕES DA CUNhA goN-
çALvES, No MoNTANTE DE € 128,00 (CENTo 
E vINTE E oITo EUroS), rELATIvA AoS ME-
SES DE ABrIL A JUNho DE 2016 E rESPETI-
vAS MULTAS E ANA MArgArIDA DA CUNhA 
goNçALvES, No MoNTANTE DE € 51,00 (CIN-
QUENTA E UM EUroS), rELATIvA AoS MESES 
DE MAIo A JULho DE 2016
EDoC/2017/5699
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
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ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação das dívidas das 
utentes da Piscina Municipal da granja, Maria 
helena Simões da Cunha gonçalves, no mon-
tante de € 128,00 (cento e vinte e oito euros), 
relativa aos meses de abril a junho de 2016 e 
respetivas multas e Ana Margarida da Cunha 
gonçalves, no montante de € 51,00 (cinquenta 
e um euros), relativa aos meses de maio a julho 
de 2016, nos termos informados.
ProPoSTA DE ANULAção DAS MENSALIDA-
DES rEFErENTES AoS MESES DE FEvErEIro 
A JULho DE 2016 E rESPETIvAS MULTAS ÀS 
UTENTES DA PISCINA MUNICIPAL DA grAN-
JA, MArIA DA gLÓrIA FErNANDES CArvA-
Lho E JoANA CArvALho SANToS, DEvIDo 
A Erro Do SISTEMA, No vALor DE € 192,00 
(CENTo E NovENTA E DoIS EUroS) Por 
CADA UTENTE
EDoC/2017/16266
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação das mensalida-
des referentes aos meses de fevereiro a julho 
de 2016 e respetivas multas às utentes da Pisci-
na Municipal da granja, Maria da glória Fernan-
des Carvalho e Joana Carvalho Santos, devido 
a erro do sistema, no valor de € 192,00 (cento 
e noventa e dois euros), por cada utente, nos 
termos informados.
ProPoSTA DE DEvoLUção À UTENTE DA 
PISCINA MUNICIPAL DA grANJA, MArIA ISA-
BEL NEvES CorrEIA PEDroSA, No MoN-
TANTE DE € 277,50 (DUZENToS E SETENTA E 
SETE EUroS E CINQUENTA CÊNTIMoS)
EDoC/2017/4000
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a proposta de devolução à utente da Piscina 
Municipal da granja, Maria Isabel Neves Correia 
Pedrosa, no montante de € 277,50 (duzentos e 

setenta e sete euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos informados.
ProPoSTA DE rEgULArIZAção DA FIChA 
DA UTENTE DA PISCINA MUNICIPAL AUrorA 
CUNhA, MATILDE roChA PEDroSA DA SILvA, 
MEDIANTE A DEvoLUção DA QUANTIA DE € 
7,50 (SETE EUroS E CINQUENTA CÊNTIMoS)
EDoC/2017/2562
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de regularização da ficha 
da utente da Piscina Municipal Aurora Cunha, 
Matilde rocha Pedrosa da Silva, mediante a de-
volução da quantia de € 7,50 (sete euros e cin-
quenta cêntimos), nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS (LICENçA DE CoNSTrUção E MUNI-
CIPAL DE UrBANIZAção), SoLICITADo Por 
AIrES CoELho DE oLIvEIrA – ProCESSo Nº 
4139/13 – PL 
EDoC/2017/4961
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas (licença de construção e municipal de ur-
banização), isentando 50% do valor € 3.765,77 
(três mil setecentos e sessenta e cinco euros e 
setenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de € 
1.882,89 (mil oitocentos e oitenta e dois euros 
e oitenta e nove cêntimos) solicitado por Aires 
Coelho de oliveira – Processo nº 4139/13 – PL, 
nos termos informados.
PEDIDo DE APoIo À EXECUção DE oBrAS 
EM hABITAçÕES DEgrADADAS, SoLICITADo 
Por DEoLINDA MArIA rAMoS oLIvEIrA SIL-
vA 
EDoC/2017/9373
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de apoio à execução de obras 
em habitações degradadas, solicitado por De-
olinda Maria ramos oliveira Silva, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA MUNICIPAL DE vISTorIA No vALor DE 
€ 79,00 (SETENTA E NovE EUroS), SoLICI-
TADo Por MArIA DE FáTIMA PErEIrA FEI-
TEIrA 
EDoC/2017/15116
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxa mu-
nicipal de vistoria no valor de € 79,00 (setenta 
e nove euros), solicitado por Maria de Fátima 
Pereira Feiteira, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA MUNICIPAL DEvIDA PELA UTILIZAção 
DA PISCINA MUNICIPAL DE vILA D’ESTE, So-
LICITADo Por MArIA DA CoNCEIção PErEI-
rA TEIXEIrA – rETIFICAção DA DELIBErA-
ção DE CâMArA DE 07 DE NovEMBro DE 
2016 
EDoC/2017/19311
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
tificar a deliberação de câmara de 07 de no-
vembro de 2016 e aprovar a dispensa de paga-
mento de taxa municipal devida pela utilização 
da Piscina Municipal de vila d’Este, no valor de 
€ 1.105,00 (mil cento e cinco euros), solicitado 
por Maria da Conceição Pereira Teixeira, nos 
termos informados.

DirEÇÃO MUNiCiPal DE UrbaNiSMO E aM-
biENTE

ProPoSTA DE AProvAção DA ALTErAção 
DA DELIMITAção DA árEA DE rEABILITA-
ção UrBANA DAS ENCoSTAS Do DoUro E 
DA DELIMITAção DA árEA DE rEABILITA-
ção UrBANA DA árEA ENvoLvENTE Ao 

ArEINho DE AvINTES E Do rESPETIvo Pro-
JETo DE orU
EDoC/2017/8902
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alteração da delimitação da área de 
reabilitação Urbana das Encostas do Douro e 
da delimitação da área de reabilitação Urbana 
da área envolvente ao Areinho de Avintes e do 
respetivo projeto de orU, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS PELA EMISSão DAS LICENçAS 
ESPECIAIS DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DA CAMINhADA DIA DA MULhEr No DIA 
12 DE MArço DE 2017, No vALor DE € 26,89 
(vINTE E SEIS EUroS E oITENTA E NovE 
CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA JUNTA DE 
FrEgUESIA DE AvINTES EM PArCErIA CoM 
A ASSoCIAção hUMANITárIA BoMBEIroS 
voLUNTárIoS DE AvINTES
EDoC/2017/12670
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas devidas pela emissão das licenças espe-
ciais de ruído relativa À realização da Caminha-
da Dia da Mulher, no dia 12 de março de 2017, 
no valor de € 26,89 (vinte e seis euros e oiten-
ta e nove cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Avintes em parceria com a Asso-
ciação humanitária Bombeiros voluntários de 
Avintes, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “NovENA DE orAção”, No DIA 14 
DE ABrIL DE 2017, SoLICITADo PELA UCr – 
ASSoCIAção SoCIAL CULTUrAL E hUMANI-
TárIA
EDoC/2017/15308
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxas devidas pela emissão das licenças espe-
ciais de ruído relativa À realização de “Novena 
de oração”, no dia 14 de abril de 2017, solici-
tado pela UCr – Associação Social Cultural e 
humanitária, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “vIA SACrA”, No DIA 14 DE ABrIL DE 
2017, No vALor DE € 25,89 (vINTE E CINCo 
EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo PELA PArÓQUIA DE São João BAP-
TISTA DE CANELAS
EDoC/2017/13665
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão das licenças especiais 
de ruído relativa À realização de “via Sacra”, 
no dia 14 de abril de 2017, no valor de € 25,89 
(vinte e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Paróquia de São João Baptista 
de Canelas, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “FESTA DE ANIvErSárIo Do CoM-
PLEXo DESPorTIvo DE S. FÉLIX DA MArI-
NhA”, NoS DIAS 3 E 4 DE JUNho DE 2017, No 
vALor DE € 260,39 (DUZENToS E SESSENTA 
EUroS E TrINTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE S. FÉ-
LIX DA MArINhA
EDoC/2017/12980
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 

aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão da licença especial 
de ruído relativa à realização de “Festa de Ani-
versário do Complexo Desportivo de S. Félix da 
Marinha”, nos dias 3 e 4 de junho de 2017, no 
valor de € 260,39 (duzentos e sessenta euros 
e trinta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “BAILE DE CArNAvAL”, NoS DIAS 4 E 
5 DE MArço DE 2017,  No vALor DE € 99,30 
(NovENTA E NovE EUroS E TrINTA CÊNTI-
MoS), SoLICITADo PELoS BoMBEIroS vo-
LUNTárIoS DE CoIMBrÕES, FrEgUESIA DE 
SANTA MArINhA
EDoC/2017/12318
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão da licença especial 
de ruído relativa à realização de “Baile de Car-
naval”, nos dias 4 e 5 de março de 2017, no valor 
de € 99,30 (noventa e nove euros e trinta cên-
timos), solicitado pelos Bombeiros voluntários 
de Coimbrões, freguesia de Santa Marinha, nos 
termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DA “vIA SACrA”, No DIA 25 DE MArço 
DE 2017, No vALor DE € 26,89 (vINTE E SEIS 
EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo PELA CAPELA DE S. PAIo, PArÓQUIA 
DE CANIDELo
EDoC/2017/10610
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão da licença especial 
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de ruído relativa à realização da “via Sacra”, no 
dia 25 de março de 2017, no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Capela de S. Paio, Paróquia de 
Canidelo, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE UMA ProCISSão No DIA 9 DE ABrIL 
DE 2017, No vALor DE € 26,89 (vINTE E SEIS 
EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), So-
LICITADo PELo CoorDENADor Do CENTro 
PASTorAL DoS CArvALhoS, Sr. rICArDo 
MoTA
EDoC/2017/19167
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão da licença especial 
de ruído relativa à realização de uma Procissão 
no dia 9 de abril de 2017, no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pelo Coordenador do Centro Pasto-
ral dos Carvalhos, Sr. ricardo Mota, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção Do “1º ENCoNTro/CoNvÍvIo DE AMAN-
TES DE MoTAS ANTIgAS DE S. LoUrENço – 
FrEgUESIA DE vILAr DE ANDorINho” No 
DIA 21 DE MAIo DE 2017, SoLICITADo Por 
NUNo MIgUEL FIgUEIrEDo
EDoC/2017/11890
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento de 
taxa devida pela emissão da licença especial de 
ruído relativa à realização do “1º Encontro/Con-
vívio de Amantes de Motas Antigas de S. Lou-
renço – freguesia de vilar de Andorinho” no dia 
21 de maio de 2017, solicitado por Nuno Miguel 

Figueiredo, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DA “FESTA EM hoNrA DA NoSSA SE-
NhorA DE FáTIMA” NoS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE 
MAIo DE 2017, No vALor DE € 95,78 (NovEN-
TA E CINCo EUroS E SETENTA E oITo CÊNTI-
MoS), SoLICITADo PELA FáBrICA DA IgrEJA 
PAroQUIAL DE São PEDro PEDroSo
EDoC/2017/19427
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão da licença especial 
de ruído relativa à realização da “Festa em hon-
ra da Nossa Senhora de Fátima” nos dias 11, 12, 
13 e 14 de maio de 2017, no valor de € 95,78 (no-
venta e cinco euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de 
São Pedro Pedroso, nos termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DA “FESTA EM hoNrA Do SENhor rES-
SUSCITADo E DA SENhorA DoS rEMÉDIoS” 
NoS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE ABrIL DE 2017, No 
vALor DE € 162,90 (CENTo E SESSENTA E 
DoIS EUroS E NovENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo Por JUNTA DE FrEgUESIA DE ArCo-
ZELo
EDoC/2017/19314
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão da licença especial de 
ruído relativa à realização da “Festa em honra 
do Senhor ressuscitado e da Senhora dos re-
médios” nos dias 14, 15, 16 e 17 de abril de 2017, 
no valor de € 162,90 (cento e sessenta e dois 
euros e noventa cêntimos), solicitado por Junta 
de Freguesia de Arcozelo, nos termos informa-
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dos.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “SErENATA” No DIA 07 DE ABrIL DE 
2017, No vALor DE € 25,89 (vINTE E CINCo 
EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), So-
LICITADo PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE 
AvINTES
EDoC/2017/19698
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão da licença especial de 
ruído relativa à realização de “Serenata” no dia 
07 de abril de 2017, no valor de € 25,89 (vinte 
e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), soli-
citado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “ProCISSão DE vELAS EM hoNrA 
Do SENhor DoS PASSoS E ProCISSão EM 
hoNrA Do SENhor DoS PASSoS” NoS DIAS 
01 E 02 DE ABrIL DE 2017, No vALor DE € 
34,89 (TrINTA E QUATro EUroS E oITENTA 
E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo PELA JUN-
TA DE FrEgUESIA DE AvINTES
EDoC/2017/16251
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
67, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão da licença especial de 
ruído relativa à realização de “Procissão de ve-
las em honra do Senhor dos Passos e Procissão 
em honra do Senhor dos Passos” nos dias 01 e 
02 de abril de 2017, no valor de € 34,89 (trinta 
e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), soli-
citado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDo DE ISENção DE PAgAMENTo DE 

TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “MErCADINho DE AvINTES – ESPE-
CIAL PáSCoA” No DIA 09 DE ABrIL DE 2017, 
No vALor DE € 26,89 (vINTE E SEIS EUroS 
E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
PELA JUNTA DE FrEgUESIA DE AvINTES
EDoC/2017/18534
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxa devida pela emissão da licença especial de 
ruído relativa à realização de “Mercadinho de 
Avintes – Especial Páscoa” no dia 09 de abril de 
2017, no valor de € 26,89 (vinte e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta 
de Freguesia de Avintes, nos termos informa-
dos.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDA PELA EMISSão DA LICENçA 
ESPECIAL DE rUÍDo rELATIvA À rEALIZA-
ção DE “vIA SACrA” No DIA 07 DE ABrIL DE 
2017, No vALor DE € 25,89 (vINTE E CINCo 
EUroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLI-
CITADo PELA PArÓQUIA DE S. PEDro
EDoC/2017/19142
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão da licença espe-
cial de ruído relativa à realização de “via Sacra” 
no dia 07 de abril de 2017, no valor de € 25,89 
(vinte e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), 
solicitado pela Paróquia de S. Pedro, nos ter-
mos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo Do 
vALor DEvIDo Por 50 ENTrADAS No PAr-
QUE BIoLÓgICo No ToTAL DE € 150,00 (CEN-
To E CINQUENTA EUroS), SoLICITADo PELo 
ProJETo KoNTA KoMIgo
EDoC/2017/5782
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
do valor devido por 50 entradas no Parque Bio-
lógico, no valor de €150,00 (cento e cinquenta 
euros) solicitado pelo Projeto KoNTA KoMIgo, 
nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo Do 
vALor DEvIDo PELA UTILIZAção DA SALA 
DE ForMAção E 15 ENTrADAS No PArQUE 
BIoLÓgICo No vALor ToTAL DE € 76,50 
(SETENTA E SEIS EUroS E CINQUENTA CÊN-
TIMoS) E AUTorIZAr A CoLABorAção DE 
UM TÉCNICo Do PArQUE BIoLÓgICo, SoLI-
CITADo PELo CENTro hoSPITALAr DE vILA 
NovA DE gAIA/ESPINho 
EDoC/2017/17214
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
total do valor devido pela utilização da sala de 
formação e 15 entradas no Parque Biológico, no 
valor total de € 76,50 (setenta e seis euros e 
cinquenta cêntimos), e autorizar a colaboração 
de um técnico do Parque Biológico, solicitado 
pelo Centro hospitalar de vila Nova de gaia/
Espinho, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DAS 
TAXAS DE UTILIZAção Do AUDITÓrIo, SALA 
DE ForMAção E ALoJAMENTo NA hoSPE-
DArIA Do PArQUE BIoLÓgICo, No vALor 
DE € 1.817,40 (MIL oIToCENToS E DEZASSE-
TE EUroS E QUArENTA CÊNTIMoS), SoLICI-
TADo PELA ACADEMIA DE MúSICA DE vILAr 
Do PArAÍSo
EDoC/2017/14792
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À DMAF. À Câma-
ra.30.03.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 

das taxas de utilização do auditório, sala de for-
mação e alojamento na hospedaria do Parque 
Biológico, no valor de € 1.817,40 (mil oitocentos 
e dezassete euros e quarenta cêntimos), solici-
tado pela Academia de Música de vilar do Pa-
raíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA DE UTILIZAção Do AUDITÓrIo Do 
PArQUE BIoLÓgICo, No vALor DE € 492,00 
(QUATroCENToS E NovENTA E DoIS EU-
roS), SoLICITADo PELA ASSoCIAção CUL-
TUrAL AMIgoS DE gAIA EM CoLABorAção 
CoM A ESCoLA SECUNDárIA INÊS DE CAS-
Tro
EDoC/2017/16467
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento da 
taxa de utilização do auditório do Parque Bioló-
gico, no valor de € 492,00 (quatrocentos e no-
venta e dois euros), solicitado pela Associação 
Cultural Amigos de gaia, em colaboração com 
a Escola Secundária Inês de Castro, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DA 
TAXA MUNICIPAL rELATIvA A DIvErTIMENTo 
PúBLICo, No vALor DE € 10,50 (DEZ EUroS 
E CINQUENTA CÊNTIMoS), SoLICITADo PELo 
CENTro CULTUrAL DESPorTIvo ArCA DE 
NoÉ
EDoC/2017/18337
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
da taxa municipal relativa a divertimento públi-
co, no valor de € 10,50 (dez euros e cinquenta 
cêntimos), solicitado pelo Centro Cultural Des-
portivo Arca de Noé, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DAS 
TAXAS rELATIvAS A PEDIDo DE INSTALA-
ção E FUNCIoNAMENTo DE rECINTo ITINE-
rANTE, SoLICITADo Por LISANDro SANToS 
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rIBEIro
EDoC/2017/16499
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de pagamento das 
taxas relativas a pedido de instalação e funcio-
namento de recinto itinerante, solicitado por Li-
sandro Santos ribeiro, nos termos informados.
PEDIDo DE CErTIDão PArA EFEIToS DE 
CoNSTITUIção DE rEgIME DE CoMProPrIE-
DADE, SoLICITADo Por MANUEL ALvES DA 
SILvA – ProCESSo Nº 619/17 – CErT – UNIão 
DE FrEgUESIAS DE PEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/17825
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
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 Tabosa, 
descrito na 2ª Conservatória do registo Predial 
de vila Nova de gaia sob o nº 7346/20040323 
e inscrito na matriz predial rústica sob o arti-
go nº 4480 da freguesia de Pedroso, solicitado 
por Manuel Alves da Silva – Processo nº 619/17 
– CErT – União de Freguesias de Pedroso e Sei-
xezelo, nos termos informados.
PEDIDo DE CErTIDão PArA CoNSTITUIção 
DE rEgIME DE CoMProPrIEDADE, SoLICI-
TADo Por JoSÉ CArLoS DE SoUSA roDrI-
gUES – ProCESSo Nº 1450/17 – CErT – FrE-
gUESIA DE vILAr Do ANDorINho
EDoC/2017/20295
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
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 rodelo, 
freguesia de Canidelo, inscrito na matriz pre-

dial rústica sob o artigo nº 3356 e descrito na 1ª 
Conservatória do registo Predial de vila Nova 
de gaia sob o nº 3035/20010706, solicitado por 
José Carlos de Sousa rodrigues – Processo nº 
1450/17 – CErT – Freguesia de vilar de Andori-
nho, nos termos informados.
PEDIDo DE LEgALIZAção DE oBrAS DE AM-
PLIAção DE EDIFÍCIo DESTINADo A hABITA-
ção UNIFAMILIAr, SoLICITADo Por MArIA 
DA ASSUNção DE oLIvEIrA CorrEIA CAr-
vALho – ProCESSo 736/17 – LEg, UNIão DE 
FrEgUESIAS DE PEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/18041
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE LEgALIZAção DE oBrAS DE 
AMPLIAção DE EDIFÍCIo DESTINADo A hA-
BITAção UNIFAMILIAr, SoLICITADo Por 
FrANCISCo FErNANDo roChA PEIXoTo – 
ProCESSo 325/17 – LEg, UNIão DE FrEgUE-
SIAS DE SANTA MArINhA E São PEDro DA 
AFUrADA
EDoC/2017/18036
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE LEgALIZAção DE oBrAS DE 
CoNSTrUção DE EDIFÍCIo DESTINADo A 
CoMÉrCIo/SErvIçoS, SoLICITADo Por So-
FIA SoArES Do CoUTo vALE NEvES – Pro-
CESSo 5739/16 – LEg, UNIão DE FrEgUESIAS 
DE grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/18289
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CoMUNICAção DE INÍCIo DE oBrAS – ISEN-
ção DE IMI/IMT – rEQUErENTE: MYSTIC rEAL 
ESTATE, SA  – ProCESSo 1065/17 – CErT, 
UNIão DE FrEgUESIAS DE SANTA MArINhA 
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E São PEDro DA AFUrADA
EDoC/2017/18285
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
81, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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 oBJETo DE 
LEgALIZAção, SoLICITADo Por FErNANDo 
JorgE CArDoSo DA SILvA ToPA – ProCES-
So Nº 332/17-LEg, UNIão DE FrEgUESIAS DE 
MAFAMUDE E vILAr Do PArAÍSo
EDoC/2017/19646
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
82, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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 oBJETo 
DE LEgALIZAção, SoLICITADo Por LILIA-
NA oLIvEIrA ChAvES LIMA – ProCESSo Nº 
206/17-LEg, FrEgUESIA DE S. FÉLIX DA MA-
rINhA
EDoC/2017/19653
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
83, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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 oBJETo 
DE LEgALIZAção, SoLICITADo Por ANTÓ-
NIo JoSÉ BArBoSA MArTINS – ProCESSo 
Nº 3553/16-LEg, UNIão DE FrEgUESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTUMA
EDoC/2017/19683

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
84, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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 oBJETo 
DE LEgALIZAção, SoLICITADo Por JAIME 
FrANCISCo gUEDES MArQUES – ProCESSo 
Nº 1202/15-PL, FrEgUESIA DE ArCoZELo
EDoC/2017/21017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
85, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAção Ao ABrI-
go Do rEgIME EXCECIoNAL DE ISENção DE 
TAXAS UrBANÍSTICAS, SoLICITADo Por âN-
gELo JoSÉ MorEIrA DE SoUSA – ProCES-
So Nº 5114/14-PL, UNIão DE FrEgUESIAS DE 
SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTUMA
EDoC/2017/20462
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
86, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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 oBJETo 
DE LEgALIZAção, SoLICITADo Por DELFIM 
MorEIrA DE Sá PErEIrA – ProCESSo Nº 
1019/16-PL, FrEgUESIA DA MADALENA
EDoC/2017/21016
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
87, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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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 oBJETo DE 
LEgALIZAção, SoLICITADo Por FrANCIS-
Co oLIvEIrA DE CArvALho – ProCESSo Nº 
2565/16-LEg, FrEgUESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/21018
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
88, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA DE EMISSão Do ALvArá, No MoNTAN-
TE gLoBAL DE € 1.423,00 (MIL QUATroCEN-
ToS E vINTE E TrÊS EUroS), SoLICITADo 
Por MArCA TrANSITárIoS SA – ProCESSo 
Nº 1953/16-PL, FrEgUESIAS DE CANELAS E 
vILAr Do PArAÍSo
EDoC/2017/19846
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
89, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa de emissão do alvará, no montante glo-
bal de € 1.423,00 (mil quatrocentos e vinte e 
três euros), solicitado por Marca Transitários SA 
– Processo nº 1953/16 - PL, freguesias de Cane-
las e vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA A TÍTULo DE TAXA DE LICENçA DE 
oCUPAção DE ESPAço PúBLICo, No MoN-
TANTE DE € 227,34 (DUZENToS E vINTE E 
SETE EUroS E TrINTA E QUATro CÊNTIMoS), 
SoLICITADo Por ANA AMÉLIA DA EIrA DINIS 
E oUTrA – ProCESSo Nº 387/16-PL, UNIão 
DE FrEgUESIAS DE MAFAMUDE E vILAr Do 
PArAÍSo E DE SANTA MArINhA E São PE-
Dro DA AFUrADA
EDoC/2017/19844
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
90, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-

ra.07.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de taxa a títu-
lo de taxa de licença de ocupação de espaço 
público, no montante de € 227,34 (duzentos e 
vinte e sete euros e trinta e quatro cêntimos), 
solicitado por Ana Amélia da Eira Dinis e outra 
– Processo nº 387/16 - PL, União de Freguesias 
de Mafamude e vilar do Paraíso e de Santa Ma-
rinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA MUNICIPAL DE UrBANIZAção E DA 
TAXA DE EMISSão Do ALvArá, SoLICITADo 
Por MANUEL MArQUES DA SILvA – ProCES-
So Nº 953/15-PL, UNIão DE FrEgUESIAS DE 
grIJÓ E SErMoNDE
EDoC/2017/21012
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
91, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa da taxa munici-
pal de urbanização, isentando 75% do valor de 
€ 18.278,35 (dezoito mil duzentos e setenta e 
oito euros e trinta e cinco cêntimos), ou seja, o 
valor de € 13.708,76 (treze mil setecentos e oito 
euros e setenta e seis cêntimos) e da taxa de 
emissão do alvará, no valor de € 4.440,50 (qua-
tro mil quatrocentos e quarenta euros e cin-
quenta cêntimos), solicitado por Manuel Mar-
ques da Silva – Processo nº 953/15 - PL, União 
de Freguesias de grijó e Sermonde, nos termos 
informados.
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXA A TÍTULo DE TAXA DE LICENçA DE 
oCUPAção DE ESPAço PúBLICo, No vA-
Lor DE € 24,75 (vINTE E QUATro EUroS E 
SETENTA E CINCo CÊNTIMoS), SoLICITADo 
Por LÍDIA DA CoNCEIção PErEIrA TENTE 
– ProCESSo Nº 2130/16-PL, UNIão DE FrE-
gUESIAS DE SANTA MArINhA E São PEDro 
DA AFUrADA
EDoC/2017/21014
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
92, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
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ra.18.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de taxa a título de 
taxa de licença de ocupação de espaço público, 
no valor de € 24,75 (vinte e quatro euros e se-
tenta e cinco cêntimos), solicitado por Lídia da 
Conceição Pereira Tente – Processo nº 2130/16 
- PL, União de Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, nos termos informados.

GaiUrb UrbaNiSMO E HabiTaÇÃO EM
rELATÓrIo DE oPErAçÕES UrBANÍSTICAS 
rELATIvo A MArço DE 2017
EDoC/2017/20300
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
93, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.18.04.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DiVErSOS
PEDIDo DE DISPENSA DE PAgAMENTo DE 
TAXAS PELA UTILIZAção Do AUDITÓrIo DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SoLICITADo PELA 
ASSoCIAção SEr+ DAr+ ProJETo vIvE 
CABo vErDE
EDoC/2017/17701
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
94, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câma-
ra.04.04.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas pela utilização do auditório da Assem-
bleia Municipal, no valor de € 500,14 (quinhen-
tos euros e catorze cêntimos), solicitado pela 
Associação SEr+ DAr+ Projeto vive Cabo ver-
de, nos termos informados.
Foi presente o rESUMo DIárIo DE TESoUrA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
95, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues, deu início à 
INTErvENção DoS SENhorES MUNÍCIPES, 
verificando-se a presença dos seguintes Muní-
cipes, que usaram da palavra:
ANTÓNIo SILvA PErEIrA – Solicitou informa-

ções relativas ao Processo nº 793/FU/2015, re-
lativo à construção de uma cobertura num pá-
tio.
JoSÉ MárIo PErEIrA NogUEIrA SILvA – 
Disse vender artesanato clandestinamente, no 
Cais de gaia e que se encontra desempregado. 
Solicitou, dentro das possibilidades da Câmara 
Municipal, a hipótese de ocupar um lugar numa 
feira municipal, uma vez que foi excluído no 
concurso realizado pela Câmara Municipal, pelo 
facto de não residir no concelho de vila Nova 
de gaia.
MANUEL DE oLIvEIrA DA CoSTA – referiu-se 
ao Parque de S. Caetano, em vilar do Paraíso 
e ao corte dos plátanos. referiu-se igualmente 
à colocação de uma placa toponímica na rua 
Conde S. Tiago de Lobão. Disse que o Parque 
de S. Caetano necessita de vigilância policial, 
de forma a evitar situações de vandalismo. re-
feriu-se a uma escadaria de acesso ao adro da 
Capela de S. Caetano que possuía vasos de ci-
mento e que foram destruídos, solicitando que 
os mesmos fossem repostos.
JorgE MANUEL MArQUES CoSTA – Solicitou 
que a Câmara Municipal enquadre nos seus in-
vestimentos futuros, a colocação da rede resi-
dual de esgotos em ruas do concelho, que ain-
da não a possuem. Apelou que a rua da Fonte 
da Santa, freguesia de Santa Marinha e outras, 
possam dispor de rede de esgotos e não, como 
opção, convidar os munícipes a construírem 
fossas.
o Sr. Presidente relativamente ao Sr. António 
Silva Pereira disse que foi realizada uma obra 
clandestina e que a Câmara Municipal teve de 
intervir devido às denúncias, convidando o 
Sr. Munícipe à regularização da situação com 
a apresentação de um pequeno projeto. Dis-
se que o Sr. Munícipe apresentou o projeto na 
gaiurb e foram solicitados os pareceres que a 
Lei obriga, nomeadamente, o parecer da APA. 
Que o Sr. Munícipe, nos próximos dias, irá ser 
notificado a apresentar elementos adicionais 
básicos.
relativamente ao Sr. José Mário Pereira No-
gueira Silva, disse entender a posição do Sr. Mu-
nícipe, mas a Lei obrigou a Câmara Municipal 
a regularizar a questão das feiras de artesana-
to. Que em algumas Câmaras como a Câmara 
Municipal do Porto, o problema foi resolvido 
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com a extinção da feira, mas no caso da Câma-
ra Municipal de gaia tentou-se um modelo com 
alguns critérios, porque é maior o número de 
feirantes do que o número de lugares de feira e 
o critério adotado foi das pessoas que tinham 
unidade operativa e residência em vila Nova 
de gaia. Que alguns feirantes estão a ser noti-
ficados de irregularidades que têm cometido e 
outros estão a fazer o uso indevido da licença 
que lhe foi atribuída. Que a Câmara Municipal 
está num processo de reavaliação das licenças 
atribuídas, pelo que, solicitou ao Sr. Munícipe 
alguma tolerância, porque é sua expetativa que 
a Câmara Municipal possa rapidamente, e verifi-
cando a ausência de algumas pessoas a quem a 
licença foi atribuída, substituí-las nem que seja 
com uma licença provisória, para que aqueles 
que mais precisam, possam desenvolver a sua 
atividade.
No que diz respeito à intervenção do Sr. Manuel 
de oliveira da Costa disse que os plátanos vão 
sofrer intervenção. relativamente à colocação 
dos vasos, disse ser enorme o vandalismo, o 
qual só será resolvido com a colocação no local 
de segurança noturna. relativamente à coloca-
ção das placas toponímicas na rua Conde S. 
Tiago de Lobão, disse que brevemente as mes-
mas serão colocadas. 
relativamente à intervenção do Sr. Jorge Ma-
nuel Marques Costa disse que na origem da 
construção das moradias existe uma de duas 
soluções que não passa pela rede de sanea-
mento na rua da Fonte da Santa, porque é um 
custo brutal, mas passa por uma de duas alter-
nativas, ou fossas séticas estanques ou bomba-
gem, porque a instalação de saneamento não 
tem de cobrir 100% das ruas, tem de cobrir 
100% das habitações. Que em alguns casos, na 
altura que a moradia foi licenciada, a solução de 
saneamento foi abordada, mas não foi cumpri-
da. Que não pode neste momento, até porque 
está a decorrer um processo de reabilitação 
económico-financeira das águas de gaia, ter 
um investimento numa ligação de saneamento 
que substitui aquilo que ficou definido na altura 
do licenciamento das moradias, que era a bom-
bagem ou a fosse sética. Que ou se chega a 
uma solução de compromisso em que a Câma-
ra Municipal ou as águas de gaia assumem a in-
tervenção num tempo em que financeiramente 

seja viável ou então a solução a propor, consiste 
na bombagem para o coletor de saneamento 
que existe e que foi proposto na altura do licen-
ciamento. Que quando há um desnível entre o 
coletor e a rua, não há alternativa que não seja o 
sistema de bombagem ou de fossa sética e essa 
é a informação dos serviços e a mesma existe 
desde o licenciamento das moradias, porque 
há coletor de saneamento na rua Conselheiro 
veloso da Cruz e há a capacidade de receber 
a bombagem da rua da Fonte da Santa, não 
há é a capacidade da parte da Câmara Muni-
cipal de colocar um coletor que depois tenha 
ele próprio de ter um poço de bombagem da 
Câmara Municipal ou das águas de gaia, para a 
rua Conselheiro veloso da Cruz. Que não pode 
prometer que a questão vai ser resolvida com 
urgência, porque este não é um processo que 
a Câmara Municipal possa imediatamente vin-
cular. Que será um processo como outros, que 
num tempo de maior desafogo, com um qua-
dro comunitário a ajudar a Câmara Municipal a 
fazer a reabilitação de infraestruturas de sane-
amento ou de água potável, se possa admitir 
construir poços de bombagem para resolver 
estes casos. Disse que a partir do momento que 
há um licenciamento condicionado à resolução 
do problema do saneamento por bombagem, 
não lhe compete obrigar as águas de gaia a 
resolver o problema dos moradores que tinham 
um licenciamento condicionado a esta solução. 
Que o problema de gaia é de um urbanismo 
em que o saneamento não foi obrigatório para 
o construtor e acabou por ficar uma solução hí-
brida. Disse ser necessário um tempo de ges-
tão desta questão, porque a Câmara Municipal 
quando abrir o precedente da rua da Fonte da 
Santa, tem de resolver todos os outros casos 
semelhantes.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 
horas, o Senhor Presidente declarou encerrada 
a reunião, da qual se elaborou a presente ata 
aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no nº. 1 do 
art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de 
Setembro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do re-
gimento da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião 
de 2013.10.25. 
E eu, Manuela Fernanda da rocha garrido, Di-
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retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o Presidente da Câmara, (Eduardo vitor rodri-
gues)

C.1. DESPaCHOS

DESPaCHO N.º 08/DMT/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42° do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 10 de abril a 13 de abril de 2017, delego tran-
sitoriamente as minhas competências próprias 
e subdelegadas, no Senhor Eng.º Jorge Manuel 
Dias de Sousa Pereira, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 03 de abril de 2017
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transpor-
tes, Eng.ª Susana Paulino.

DESPaCHO N.º 09/DME/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42.° do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido 
entre 11 e 13 de abril de 2017, delego transito-
riamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, no Senhor Eng.º Edgar Amílcar 
vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de gaia, 04 de abril de 2017
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, Eng.ª rosa Dias.

DESPaCHO N.º 10/2017
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 
42.° do Anexo I do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro, que aprova o Código do Procedi-
mento Administrativo e no n.º 1 do artigo 19.° da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, designo Marta 
Sofia Senra Ferreira de Castro, técnica superior 
desta Câmara Municipal, para exercer funções 
em suplência, na minhas férias, de 10 a 12 de 
abril/2017.
vila Nova de gaia, 07 de abril de 2017
Chefe de Divisão de gestão Ambiental, Dr. Fá-
tima Silva.

DESPaCHO N.º 11/DEVS/2017
Nos termos e ao obrigo do disposto no artigo 
42º do Anexo I do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 
de Janeiro que prova o Código de Procedimen-
to Administrativo e no n.º1 do ortigo 19.º da Lei 
n.º 49/2012 de 29 de Agosto, designo José Luís 
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Carvalho Costa, técnico superior desta Câmara 
Municipal, para exercer funções em suplência 
durante a minha ausência por motivo de férias, 
no período de 26 a 28 de abril de 2017, inclusive.
vila Nova de gaia, 21 de abril de 2017
o Chefe de Divisão de Espaços verdes e Salu-
bridade, (António Jorge Leitão Dias)

C.2. OrDENS DE SErViÇO

OrDEM DE SErViÇO N.º 08/2017
Por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na unidade orgânica de bombeiros sa-
padores e proteção civil, considerando a ca-
rência de técnicos superiores para assegurar 
o funcionamento eficaz e eficiente na unidade 
identificada, determino que a trabalhadora Ma-
ria de Fátima da Silva Mourão Januário, técnica 
superior, com o n° de ordem 2216, passe a exer-
cer funções na referida unidade orgânica, com 
efeitos a partir do dia 10 de abril de 2017.
Município de vila Nova de gaia, 04 de abril de 
2017
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
PCM/2014, de 10 de março, Manuel Antonio 
Correia Monteiro

OrDEM DE SErViÇO N.º 09/2017
Por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na unidade orgânica de bombeiros sapado-
res e proteção civil, considerando a carência de 
técnicos para assegurar o funcionamento eficaz 
e eficiente na unidade identificada, determino 
que o trabalhador João Pedro Cristo de Sousa 
guerreiro, assistente técnico, com o n° de or-
dem 2983, passe a exercer funções na referida 
unidade orgânica, com efeitos a partir do dia 10 
de abril de 2017.
Município de vila Nova de gaia, 04 de abril de 
2017
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
PCM/2014, de 10 de março, Manuel Antonio 
Correia Monteiro

OrDEM DE SErViÇO N.º 10/2017
Com vista ao reforço de meios humanos na di-
visão de gestão e fiscalização urbanística, de-

termino que o trabalhador Fernando Cruz de 
Sousa, técnico superior, com o nº de ordem 
1625, passa a exercer funções na referida divi-
são, com efeitos à data de 1 de janeiro de 2017, 
deixando a divisão de fiscalização e contraor-
denações.
Município de vila Nova de gaia, 7 de abril de 
2017.
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
PCM/2014, de 10 de março, Manuel Antonio 
Correia Monteiro
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D.1. aViSOS

aVS-CMVNG/2017/138
Proposta da Unidade de Execução da área en-

volvente ao Campo de Jogos de Canidelo
DISCUSSão PúBLICA

Na sequência do Aviso n.º 3251/2017, publica-
do na 2- série do Diário da república de 28 de 
março de 2017, a Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, torna público, no cumprimento do dis-
posto no n.º 4 do artigo 148.º e no artigo 89.º do 
rJIgT — regime Jurídico dos Instrumentos de 
gestão Territorial, aprovado pelo do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e em cumpri-
mento da deliberação da Câmara Municipal de 
20 de fevereiro de 2017, de 4 de abril a 8 de 
maio de 2017, que se encontra aberto o período 
de discussão pública da proposta da Unidade 
de Execução da área envolvente ao Campo de 
Jogos de Canidelo, na freguesia de Canidelo.
A proposta da Unidade de Execução por Coo-
peração encontra-se disponível para consulta:
- na página da internet da Câmara Municipal, 
em www.cm-gaia.pt
- na página da internet da gaiurb EM, em www.
gaiurb.pt
- no gabinete de Atendimento ao Munícipe da 
Câmara Municipal, situado na rua álvares Ca-
bral, 4400-117 vila Nova de gaia, todos os dias 
úteis, das 9.00h às 17.00h;
- no Serviço de Atendimento ao Público da 
gaiurb - Urbanismo e habitação E. M., situado 
no Largo de Aljubarrota, n.º 13, 4400-012 vila 
Nova de gaia, todos os dias úteis, das 9.00h às 
16.30h;
- na sede da Junta de Freguesia de Canidelo, 
situada na rua António Ferreira Braga Júnior, 
4400-364 Canidelo - vila Nova de gaia, todos 
os dias úteis, das 9.00h às 12.30h e das 14.00h 
às 17.30h.
os esclarecimentos técnicos relativos a este 
assunto serão assegurados nas instalações da 
empresa municipal gaiurb - Urbanismo e habi-
tação EM, no horário de atendimento.
As reclamações, observações, sugestões ou 
pedidos de esclarecimento serão apresentados 
mediante requerimento, dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal, onde deverão constar a 
indicação do assunto, a identificação do subs-
critor e do local, acompanhada de planta de lo-

calização e o objeto da exposição, devidamente 
fundamentado, requerimento esse que deverá 
ser entregue no gabinete de Atendimento ao 
Munícipe da Câmara Municipal, no Serviço de 
Atendimento ao Público da gaiurb, ou remetido 
por correio registado para a Câmara Municipal 
de vila Nova de gaia, rua álvares Cabral, 4400-
117 vila Nova de gaia, ou por correio eletrónico 
para geral@cm-gaia.pt, antes do final do prazo 
referido acima.
Para constar publica-se o presente Aviso na co-
municação social, na página da internet da Câ-
mara Municipal e da empresa municipal gaiurb 
EM e no boletim municipal, sendo ainda afixado 
nos lugares de estilo e outros de igual teor.
vila Nova de gaia, 31 de março de 2017
o Presidente da Câmara, Dr. Eduardo vitor ro-
drigues
Data de Publicitação: 04/04/2017

aVS-CMVNG/2017/152
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do Pelouro da Administração geral Mu-
nicipal, no uso das competências delegadas 
pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Munici-
pal de vila Nova de gaia por despacho n.º 14/
PCM/2014, torna público que por deliberação 
da Dig.ma Câmara Municipal, de 03 de Abril, 
foi determinado o procedimento de concurso 
público para a atribuição temporária pelo pra-
zo de seis meses de oito lugares destinados à 
atividade de restauração ou de bebidas não se-
dentária – Street Food, em equipamentos mó-
veis ou amovíveis.
os interessados na ocupação destes lugares 
devem apresentar a sua candidatura no gabi-
nete de Atendimento ao Munícipe, ou por cor-
reio, em envelope opaco e fechado, sob registo 
e com aviso de receção para a seguinte morada: 
“Município de vila Nova de gaia – rua álvares 
Cabral, 4400-017 vila Nova de gaia”, no prazo 
de 10 dias após a divulgação do presente Edital 
(de 19 de Abril a 04 de Maio de 2017). 
As zonas onde se localizarão os lugares dispo-
níveis, as condições de ocupação, as instruções 
para a apresentação da candidatura e respe-
tivos critérios de seleção estão identificados 
no Programa de Procedimento que constitui o 
Anexo I ao presente Edital. As candidaturas de-
verão e ser instruídas e obedecer aos critérios 
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aí referidos, sob pena de não serem admitidas. 
A presente informação não dispensa a leitura 
do Programa do Procedimento (Anexo I).
Para constar se mandou lavrar este Edital, que 
vai ser afixado nestes paços do Concelho, pu-
blicado no sítio da Camara Municipal de vila 
Nova de gaia na internet (http://www.cm-gaia.
pt), e no Balcão do Empreendedor.
Paços do Concelho de vila Nova de gaia, em 18 
de Abril de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

ANEXo I
ProgrAMA Do ProCEDIMENTo

1. oBJETo
1.1. Constitui objeto do presente Concurso a 
atribuição do direito de ocupação temporária 
de oito lugares para instalação de unidades mó-
veis ou amovíveis de prestação de serviços de 
restauração ou bebidas de carácter não seden-
tário – Street Food - no concelho de vila Nova 
de gaia.
1.2. A entidade que preside ao Concurso é o Mu-
nicípio de vila Nova de gaia.
1.3. As zonas onde se localizarão os lugares a 
atribuir são as seguintes:
- Avenida Diogo Leite – 2 lugares
- Areinhos de Avintes e oliveira do Douro e 
Crestuma – 4 lugares
- Marginal Marítima – 2 lugares
2. CoNSULTA Do ProCESSo E oBTENção 
DE CÓPIAS
2.1. As peças que constituem o procedimento 
encontram-se disponíveis para consulta, nas 
instalações do município de vila Nova de gaia, 
na Divisão de Apoio às Empresas e ao Empre-
go, na Avenida da república, n.º 757, 4400-176 
vila Nova de gaia, durante o período de expe-
diente, entre as 09.00h e as 17.00h, e no sítio 
internet do Município: http://www.cm-gaia.pt.
2.2. Desde que solicitado até 2 (dois) dias antes 
do termo do prazo fixado para a entrega das 
Candidaturas, os interessados podem obter có-
pias do processo na morada referida no ponto 
anterior.
2.3. É da exclusiva responsabilidade dos candi-
datos a recolha da informação sobre os lugares 
para atribuição, designadamente, as condições 
físicas dos mesmos.
3. PEDIDoS DE ESCLArECIMENTo 

3.1. Quaisquer pedidos de esclarecimento rela-
tivos a quaisquer dúvidas deverão ser apresen-
tados, por escrito, dentro do primeiro terço do 
prazo fixado para entrega das Candidaturas.
3.2. os esclarecimentos a que se refere o pon-
to anterior são prestados por escrito até ao fim 
do segundo terço do prazo fixado para entrega 
das Candidaturas, disponibilizados no sítio in-
ternet do Município e juntos às peças do proce-
dimento que se encontrem para consulta.
4. CoNDIçÕES DE ADMISSão 
4.1. Apenas se podem habilitar ao Concurso 
pessoas singulares ou coletivas habilitadas para 
o exercício da atividade de restauração ou de 
bebidas não sedentária, nos termos do disposto 
na alínea m) do número 1 do artigo 4.º do regi-
me jurídico de acesso e exercício das atividades 
de comércio, serviços e restauração, aprovado 
pelo Decreto- Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro, 
e que não se encontrem em nenhuma das situ-
ações previstas no artigo 55.º do Código dos 
Contratos Públicos.
4.2. Não são admitidas pessoas singulares ou 
coletivas que possuam dívidas ao Município.
5. ELEMENToS PArA A INSTrUção DAS CAN-
DIDATUrAS
5.1. Documentos de habilitação dos candidatos
Todos os candidatos devem apresentar os se-
guintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Declaração, elaborada conformidade com o 
modelo constante do Anexo I, na qual o can-
didato indique o seu nome, número fiscal de 
contribuinte, número do bilhete de identidade, 
estado civil e domicílio ou, no caso de se tratar 
de pessoa coletiva, a denominação social, nú-
mero de pessoa coletiva e sede e assinada por 
representante com poderes para o obrigar;
b) Documento comprovativo de que o candida-
to é operador autorizado com acesso ao exer-
cício da atividade de restauração ou de bebi-
das não sedentárias, nos termos do disposto na 
alínea m) do número 1 do artigo 4.º do regime 
jurídico de acesso e exercício das atividades 
de comércio, serviços e restauração, aprovado 
pelo Decreto- Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro;
5.2. Documentos que instruem a candidatura
Todos os candidatos devem apresentar, sob 
pena de exclusão: 
Formulário de candidatura corretamente pre-
enchido;



57

 Nº 77 | ABrIL 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

AvISoS E EDITAIS

a)Memória Descritiva do Projeto, que descreva 
a atividade a desenvolver e que, nomeadamen-
te refira os aspetos que constituem os critérios 
de seleção;
b) Seguro de responsabilidade civil;
c) Declaração atualizada de responsabilidade 
do técnico de instalação de gás, nos casos apli-
cáveis;
d) Imagens fotográficas gerais e de pormenor 
que ilustram o equipamento a utilizar, no máxi-
mo de 10 imagens por candidatura;
e) Imagens elucidativas do layout interior e ex-
terior do equipamento móvel ou amovível e in-
dicação da área do mesmo;
f) Imagens elucidativas das embalagens a uti-
lizar;
g) Declaração de honra do candidato onde in-
dique o número de postos de trabalho a criar. 
6. ENTrEgA DAS CANDIDATUrAS
6.1. A entrega de Candidaturas será até às 
17h00, do 10.º dia a contar da data de divulga-
ção do edital;
6.2. As Candidaturas são remetidas pelo cor-
reio em envelope opaco e fechado, sob registo 
e com aviso de receção para a seguinte mora-
da: “Município de vila Nova de gaia – rua ál-
vares Cabral, 4400-017 vila Nova de gaia”, ou 
entregues por mão própria, pelos candidatos 
ou seus representantes, no gabinete de Apoio 
ao Munícipe;
6.3. Se o envio das Candidaturas for efetuado 
pelo correio ou entregue em local diferente do 
indicado no ponto anterior, os candidatos são 
os únicos responsáveis pelos atrasos que por-
ventura se verifiquem, não constituindo motivo 
de reclamação o fato da entrega das Candida-
turas ocorrer já depois de esgotado o prazo fi-
xado para a entrega das mesmas.
7. EXCLUSÕES
7.1. Constituem causas de exclusão das candi-
daturas:
a) A existência de dívidas ao Município;
b) A não apresentação dos documentos exigi-
dos nos pontos 5.1 e 5.2., do presente Programa;
c) A não apresentação da Candidatura até à 
data limite fixada no ponto 6.1. do presente Pro-
grama.
7.2. Para os lugares sitos na Avenida Diogo Lei-
te, constituem ainda causas de exclusão:
d) candidaturas cujos equipamentos sejam ali-

mentados por geradores elétricos ;
e) candidaturas cujos equipamentos detenham 
área seja superior a 4 m2.
8. JúrI Do CoNCUrSo
A avaliação das Candidaturas será efetuada por 
um Júri nomeado para o efeito, constituído por 
3 membros efetivos e 2 suplentes, sem prejuí-
zo de, por razões de funcionalidade, poder ser 
prestado apoio por quaisquer outros funcioná-
rios municipais, ou de, em caso de falta ou im-
pedimento, de qualquer dos membros efetivos, 
o Presidente do Júri designar substituto.
9. CrITÉrIoS DE SELEção
9.1. o critério no qual se baseia a atribuição é o 
da candidatura melhor classificada, consideran-
do os seguintes fatores de avaliação e respetiva 
ponderação:
a) Design inovador do equipamento (QA): 25%
b) Qualidade material do equipamento (QM): 
25%
c) Sazonalidade dos produtos a comercializar 
(SP): 25%
d) Criação de postos de trabalho (PT):25%
9.2. Em relação aos fatores referidos em a) e 
b), a avaliação será efetuada de acordo com a 
seguinte escala e atributos:
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D.2. EDiTaiS

EDT-CMVNG/2017/133
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº 
Senhor Presidente da Câmara através do des-
pacho nº 14/PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TorNA PúBLICo que, a próxima reunião Pú-
blica vai ter lugar no dia 21 de abril de 2017, sex-
ta-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 21.04.2017.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 29 de março de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 03/04/2017

EDT-CMVNG/2017/134
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA DA 
rIBEIrA grANDE, vALADArES
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:
- rua da ribeira grande, no entroncamento 
com a Avenida António Coelho Moreira, coloca-
ção de sinalização vertical de paragem obriga-
tória (SToP)
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 30 de Março de 2017, 
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 03/04/2017

EDT-CMVNG/2017/135
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA DE 
NAZArãES, MADALENA
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:
- rua de Nazarães – Implementação de dois 
sentidos de circulação automóvel
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 30 de Março de 2017,
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 03/04/2017

EDT-CMVNG/2017/136
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica por este meio notificado LU-
CIANo TErrA DE SoUZA, com última morada 
conhecida na rua D. Sebastião de resende – 
Bloco E – 98 – Campanhã - Porto, na qualidade 
de proprietário conforme consta na Conserva-
tória do registo de Automóveis, de que a Po-
lícia Municipal de vila Nova de gaia removeu 
no dia 13/12/2016, ao abrigo do art.º 164º do 
Código da Estrada, da Praça Manuel Silva reis, 
freguesia de Santa Marinha para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na rua do Passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, 
marca IvECo modelo Daily matrícula 67-72-NL, 
por se encontrar estacionado em infração ao 
art.º 163º do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/356
vila Nova de gaia, 03-04-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 04/04/2017

EDT-CMVNG/2017/137
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA DE 
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BArBEIToS, 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 Março de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
-Implementação de dois sinais B2 (SToP), na 
rua de Barbeitos, a norte e a sul, da intersecção 
com a rua do Espinheiro.
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: 04/04/2017

EDT-CMVNG/2017/139
EDITAL rETIFICATIvo

MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MUNICIPAL, Por 
DESPACho Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESPACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JUNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 3, do art.º 
40º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as 
reuniões ordinárias são quinzenais e realizam-
-se na primeira e terceira segunda-feira de cada 
mês com início, a primeira reunião, às 15.00 ho-
ras e a segunda reunião às 17.00 horas. 
Nas terceiras segundas-feiras de cada mês as 
reuniões são públicas. 
os munícipes interessados em participar nas 
reuniões Públicas, devem inscrever-se, na re-
ceção da Câmara, até às 17 horas da terça-feira 
imediatamente anterior à reunião pública, refe-
rindo nome, morada e assunto a tratar.
Quando a segunda-feira coincidir com dia feria-
do, a reunião é transferida, sendo possível, para 
o primeiro dia útil da semana seguinte.
A seguir publica-se o Mapa de reuniões ordi-
nárias, fazendo parte integrante do mesmo. 

Por ser verdade e a fim de ser tornado público 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal. 
vila Nova de gaia, 3 de abril de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 04/04/2017
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EDT-CMVNG/2017/143
ALTErAção À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 55/86
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
22 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 55/86 para o lote 
n.º 45, requerido em nome de João MANUEL 
MArQUES DE oLIvEIrA, que tem como obje-
tivos:
retificação da área do lote, de 245m2 para 
239m2, resultante da realização de levanta-
mento topográfico;
regularização da edificação principal de acor-
do com o projeto aprovado e licenciado no âm-
bito do processo n.º 275/88;
Legalização de anexo, com área de construção 
de 22m2.
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 813/17 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) 

Data de Publicitação: 07/04/2017

EDT-CMVNG/2017/144
ALTErAção À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
30/92
(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 
24 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 30/92 para o lote n.º 
14, requerido em nome de MoTorBUS-rEPA-
rAçÕES E PEçAS AUTo, LDA., que tem como 
objetivo a alteração do uso da edificação, de 
armazém, para armazém e/ou indústria e/ou 
comércio e/ou prestação de serviços.
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 
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para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 923/17 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) 

Data de Publicitação: 07/04/2017

EDT-CMVNG/2017/146
ALTErAção À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 48/91
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 29 
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 48/91 para o lote n.º 4, 
requerido em nome de JoSÉ CArLoS rENTE 

DA SILvA, que tem como objetivo a definição 
de cave, com a área de 84m2; a alteração da 
configuração da cobertura da edificação e con-
sequente aproveitamento do vão de telhado e 
a definição de volume anexo, no limite posterior 
do lote, com a área de 21m2.
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 3674/16 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: 18/04/2017

EDT-CMVNG/2017/147
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-
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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 
29 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 43, requerido em nome de JorgE BATIS-
TA - rECICLAgEM DE METAIS, LDA, que tem 
como objetivo a ampliação de área de constru-
ção que compreende a área de 2.150m2 afeta 
ao uso industrial e a construção de zona técnica 
com 40m2 destinada a instalação de Posto de 
Transformação.
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 4521/16 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: 18/04/2017

EDT-CMVNG/2017/148
ALTErAção À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
16/91

(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-Presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
29 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 16/91 para o lote n.º 
33, requerido em nome de MANUEL ALBEr-
To SANToS LoPES, que tem como objetivo a 
construção de garagem, com cerca de 37,50m2, 
e de pérgula, no logradouro lateral a norte.
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 3626/16 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: 18/04/2017

EDT-CMVNG/2017/149
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dr., Diretor 
do Departamento de Polícia Municipal do Mu-
nicípio de vila Nova de gaia, no uso das com-
petências atribuída pelo despacho n.º 87/2016, 
de 27 de junho, do Senhor vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e vistorias Adminis-
trativas, com competência subdelegada 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,
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112º do Código de Procedimento 
Administrativo, através da afixação do presente 
Edital, a todos os interessados – proprietário ou 
proprietários do edifício urbano denominada 
casa 9 com entrada pela rua Soares dos reis, 
nº 1271, na freguesia de Mafamude e vilar do Pa-
raíso, concelho de vila Nova de gaia -, de que, 
no âmbito do Processo Administrativo nº 1115/
vT/2015, por despacho de 6 de março de 2017 
do Sr. vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e vistorias Administrativas, Dr. Manuel 
Monteiro, foi proferida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinala-
das pelos peritos na vistoria administrativa re-
alizada a 20 de maio de 2016, ponderados os 
restantes elementos constantes no processo, 
ordena-se aos proprietários do edifício em cau-
sa, acima referido, nos termos previstos no art.º 
89º nº 2 do regime Jurídico da Urbanização 
e da Edificação (rJUE), aprovado pelo DL nº 
555/99 de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
foi dada pela Lei nº 60/2007 de 4 de Setembro, 
a execução dos seguintes trabalhos, a comple-
tar no prazo máximo de 30 dias úteis, contados 
que sejam 30 dias após a afixação deste edital:
1. – EXTErIor
a) Fachadas
- Colocação de novas caixilharias de portas e 
janelas nos vãos desguarnecidos ou muito da-
nificados ou, em alternativa, o emparedamento 
desses vãos com alvenaria rebocada, protegen-
do o interior das intempéries e do acesso inde-
vido.
b) Cobertura
- Demolição das zonas de cobertura em risco 

de queda, nomeadamente dos telheiros de ca-
ráter precário, e remoção dos escombros para 
local apropriado.
c) Logradouro
- Limpeza da vegetação infestante existente 
nos terrenos envolventes à construção.
2. – INTErIor
- Limpeza geral do interior da habitação e re-
moção de lixos/escombros para local apropria-
do.
Caso não haja cumprimento voluntário do or-
denado, no prazo concedido para o efeito, o 
Município poderá executar coercivamente os 
trabalhos, com custos a cargo dos infratores, 
para além de incorrerem estes em responsabi-
lidade contraordenacional, punível com coima 
a graduar entre €500 euros e €100.000 euros, 
nos termos do art.º 91º, do nº 1 alínea s) e nº 4 
do art.º 98º e dos art.os 107º e 108º, todos do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com 
a nova redação conferida pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro. Adverte-se ainda que o não 
cumprimento desta ordem administrativa cons-
tituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no art.º 348º nº 1 alínea b) do 
Código Penal.
o despacho acima referido, do Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências atribuída pelos 
despachos n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, 
e n.º 47/PCM/2016 de 17 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com compe-
tência conferida pela Exma. Câmara Municipal 
na sua reunião de 25 de outubro de 2013.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nes-
se Processo poderá ser consultado um anexo 
fotográfico ao Auto de vistoria que não se en-
contra exposto juntamente com este Edital.
vila Nova de gaia, 24 de março de 2017
Proc. Nº 1115/vT/2015
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Em Anexo: Auto de vistoria

AUTo DE vISTorIA
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois 
mil e dezasseis, compareceram Firmino Augus-
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to Trigo Barbosa, arquiteto, Bruno Edgar Maga-
lhães gonçalves, urbanista, e Fátima Alexandra 
Macedo de vasconcelos Correia de Almeida, 
arquiteta, na qualidade de técnicos designados 
pela Câmara Municipal para proceder à respe-
tiva vistoria do prédio abaixo identificado, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 
90º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redação conferida pela legislação subsequente.
Em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, fica, pelo presente 
auto, registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAção Do PrÉDIo oBJETo DA 
vISTorIA
Processo: 1115/vT/2015
Localização
Arruamento principal: rUA SoArES DoS rEIS
N.º polícia: 1271, CASA 9
Freguesia: MAFAMUDE E vILAr Do PArAÍSo
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCrIção gErAL Do PrÉDIo oBJETo 
DA vISTorIA
Descrição: o prédio objeto de vistoria integra 
um conjunto edificado composto para além 
dele por outros oito prédios, possuindo todos 
eles entrada comum pelo nº 1271 da rua Soares 
dos reis, Mafamude. o edifício objeto de vis-
toria possui um corpo principal de dois pisos, 
construído em alvenaria de pedra revestida e 
cobertura em madeira revestida a telha cerâ-
mica, e ampliações de caráter precário, de um 
piso, construídas em alvenaria simples, presu-
mivelmente de tijolo rebocado, e cobertura re-
vestida com chapa ondulada translucida e de 
fibrocimento. o edifício encontra-se em adian-
tado estado de degradação devido ao estado 
de abandono em que se encontra e devido a 
ações de vandalismo que o destituíram das cai-
xilharias de alumínio dos vãos, deixando o seu 
interior sujeito às intempéries e à intrusão. Não 
foi possível reconhecer os limites da proprieda-
de e, consequentemente, das áreas de logra-
douro afetas a esta propriedade.
(fotografia n.º 01, 02, 03, 04 e 05)
Nº de pisos: 2
Nº total de unidades: 1
Uso do prédio objeto da vistoria: habitação 
(devoluto)
3 – DESCrIção Do ESTADo gErAL DAS CoN-

DIçÕES DE SEgUrANçA, DE SALUBrIDADE E 
DE ESTÉTICA Do PrÉDIo oBJETo DA vISTo-
rIA 
3.1. – EXTErIor
a) Fachadas
os vãos existentes nas fachadas encontram-se 
desguarnecidos pelo que não impedem o aces-
so indevido de pessoas ao interior do edifício 
nem o protegem das intempéries.
(fotografia n.º 03, 05, 07, 08 e 09)
b) Cobertura
Parte das coberturas de caráter precário que 
cobrem às áreas ampliadas da construção ori-
ginal apresentam algum risco de queda devido 
ao facto de serem em chapa ondulada e em fi-
brocimento, e se encontrarem muito danifica-
das e parcialmente soltas.
(fotografia n.º 05, 07 e 11)
c) Logradouro
o logradouro envolvente à construção apresen-
ta-se invadido por vegetação infestante o que 
agrava o risco de incêndio e as condições de 
salubridade locais, podendo por em causa a se-
gurança de pessoas e bens, moradoras nas ha-
bitações existentes na proximidade. 
(fotografia n.º 05, 06 e 07)
3.2. – PArTES CoMUNS (INTErIor)
Não existem.
3.3. – INTErIor
Não foi realizado o acesso ao interior do edi-
fício, mas do que foi possível observar do ex-
terior existem alguns lixos/entulho acumulados 
no interior da construção.
3.4. – IDENTIFICAção Do ESTADo DE CoN-
SErvAção
(Apurado através da determinação do nível de 
conservação do imóvel constante da respetiva 
ficha de avaliação anexa ao processo)
3.4.1. – o estado de conservação é: Não aplicá-
vel.
4 – DESCrIção DAS oBrAS PrECoNIZADAS
4.1. – EXTErIor
a) Fachadas
Colocação de novas caixilharias de portas e ja-
nelas nos vãos desguarnecidos ou muito dani-
ficados ou, em alternativa, o emparedamento 
desses vãos com alvenaria rebocada, protegen-
do o interior das intempéries e do acesso inde-
vido.
b) Cobertura
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Demolição das zonas de cobertura em risco de 
queda, nomeadamente dos telheiros de caráter 
precário, e remoção dos escombros para local 
apropriado.
c) Logradouro
Limpeza da vegetação infestante existente nos 
terrenos envolventes à construção.
4.3. – INTErIor
Limpeza geral do interior da habitação e remo-
ção de lixos/escombros para local apropriado.
5 – PrAZo PArA A rEALIZAção DAS oBrAS 
PrECoNIZADAS
o prazo para realização dos trabalhos é de 30 
dias.
6 – QUESIToS ForMULADoS PELo ProPrIE-
TárIo
o proprietário do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
7 – DoCUMENToS ANEXoS
7.1. – relatório fotográfico com 2 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encer-
rado este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) 
(Bruno Edgar Magalhães gonçalves)
(Fátima Alexandra Macedo de vasconcelos 
Correia de Almeida, relatora)
Data de Publicitação: 18/04/2017

EDT-CMVNG/2017/150
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 Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, aos proprietários 
da edificação sita na rua Dr. Flórido Toscano 
nº 550, freguesia de Mafamude e vilar do Para-
íso, v. N. gaia, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 1009/vT/2016, foi pelo des-

pacho do Senhor vereador do Pelouro da Fis-
calização Municipal e vistorias Administrativas, 
Dr. Manuel Monteiro, de 06/03/2017, determi-
nada a realização de uma vistoria à referida edi-
ficação, 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 es-
tado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 29 de 
maio 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/2017/302
vila Nova de gaia, 15-03-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 19/04/2017

EDT-CMVNG/2017/151
Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento de Polícia Municipal da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho nº.87/vMM/2016, de 27 de junho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de março, do Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal de vila Nova de gaia, com com-
petência conferida por esta última, na reunião 
de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea d) 
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do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, de que, no âmbi-
to do Processo Administrativo nº 414/vT/2016, 
foi por despacho daquele senhor vereador, de 
2017/03/03, proposta a seguinte decisão final:
“Em 11.01.2017 foi realizada, a título oficioso, na 
sequência da participação efetuada por Antó-
nio Fernando da rocha gomes, na sua quali-
dade de proprietário do prédio sito na rua 31 
de Janeiro, n.º 75, freguesia de Avintes, v. N. 
gaia, confinante a poente com uma edifica-
ção sita neste arruamento, n.º 99, uma vistoria 
a esta edificação, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 89.º e seguintes do re-
gime Jurídico de Urbanização e de Edificação 
(rJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor se re-
mete. De harmonia com a descrição nele referi-
da, em matéria espacial, verifica-se que se trata 
de um muro de vedação e de suporte de terras, 
implantado no limite posterior do logradouro 
do imóvel, implantado À face da via pública, no 
que diz respeito ao seu beiral confinante com a 
mesma.
Analisadas as patologias assinaladas no auto de 
vistoria que pelos peritos foi lavrado, na sua ge-
neralidade e na sua especificidade, conclui-se 
que as mesmas provocam significativa insegu-
rança no local.
A situação fáctica observada, enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89º 
do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, preceito que confere a esta Câ-
mara Municipal, a possibilidade de determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade, ou à melhoria do arranjo esté-
tico.
Nesse sentido, com vista à correção das pato-
logias assinaladas, deverá ser ordenado ao pro-
prietário, nos termos daquele enquadramento 
legal e com fundamento no auto de vistoria e 
na presente informação, no prazo máximo de 
30 dias úteis, a execução dos seguintes traba-
lhos:

-EXTErIor:
b) Cobertura:
reparação do beiral frontal da edificação, de 
forma a garantir a estabilidade das telhas.
c) Logradouro:
reparação/reconstrução do muro de vedação 
de propriedade/suporte de terras, devendo 
para o efeito ficar consolidado, aprumado e 
com drenagem e estabilidade suficientes para 
suportar as terras a que está sujeito, com cerca 
de 3M de altura.
Deverá advertir-se o proprietário, de que, de 
acordo com o preconizado no n.º 3 do art.º 55.º 
do regulamento Municipal da Urbanização e 
da Edificação (rMUE), a realização dos traba-
lhos correspondentes ao ponto n.º 2, deverá ser 
precedida da comunicação da data do seu iní-
cio, da identificação do empreiteiro responsá-
vel pela execução dos mesmos, apresentando o 
respetivo alvará, bem como do diretor técnico 
da obra.”
Nessa conformidade, fica notificada a titulari-
dade do imóvel vistoriado, para, de acordo com 
o disposto nos artigos n. os 121.º e 122.º do Có-
digo acima mencionado, se pronunciar por es-
crito, se assim o desejar, sobre esta proposta 
de decisão, no prazo de quinze dias a contar 
da receção da presente notificação. Mais se co-
munica, que o processo poderá ser consultado 
naqueles Serviços, entre as 9:00 e as 12.30h e 
entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, no mesmo 
se encontra um anexo fotográfico ao auto de 
vistoria, que não é afixado juntamente com o 
presente EDITAL.
vila Nova de gaia, 21de março 2017
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Em anexo: Auto de vistoria
AUTo DE vISTorIA
Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e dezassete, compareceram Luís Manuel da 
Costa Simões, Engenheiro Civil, Fátima Alexan-
dra Macedo de vasconcelos Correia de Almei-
da, Arquiteta e Albano Fernando Tavares de 
Sousa, Assistente Técnico, na qualidade de téc-
nicos designados pela Câmara Municipal para 
procederem à respetiva vistoria do prédio abai-
xo identificado, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pela legislação subsequen-
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te.
Esteve ainda presente António Fernando rocha 
gomes, na qualidade de queixoso/requerente, 
proprietário do prédio vizinho.
Pela parte proprietária ninguém compareceu.
Em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, fica, pelo presente 
auto, registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAção Do PrÉDIo / DA UNIDADE 
/ MUro Do PrÉDIo oBJETo DA vISTorIA 
Processo n.º: 414/vT/2016
Localização: rua Trinta e Um de Janeiro, nº 99, 
Avintes
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCrIção gErAL Do PrÉDIo / UNIDA-
DE/ MUro
Trata-se de um muro interior de vedação de 
propriedade/suporte de terras com cerca de 3 
metros de altura, suportando terras com a mes-
ma altura, situado no limite posterior do logra-
douro do prédio em causa. É constituído em al-
venaria de pedra (granito) irregular tendo parte 
do mesmo (cerca de 7 metros de extensão) 
sido objeto de derrocada para o logradouro do 
prédio adjacente, propriedade do requerente. 
Trata-se ainda da edificação destinada a habi-
tação existente no prédio e implantada à face 
da via pública. 
Construtivamente a edificação à face da via 
pública apresenta-se executado com paredes 
exteriores em alvenaria rebocada e pintada, 
caixilharias em madeira e cobertura em telha 
francesa. 
3 – DESCrIção Do ESTADo gErAL DAS CoN-
DIçÕES DE SEgUrANçA, DE SALUBrIDADE 
E DE ESTÉTICA Do PrÉDIo E DA UNIDADE / 
MUro oBJETo DA vISTorIA 
3.1. – EXTErIor
a) Fachadas
Nada a referir.
(Fotos nºs 01 a 03)
b) Cobertura
Degradação do beiral frontal, tendo sido objeto 
de queda parcial na zona do cunhal esquerdo, 
facilitando a eventual queda de telhas sobre a 
via pública.
(Fotos nºs 02, 03 e 04)
c) Logradouro
Degradação do muro de vedação e suporte de 

terras existente no limite posterior do logradou-
ro do prédio, tendo já sido objeto de derroca-
da em cerca de 7 metros da sua extensão, indi-
ciando continuar o processo de desagregação 
e queda, dada a fraca estabilidade do mesmo 
para as funções de suporte de terras. 
(Fotos nºs 06 a 10)
3.2 – PArTES CoMUNS (INTErIor)
Não existem.
3.3. – UNIDADE / INTErIor
Não foi possível o acesso ao interior.
3.4 – IDENTIFICAção Do ESTADo DE CoN-
SErvAção
(Apurado através da determinação do nível de 
conservação do imóvel constante da respetiva 
ficha de avaliação anexa ao processo)
3.4.1 – Não aplicável.
4 – DESCrIção DAS oBrAS PrECoNIZADAS
4.1. – EXTErIor
a) Fachadas
Nada a referir.
b) Cobertura
reparação do beiral frontal da edificação de 
forma a garantir a estabilidade das telhas.
c) Logradouro
reparação/reconstrução do muro de vedação 
de propriedade / suporte de terras, devendo 
para o efeito ficar consolidado, aprumado e 
com drenagem e estabilidade suficientes para 
suportar as terras a que está sujeito, com cerca 
de 3 metros de altura. 
A obra de reparação do muro, deverá ser rea-
lizada nos termos do nº 3 do art.º 55º do re-
gulamento Municipal de Urbanização e Edifica-
ção (Aviso nº 14978/2015 de 22 de dezembro 
de 2015). o promotor deverá comunicar a data 
de início dos trabalhos, identificar o empreitei-
ro responsável pela execução da obra, apresen-
tando o respetivo alvará bem como o diretor 
técnico da obra.
4.2 – PArTES CoMUNS (INTErIor)
Não existem.
4.3. – UNIDADE / INTErIor
Não foi possível o acesso ao interior.
4.4 – PrAZo PArA A EXECUção DoS TrA-
BALhoS
o prazo para a execução dos trabalhos é de 30 
dias úteis.
5 – QUESIToS ForMULADoS PELo ProPrIE-
TárIo
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A parte proprietária do imóvel não formulou 
quaisquer quesitos.
6 – DoCUMENToS ANEXoS
6.1. – relatório fotográfico com 2 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encer-
rado este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (relator)
(Fátima Alexandra Macedo de vasconcelos 
Correia de Almeida) 
(Albano Fernando Tavares de Sousa)
Data de Publicitação: 19/04/2017

EDT-CMVNG/2017/153
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
JorgE MANUEL FErrEIrA goMES, arrenda-
tário da habitação sita na rua Teotónio Pinto 
da Costa, bloco 0, entrada 0, cave CC, olival 
– União de freguesias, Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, deste Concelho, de que na sequência 
da deliberação da Câmara Municipal de 06 de 
Março de 2017, foi ordenado o despejo imediato 
do seu agregado familiar e respetivos bens, na-
quela morada, sendo-lhe concedido o prazo de 
90 (noventa) dias seguidos, contados da data 
de afixação do presente Edital, para desocupar 
voluntariamente a habitação, deixando-a livre 
de pessoas e de bens, entregando para o efeito 
a respetiva chave da habitação na “gaiurb, EM”, 
rua Capitão Leitão, nº 94 4400-168 vila Nova 
de gaia, sob pena de o não fazendo, o mesmo 
ser executado pelas autoridades policiais
Tal deliberação camarária, fundamentou-se no 
relatório final, cujas cópias se encontram à dis-
posição, na “gaiurb, EM”, na rua Capitão Lei-
tão, nº94 4400-168 vila Nova de gaia
Para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/313
vila Nova de gaia, 17-03-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 20/04/2017

EDT-CMVNG/2017/154
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 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 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, 19 de abril de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 21/04/2017

EDT-CMVNG/2017/155
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 07 respeitante 
à reunião ordinária realizada no dia 3 de abril 
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, 19 de abril de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 21/04/2017

EDT-CMVNG/2017/156
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dr., Dire-
tor do Departamento de Polícia Municipal do 
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Município de vila Nova de gaia, no uso das 
competências atribuída pelo despacho n.º 87/
vMM/2016, de 27 de junho, do Senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, de 
10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, aos interessados – proprietário 
ou proprietários do edifício urbano sito na rua 
dos Fortes, n.º 9, na freguesia de Canidelo, con-
celho de vila Nova de gaia -, de que, no âmbito 
do Processo Administrativo nº 53/vT/2016, por 
despacho de 06 de março de 2017 do Sr. ve-
reador do Pelouro da Fiscalização Municipal e 
vistorias Administrativas, Dr. Manuel Monteiro, 
foi proposta a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinala-
das pelos peritos na vistoria administrativa re-
alizada a 13 de janeiro de 2016, de cujo auto se 
anexa cópia, deverá ser ordenado ao proprie-
tário ou aos proprietários do edifício em cau-
sa, nos termos previstos no art.º 89º nº 2/3 do 
regime geral da Urbanização e da Edificação 
(rJUE), aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe foi dada pela Lei 
nº 60/2007 de 4 de Setembro, a execução se-
guintes trabalhos, a completar no prazo máxi-
mo de 30 dias úteis:
1. – EXTErIor
a) Fachadas
- reparação do reboco e nova pintura à cor de 
origem.
- Emparedamento dos vãos com alvenaria re-
bocada
- Consolidação/travamento das paredes estru-
turais e impermeabilização do coroamento das 
paredes.
2. – INTErIor
- remoção dos escombros para local apropria-
do.
- Limpeza geral.
Nessa conformidade, ficam por este meio noti-
ficados todos os interessados, acima referidos, 
para ao abrigo do disposto no artigo 122º do 
Código de Procedimento Administrativo (CPA), 

se pronunciarem, por escrito, se assim o dese-
jarem, sobre esta proposta de decisão, no prazo 
de quarenta dias a contar da afixação do pre-
sente EDITAL.
o despacho acima referido, do Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências atribuída pelos 
despachos n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, 
e n.º 47/PCM/2016 de 17 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com compe-
tência conferida pela Exma. Câmara Municipal 
na sua reunião de 25 de outubro de 2013.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre as 
9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse 
Processo poderá ser consultado um anexo foto-
gráfico ao Auto de vistoria que não se encontra 
exposto juntamente com este Edital. 
vila Nova de gaia, 21 de março de 2017
Proc. Nº 53/vT/2016
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Em Anexo: Auto de vistoria
AUTo DE vISTorIA
Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e dezassete, compareceram Luís Manuel da 
Costa Simões, Engenheiro Civil, Fátima Alexan-
dra Macedo de vasconcelos Correia de Almei-
da, Arquiteta e Bruno Edgar Magalhães gonçal-
ves, Técnico Superior Urbanista, na qualidade 
de técnicos designados pela Câmara Municipal 
para procederem à respetiva vistoria da unida-
de do prédio abaixo identificado, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 90º do 
D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela 
legislação subsequente.
Pela parte proprietária ninguém compareceu.
Em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, fica, pelo presente 
auto, registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAção Do PrÉDIo / DA UNIDADE 
Do PrÉDIo oBJETo DA vISTorIA 
Processo n.º: 53/vT/2016
Localização: rua dos Fortes, nº 9, Canidelo.
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCrIção gErAL Do PrÉDIo
Trata-se de uma habitação térrea, desocupada, 
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destinada a habitação, implantada à face da via 
pública. Construtivamente o imóvel apresenta-
-se executado com paredes exteriores em alve-
naria de pedra e tijolo, paredes interiores em 
tijolo, ausência de caixilharias e cobertura.
Nº de pisos do prédio: 1
Nº total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: habitação 
desocupada. 
Descrição da unidade objeto da vistoria: Não foi 
possível o acesso ao interior, contudo através 
dos vãos foi possível visualizar que a habitação 
é constituída por 3 compartimentos.
Não existe funcionalmente ligação da energia 
elétrica e de abastecimento de água das respe-
tivas redes públicas, nem rede de drenagem de 
águas residuais com ligação ao coletor público 
de saneamento. 
3 – DESCrIção Do ESTADo gErAL DAS CoN-
DIçÕES DE SEgUrANçA, DE SALUBrIDADE E 
DE ESTÉTICA Do PrÉDIo E DA UNIDADE oB-
JETo DA vISTorIA 
3.1. – EXTErIor
a) Fachadas
Degradação do reboco e deterioração da pin-
tura.
Ausência de caixilharias.
(Fotos nºs 01 e 02)
b) Cobertura
Ausência de cobertura.
(Fotos nºs 04 e 06)
c) Logradouro
Não houve acesso ao interior.
3.2 – PArTES CoMUNS (INTErIor)
Não existem.
3.3. – UNIDADE / INTErIor
Não houve acesso ao interior, contudo, através 
dos vãos foi possível visualizar, a existência de 
acumulação de escombros no interior, resultan-
tes da queda da cobertura e tetos, bem como 
variado tipo de lixo depositado, indiciando ter 
sido objeto de vandalismo. 
(Fotos nºs 03 a 06)
3.4 – IDENTIFICAção Do ESTADo DE CoN-
SErvAção
(Apurado através da determinação do nível de 
conservação do imóvel constante da respetiva 
ficha de avaliação anexa ao processo)
3.4.1 – Não aplicável.
4 – DESCrIção DAS oBrAS PrECoNIZADAS

4.1. – EXTErIor a) Fachadas
reparação do reboco e nova pintura à cor de 
origem.
Emparedamento dos vãos com alvenaria rebo-
cada.
Consolidação/travamento das paredes estru-
turais e impermeabilização do coroamento das 
paredes.
b) Cobertura
Nada a referir. c) Logradouro
Não houve acesso ao interior.
4.2 – PArTES CoMUNS (INTErIor)
Não existem.
4.3. – UNIDADE / INTErIor
remoção dos escombros para local apropriado.
Limpeza geral.
4.4 – PrAZo PArA A EXECUção DoS TrA-
BALhoS
o prazo para a execução dos trabalhos é de 30 
dias úteis.
5 – QUESIToS ForMULADoS PELo ProPrIE-
TárIo
A parte proprietária do imóvel não formulou 
quaisquer quesitos.
6 – DoCUMENToS ANEXoS
6.1. – relatório fotográfico com 1 página.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encer-
rado este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (relator)
(Fátima Alexandra Macedo de vasconcelos 
Correia de Almeida) 
(Bruno Edgar Magalhães gonçalves)
Data de Publicitação: 21/04/2017

EDT-CMVNG/2017/157
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dr., Dire-
tor do Departamento de Polícia Municipal do 
Município de vila Nova de gaia, no uso das 
competências atribuída pelo despacho n.º 87/
vMM/2016, de 27 de Junho, do Senhor verea-
dor do Pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, de 
10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013,
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo, através da afixação do 
presente Edital, aos interessados – proprietário 
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ou proprietários do edifício urbano sito rua dos 
Fortes, n.º 15, na freguesia de Canidelo, conce-
lho de vila Nova de gaia -, de que, no âmbito 
do Processo Administrativo n.º 835/vT/2016, 
por despacho de 06 de Março de 2017 do Sr. 
vereador do Pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, Dr. Manuel Montei-
ro, foi proposta a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinala-
das pelos peritos na vistoria administrativa re-
alizada a 13 de janeiro de 2017, de cujo auto se 
anexa cópia, deverá ser ordenado ao proprie-
tário ou aos proprietários do edifício em cau-
sa, nos termos previstos no art.º 89º nº 2/3 do 
regime geral da Urbanização e da Edificação 
(rJUE), aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe foi dada pela Lei 
nº 60/2007 de 4 de Setembro, a execução se-
guintes trabalhos, a completar no prazo máxi-
mo de 30 dias úteis:
1. – EXTErIor
a) Fachadas
- reparação do reboco e nova pintura à cor de 
origem.
- Emparedamento dos vãos com alvenaria re-
bocada.
- Consolidação/travamento das paredes estru-
turais e impermeabilização do coroamento das 
paredes.
b) Cobertura
- remoção da vegetação infestante na zona do 
beiral.
2. – INTErIor
- remoção dos escombros para local apropria-
do.
- remoção da vegetação infestante.
- Limpeza geral.
Nessa conformidade, ficam por este meio noti-
ficados todos os interessados, acima referidos, 
para ao abrigo do disposto no artigo 122º do 
Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
se pronunciarem, por escrito, se assim o deseja-
rem, sobre esta proposta de decisão, no prazo 
de quarenta dias a contar da afixação do pre-
sente EDITAL.
o despacho acima referido, do Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências atribuída pelos 
despachos n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, 
e n.º 47/PCM/2016 de 17 de março, do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, com compe-
tência conferida pela Exma. Câmara Municipal 
na sua reunião de 25 de outubro de 2013.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre as 
9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse 
Processo poderá ser consultado um anexo foto-
gráfico ao Auto de vistoria que não se encontra 
exposto juntamente com este Edital. 
vila Nova de gaia, 23 de março de 2017
Proc. Nº 835/vT/2016
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Em Anexo: Auto de vistoria
AUTo DE vISTorIA
Aos treze dias do mês de janeiro do ano de 
dois mil e dezassete, compareceram Luís Ma-
nuel da Costa Simões, Engenheiro Civil, Fátima 
Alexandra Macedo de vasconcelos Correia de 
Almeida, Arquiteta e Bruno Edgar Magalhães 
gonçalves, Urbanista, na qualidade de técnicos 
designados pela Câmara Municipal para proce-
derem à respetiva vistoria da unidade do prédio 
abaixo identificado, nos termos e para os efei-
tos do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, alterado pela legislação 
subsequente.
Pela parte proprietária ninguém compareceu.
Em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, fica, pelo presente 
auto, registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAção Do PrÉDIo / DA UNIDADE 
Do PrÉDIo oBJETo DA vISTorIA 
Processo n.º: 835/vT/2016
Localização: rua dos Fortes nº 15, Canidelo
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCrIção gErAL Do PrÉDIo
Trata-se de um imóvel térreo, devoluto, implan-
tado à face da via pública. Construtivamente o 
imóvel apresenta-se executado com paredes 
exteriores em alvenaria de pedra, caixilharias 
em madeira e ausência de cobertura.
Nº de pisos do prédio: 1
Nº total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: habitação 
devoluta.
Descrição da unidade objeto da vistoria: Não 
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houve acesso ao interior, contudo, através dos 
vãos foi possível visualizar que o imóvel é cons-
tituído apenas por um compartimento.
3 – DESCrIção Do ESTADo gErAL DAS CoN-
DIçÕES DE SEgUrANçA, DE SALUBrIDADE E 
DE ESTÉTICA Do PrÉDIo E DA UNIDADE oB-
JETo DA vISTorIA 
3.1. – EXTErIor
a) Fachadas
Degradação do reboco e deterioração da pin-
tura.
Ausência de porta.
Apodrecimento da caixilharia da janela.
(Foto nº 01)
b) Cobertura
Ausência de cobertura.
Existência de vegetação infestante na zona do 
beiral.
(Fotos nºs 01 e 03)
c) Logradouro
Não existe.
3.2 – PArTES CoMUNS (INTErIor)
Não existem.
3.3. – UNIDADE / INTErIor
Não houve acesso ao interior, contudo, através 
dos vãos foi possível visualizar, a existência de 
acumulação de escombros no interior, resultan-
tes da queda da cobertura e teto, bem como 
acumulação de vegetação infestante.
(Fotos nºs 02 e 04)
3.4 – IDENTIFICAção Do ESTADo DE CoN-
SErvAção
(Apurado através da determinação do nível de 
conservação do imóvel constante da respetiva 
ficha de avaliação anexa ao processo)
3.4.1 – Não aplicável.
4 – DESCrIção DAS oBrAS PrECoNIZADAS
4.1. – EXTErIor
a) Fachadas
reparação do reboco e nova pintura à cor de 
origem.
Emparedamento dos vãos com alvenaria rebo-
cada.
Consolidação/travamento das paredes estru-
turais e impermeabilização do coroamento das 
paredes.
b) Cobertura
remoção da vegetação infestante na zona do 
beiral.
c) Logradouro

Não existe.
4.2 – PArTES CoMUNS (INTErIor)
Não existem.
4.3. – UNIDADE / INTErIor
remoção dos escombros para local apropriado.
remoção da vegetação infestante.
Limpeza geral.
4.4 – PrAZo PArA A EXECUção DoS TrA-
BALhoS
o prazo para a execução dos trabalhos é de 30 
dias.
5 – QUESIToS ForMULADoS PELo ProPrIE-
TárIo
A parte proprietária do imóvel não formulou 
quaisquer quesitos.
6 – DoCUMENToS ANEXoS
6.1. – relatório fotográfico com 1 página.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encer-
rado este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (relator)
(Fátima Alexandra Macedo de vasconcelos 
Correia de Almeida) 
(Bruno Edgar Magalhães gonçalves)
Data de Publicitação: 21/04/2017

EDT-CMVNG/2017/159
Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento de Polícia Municipal da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho nº.87/vMM/2016, de 27 de junho, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos n. os 14/
PCM/2014, de 10 de Março e 47/PCM/2016, de 
17 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, com competên-
cia conferida por esta última, na reunião de 25 
de outubro de 2013.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo (CPA), aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, no âm-
bito do Processo Administrativo nº 74/vT/2016, 
foi por despacho daquele senhor vereador, de 
2017/03/03, proposta a seguinte decisão final:
“Em 10.01.2017, por iniciativa oficiosa do Municí-
pio, na sequência de uma participação efetuada 
pelos Serviços de Bombeiros e Proteção Civil, 
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foi realizada uma vistoria à edificação sita no 
Largo da Liberdade, n. os 45 e 50 e na Calçada 
da Liberdade, junto ao n.º 22, freguesia de Ca-
nidelo, v. N. gaia, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos, n. os 89.º e seguintes, 
do regime Jurídico de Urbanização e de Edi-
ficação (rJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
é conferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se reme-
te. De acordo com a descrição nele referida, em 
matéria espacial, está em causa um edifício de 
2 pisos habitacional, devoluto, de construção 
antiga, com a sua fachada principal voltada ao 
Largo da Liberdade e logradouro posterior com 
acesso através da calçada com o mesmo nome
Já no que se refere ao seu estado de conserva-
ção, importa salientar que após análise das pa-
tologias elencadas pelos peritos, na sua gene-
ralidade e na sua especificidade, se concluí que 
as mesmas provocam manifesta insalubridade 
e insegurança no local, afetando consideravel-
mente o arranjo estético do edifício vistoriado, 
bem como a estética e a beleza da paisagem 
urbana onde o mesmo se insere.
Nessa conformidade, fica notificada a titulari-
dade do imóvel vistoriado, para, de acordo com 
o disposto nos artigos n. os 121.º e 122.º do Có-
digo acime mencionado, se pronunciar por es-
crito, se assim o desejar, sobre esta proposta 
de decisão, no prazo de quinze dias a contar da 
receção da presente notificação.
Mais se comunica, que o processo poderá ser 
consultado naqueles Serviços, entre as 9:00 e 
as 12.30h e entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, 
no mesmo se encontra um anexo fotográfico ao 
auto de vistoria, que não é afixado juntamente 
com o presente EDITAL.
vila Nova de gaia, 23 de março 2017
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Em anexo: Auto de vistoria

AUTo DE vISTorIA
Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e dezassete., compareceram Luís Manuel da 
Costa Simões, engenheiro civil, Bruno Edgar 
Magalhães gonçalves, urbanista, e Fátima Ale-
xandra Macedo de vasconcelos Correia de Al-
meida, arquiteta, na qualidade de técnicos de-
signados pela Câmara Municipal para proceder 

à respetiva vistoria do prédio abaixo identifica-
do, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, 
com a redação conferida pela legislação subse-
quente.
Esteve ainda presente Maria do Carmo Lourei-
ro, na qualidade de proprietária do prédio con-
tíguo com entrada pelo nº 22 da Calçada da Li-
berdade.
Em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, fica, pelo presente 
auto, registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAção Do PrÉDIo oBJETo DA 
vISTorIA 
Processo: 198/vT/2016
Localização
Arruamento principal: Largo da Liberdade
N.º polícia: 45 e 50
Arruamento 2: Calçada da Liberdade
N.º polícia: s/n (junto ao número 22)
Freguesia: CANIDELo
2 – DESCrIção gErAL Do PrÉDIo oBJETo 
DA vISTorIA
Descrição: No prédio objeto de vistoria existe 
um edifício de dois pisos, com a fachada princi-
pal voltada para o Largo da Liberdade e logra-
douro posterior com acesso através da Calça-
da com o mesmo nome. o edifício possui um 
pátio frontal, vedado com um pequeno muro 
encimado com gradeamento em ferro, que faz 
a transição entre o espaço público e a os aces-
sos quer à unidade vistoriada quer ao piso su-
perior da habitação contígua com entrada pelo 
nº 50 do referido Largo. Construtivamente o 
edifício apresenta paredes em alvenaria de pe-
dra rebocadas e pintadas bem como, ao nível 
da fachada posterior do piso superior, paredes 
em taipa revestida com reboco e pintadas. o 
telhado possui estrutura em madeira revestida 
com telha cerâmica. Do que nos foi possível ob-
servar através da porta de acesso ao logradou-
ro bem como da habitação contígua situada no 
nº 22 da Calçada da Liberdade, o edifício so-
freu algumas obras de ampliação denunciadas 
pelas estruturas visíveis de betão armado. As 
caixilharias exteriores de portas e janelas são 
em madeira pintada e o portão de acesso ao 
interior do pátio frontal é em ferro pintado. A 
habitação possui orientação nascente / poen-
te e apresenta um desenvolvimento em L, com 
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dois pisos, que envolve a habitação contígua, 
de rés-do-chão e com entrada pelo nº22 da Cal-
çada da Liberdade. Não foi possível o acesso ao 
interior do edifício.
(fotografia n.º 01, 02, 03 e 04)
Nº de pisos: 2
Nº total de unidades: 1
Uso do objeto da vistoria: habitação, devoluto
3 – DESCrIção Do ESTADo gErAL DAS CoN-
DIçÕES DE SEgUrANçA, DE SALUBrIDADE E 
DE ESTÉTICA Do PrÉDIo oBJETo DA vISTo-
rIA 
3.1. – EXTErIor
a) Fachada principal
As caixilharias e as janelas encontram-se em 
avançado estado de degradação, com a maior 
parte dos elementos de madeira partidos e pra-
ticamente sem vidros.
(fotografia n.º 01 e 07)
b) Fachada posterior
A parede posterior em tabique, situada na ex-
trema nascente do terreno, sobre a edificação 
contígua com acesso pelo nº 22 da Calçada da 
Liberdade, encontra-se em adiantado estado 
de degradação, apresentando ao nível do an-
dar cedência da sua estrutura, ausência de re-
vestimento e apodrecimento da estrutura de 
madeira, indiciam falta de coesão da estrutura 
e comprometimento da estabilidade da parede 
com risco de queda iminente sobre o prédio 
contíguo.
(fotografia n.º 03, 04, 08 a 12)
c) Corpo ampliado
o volume de dois pisos encostado ao limite nor-
te do prédio, sobre a edificação contígua com 
acesso pelo nº 22 da Calçada da Liberdade, en-
contra-se em adiantado estado de degradação 
quer ao nível do revestimento quer ao nível da 
sua estrutura em betão armado que se apre-
senta com a armadura de ferro à vista e com 
elevados níveis de corrosão, com fissuração 
generalizada do betão de recobrimento, o que 
indicia risco de queda sobre o prédio contíguo.
(fotografia n.º 04, 09 a 11)
d) Cobertura
os abatimentos, as deformações visíveis na co-
bertura do corpo principal e a deterioração dos 
beirais, particularmente o da fachada posterior, 
indiciam avançado estado de degradação da 
estrutura de madeira da cobertura com risco de 

colapso sobre a habitação contígua com entra-
da pelo nº 22 da Calçada da Liberdade. 
As coberturas remanescentes dos anexos exis-
tentes no logradouro apresentam-se em avan-
çado estado de degradação indiciando risco de 
queda.
(fotografia n.º01, 04, 08, 12, 13, 14 e 15)
f) Logradouro
Existem escombros resultantes do colapso de 
paredes e coberturas de alguns dos anexos, 
bem como lixos indiferenciados acumulados no 
logradouro posterior.
Existe lixo acumulado no interior do pátio fron-
tal da habitação.
(fotografia n.º 05 e 06)
3.3. – INTErIor
Não foi possível o acesso ao interior do edifício.
3.4. – IDENTIFICAção Do ESTADo DE CoN-
SErvAção
(Apurado através da determinação do nível de 
conservação do imóvel constante da respetiva 
ficha de avaliação anexa ao processo)
3.4.1. – o estado de conservação é: Não apli-
cável, não foi possível o acesso ao interior do 
edifício.
4 – DESCrIção DAS oBrAS PrECoNIZADAS
4.1. – EXTErIor
a) Fachadas e corpo ampliado
remoção das caixilharias e das janelas que se 
encontram em risco de queda e emparedamen-
to dos vãos com alvenaria rebocada.
Demolição da fachada posterior do edifício, em 
tabique, que se encontra em risco de queda so-
bre a habitação situada no nº 22 da Calçada da 
Liberdade, e remoção dos escombros para lo-
cal apropriado.
Demolição total do corpo de dois pisos, situado 
sobre a extrema norte do terreno e cuja estru-
tura em betão se apresenta em avançado esta-
do de degradação e em risco de queda sobre 
a habitação situada no nº 22 da Calçada da Li-
berdade, e remoção dos escombros para local 
apropriado.
Demolição das coberturas dos anexos e remo-
ção dos escombros para local apropriado.
b) Cobertura
remoção da cobertura do corpo do edifício 
principal, travamento das paredes estruturais 
do edifício e tratamento do seu coroamento. 
A superfície das paredes confinantes com es-
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paços habitáveis contíguos deverá ser devida-
mente impermeabilizada.
c) Logradouro
Limpeza do logradouro posterior e do pátio 
frontal com remoção dos lixos e dos escombros 
para local apropriado.
5 – PrAZo PArA A rEALIZAção DAS oBrAS 
PrECoNIZADAS
o prazo para realização dos trabalhos é de 60 
dias.
6 – QUESIToS ForMULADoS PELo ProPrIE-
TárIo
o proprietário do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
7 – DoCUMENToS ANEXoS
7.1. – relatório fotográfico com 3 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encer-
rado este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) 
(Bruno Edgar Magalhães gonçalves)
(Fátima Alexandra Macedo de vasconcelos 
Correia de Almeida, relatora)
Data de Publicitação: 21/04/2017

EDT-CMVNG/2017/160
(Proc. 774/SAL/2016)

TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dr., Dire-
tor do Departamento de Polícia Municipal do 
Município de vila Nova de gaia, no uso das 
competências atribuída pelo despacho n.º 87/
vMM/2016, de 27de julho, do Senhor vereador 
do Pelouro da Fiscalização Municipal e visto-
rias Administrativas, com competência subde-
legada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 
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 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho, do Sr. vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e vistorias Administrati-
vas, Dr. Manuel Monteiro, em 06/03/2017, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua das Chieiras, junto ao nº 311, 
freguesia de Canidelo, deste município, da in-
tenção desta autoridade administrativa orde-

nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resí-
duos (silvas e mato), existentes no referido ter-
reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no art.º 33.º do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública do Município de vila Nova 
de gaia.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional.
Mais se comunica que, de acordo com o dis-
posto nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de Pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada.
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
o despacho acima referido, do Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências atribuída pelos 
despachos n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, 
e n.º 47/PCM/2016 de 17 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com compe-
tência conferida pela Exma. Câmara Municipal 
na sua reunião de 25 de outubro de 2013.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30.
vila Nova de gaia, 06 de abril de 2017
Proc. Nº 774/SAL/2016
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
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Data de Publicitação: 21/04/2017

EDT-CMVNG/2017/161
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo  - rUA 
JoSÉ DoMINgoS goNçALvES DE oLIvEIrA, 
SANTA MArINhA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia,
TorNA PúBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião 
de 03 de Abril de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
-Implementação de dois sinais B2 (SToP) um 
a norte e outro a sul na intersecção com a rua 
Dom henrique de Cernache
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 19 de Abril de 2017,
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 26/04/2017

EDT-CMVNG/2017/162
Dr. TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento de Polícia Municipal da 
Câmara Municipal de vila Nova de gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho nº.81/2014, de 13 de Novembro, do Senhor 
vereador do Pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de março, do Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal de vila Nova de gaia, com com-
petência conferida por esta última, na reunião 
de 25 de outubro de 2013. 
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedi-
mento Administrativo (CPA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital, de que, no 
âmbito do Processo Administrativo nº 302/
vT/2016, foi por despacho daquele senhor ve-
reador, de 3 de março de 2017, proposta a se-
guinte decisão final: 
“Em 03.01.2016, foi realizada, por iniciativa ofi-
ciosa do Município, na sequência da participa-
ção efetuada pela Junta de Freguesia de vala-
dares e gulpilhares, v. N. gaia, uma vistoria ao 
imóvel sito na Avenida António Coelho Moreira, 
contíguo ao n.º 801 e na rua José Monteiro de 
Castro Portugal, junto ao n.º 2708, nos termos 

e para os efeitos do disposto nos artigos 89.º e 
seguintes do regime Jurídico de Urbanização e 
de Edificação (rJUE), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação 
que lhe é conferida pela legislação subsequen-
te. 
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se re-
mete. De acordo com o que nele se mostra re-
ferido, em matéria espacial, está em causa um 
imóvel implantado à face da via pública, de 2 
pisos, devoluto, destinado a 3 unidades de ar-
mazenamento, contíguas. 
Em matéria de conservação das respetivas es-
truturas, importa salientar, no que deve relevar 
para a apreciação da matéria em causa, que 
após análise na sua generalidade e na sua espe-
cificidade das patologias elencadas pelos peri-
tos, se conclui que as mesmas provocam rele-
vante insalubridade no local, comprometendo 
ainda de forma significativa o arranjo estético 
do imóvel em questão. 
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do rJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara Municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Em face ao exposto, e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deverá, 
nos termos daquele enquadramento legal, com 
vista à correção das patologias atrás referidas 
e da insalubridade e do desarranjo estético por 
elas provocadas, ser ordenada ao proprietário, 
com fundamento no auto de vistoria lavrado, 
e com base na presente informação, no prazo 
máximo de máximo de 60 dias úteis, a execu-
ção dos seguintes trabalhos: 
- EXTErIor 
a) Fachadas 
1. Tratamento e colmatação das fissuras. 
2. reparação do reboco. 
3. Consolidação/travamento das paredes exte-
riores e tratamento do coroamento da parede 
exterior a nordeste. 
4. retirar das caixilharias os vidros partidos em 
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risco de queda para a via pública. 
5. remoção das caixilharias ao nível do andar, 
na fachada sudeste. 
b) Cobertura: 
6. remoção das partes remanescentes da co-
bertura, bem como dos elementos em chapa, 
incluindo remoção dos escombros para local 
apropriado. INTErIor/UNIDADE 
7. remoção dos escombros e do lixo existentes 
no interior do edifício. 
8. Limpeza do local.” 
Nessa conformidade, fica notificada a titulari-
dade do imóvel vistoriado, para, de acordo com 
o disposto nos artigos n. os 121.º e 122.º do Có-
digo acime mencionado, se pronunciar por es-
crito, se assim o desejar, sobre esta proposta 
de decisão, no prazo de quinze dias a contar da 
receção da presente notificação. 
Mais se comunica, que o processo poderá ser 
consultado naqueles Serviços, entre as 9:00 e 
as 12.30h e entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, 
no mesmo se encontra um anexo fotográfico ao 
auto de vistoria, que não é afixado juntamente 
com o presente EDITAL. 
vila Nova de gaia, 23 de março de 2017
o Diretor do Departamento de Polícia Munici-
pal
(Telmo Moreira, Dr.)
Em anexo: Auto de vistoria

AUTo DE vISTorIA
Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e dezassete, compareceram Luís Manuel da 
Costa Simões, Engenheiro Civil, Fátima Alexan-
dra Macedo de vasconcelos Correia de Almei-
da, Arquiteta, e Albano Fernando Tavares de 
Sousa, Assistente Técnico, na qualidade de téc-
nicos designados pela Câmara Municipal para 
procederem à respetiva vistoria do prédio abai-
xo identificado, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pela legislação subsequen-
te.
Esteve ainda presente a queixosa Marina Milhei-
ro de oliveira Sá Barbosa.
Pela parte proprietária ninguém compareceu.
Em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, fica, pelo presente 
auto, registo o seguinte:
1– IDENTIFICAção Do PrÉDIo / DAS UNIDA-
DES Do PrÉDIo oBJETo DA vISTorIA 

Processo n.º: 302/vT/2016
Localização: Avenida António Coelho Moreira, 
contíguo ao nº 801 e rua José Monteiro de Cas-
tro Portugal, junto ao nº 2708, valadares e gul-
pilhares.
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCrIção gErAL Do PrÉDIo
Trata-se de um edifício constituído por dois pi-
sos, devoluto, composto por 3 armazéns contí-
guos, implantado à face dos arruamentos aci-
ma referidos.
Construtivamente o imóvel apresenta-se exe-
cutado com paredes exteriores em alvenaria 
rebocada e pintada, caixilharias em madeira e 
ferro, cobertura em telha cerâmica assente em 
estrutura de madeira.
Nº de pisos do prédio: 2
Nº total de unidades: 3
Uso das unidades objeto da vistoria: Devoluto.
Descrição da unidade objeto da vistoria: Não 
foi possível o acesso ao interior, tendo a vistoria 
sido efetuada através dos arruamentos.
3 – DESCrIção Do ESTADo gErAL DAS CoN-
DIçÕES DE SEgUrANçA, DE SALUBrIDADE E 
DE ESTÉTICA Do PrÉDIo E DAS UNIDADES 
oBJETo DA vISTorIA 
3.1. – EXTErIor
a) Fachadas
Existência de fissuras diversas de pequena 
abertura.
Degradação do reboco.
Degradação do coroamento da parede exterior 
nordeste, indiciando risco de queda de pedras 
no prédio contíguo pertencente à queixosa. 
Caixilharias com vidros partidos ou com ausên-
cia destes.
Existência de algumas caixilharias, ao nível do 
andar, em risco de queda para a via publica, na 
fachada sudeste.
(Todas as fotos)
b) Cobertura
Ausência quase total da cobertura, tendo a 
mesma desabado para o interior da edificação.
Existência de chapas na cobertura remanescen-
te, indiciando risco de queda para a via pública.
(Fotos nºs 08 e 10)
c) Logradouro
Não foi possível o acesso ao interior.
3.2 – PArTES CoMUNS (INTErIor)
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Não existem.
3.3. – UNIDADES / INTErIor
Não foi possível o acesso ao interior, contudo 
foi possível visualizar através da rua José Mon-
teiro de Castro Portugal e através das caixilha-
rias, a existência de escombros e lixo resultante 
da queda parcial da cobertura.
(Fotos nº 05)
3.4 – IDENTIFICAção Do ESTADo DE CoN-
SErvAção
(Apurado através da determinação do nível de 
conservação do imóvel constante da respectiva 
ficha de avaliação anexa ao processo)
3.4.1 – Não aplicável.
4 – DESCrIção DAS oBrAS PrECoNIZADAS
4.1. – EXTErIor
 a) Fachadas
Tratamento e colmatação de fissuras.
reparação do reboco.
Consolidação/travamento das paredes exterio-
res e tratamento do coroamento da parede ex-
terior a nordeste.
retirar das caixilharias os vidros partidos em 
risco de queda para a via pública.
remoção das caixilharias ao nível do andar, na 
fachada sudeste.
 b) Cobertura
remoção das partes remanescentes da co-
bertura, bem como dos elementos em chapa, 
incluindo remoção dos escombros para local 
apropriado.
 c) Logradouro
Não foi possível o acesso ao interior.
4.2 – PArTES CoMUNS (INTErIor)
Não foi possível o acesso ao interior.
4.3. – UNIDADES / INTErIor
- remoção dos escombros e do lixo existente 
no interior do edifício. 
- Limpeza do local.
4.4 – PrAZo PArA A EXECUção DoS TrA-
BALhoS
o prazo para a execução dos trabalhos é de 60 
dias úteis.
5 – QUESIToS ForMULADoS PELo ProPrIE-
TárIo
A parte proprietária do imóvel não formulou 
quaisquer quesitos.
6 – DoCUMENToS ANEXoS
6.1. – relatório fotográfico com 2 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encer-

rado este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (relator)
(Fátima Alexandra Macedo de vasconcelos 
Correia de Almeida) 
(Albano Fernando Tavares de Sousa)
Data de Publicitação: 26/04/2017

EDT-CMVNG/2017/163
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA 
BELA DE EIrÓS, vALADArES 
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 03 de Abril de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
- Sentido único de circulação automóvel (Senti-
do S/N), no troço compreendido entre o entron-
camento com a rua Prof. Amadeu dos Santos e 
o entroncamento com a rua das Pedreiras, com 
adicional "exceto moradores" (Sentido N/S)
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 19 de Abril de 2017,
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 26/04/2017

EDT-CMVNG/2017/164
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo - rUA Do 
MoNTE, 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 
20 de Março de 2017, foi aprovada a seguinte 
PoSTUrA MUNICIPAL DE TrâNSITo:
rua do Monte – Colocação de sinalização de 
proibição de exceder a velocidade máxima de 
30 quilómetros por hora.
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Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de gaia, 20 de abril de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 26/04/2017

EDT-CMVNG/2017/165
(Proc. 1236/SAL/2016)

TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Dr., Dire-
tor do Departamento de Polícia Municipal do 
Município de vila Nova de gaia, no uso das 
competências atribuída pelo despacho n.º 87/
vMM/2016, de 27de julho, do Senhor vereador 
do Pelouro da Fiscalização Municipal e visto-
rias Administrativas, com competência subde-
legada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 
de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013.
Manuel Monteiro, Dr., vereador do Pelouro da 
Fiscalização, ao abrigo da subdelegação de 
competências atribuída por despacho do Se-
nhor Presidente da Câmara nº. 14/PCM/2014, 
de 10 de março, com competência, por sua vez, 
conferida pela Câmara, em reunião de 25 de 
outubro de 2013.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.112º do Código de Pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimen-
to do despacho, do Sr. vereador do Pelouro da 

Fiscalização Municipal e vistorias Administrati-
vas, Dr. Manuel Monteiro, em 29/03/2017, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Nova do Picão, s/n (frente aos 
nºs 158,) e rua de Belmonte, s/n (frente aos 
nºs 335 e 359), da freguesia de Canidelo, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos (silvas e mato), existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento Municipal de resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública do Município de 
vila Nova de gaia.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constitu-
am perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional.
Mais se comunica que, de acordo com o dispos-
to nos art.º s 121.º e 122.º, do Código de Proce-
dimento Administrativo, dispõe (m) de 10 dias 
úteis para apresentar as alegações, que enten-
der (em) por convenientes, face ao teor da in-
tenção, que ora lhe (s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
o despacho acima referido, do Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências atribuída pelos 
despachos n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, 
e n.º 47/PCM/2016 de 17 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com compe-
tência conferida pela Exma. Câmara Municipal 
na sua reunião de 25 de outubro de 2013.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
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sultado no Sector de vistorias Administrativas, 
no Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubar-
rota, nº 13, vila Nova de gaia (Beira rio) entre 
as 9h e as 12h30 e entre as 14h e as 16h30.
vila Nova de gaia, 10 de abril de 2017
Proc. Nº 1236/SAL/2016
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 26/04/2017

EDT-CMVNG/2017/166
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que fica nos termos do art.º 166º do 
Código da Estrada, por este meio notificado 
DorvALINo ALvES MACIEL, com última mora-
da conhecida na rua Ladeira da Portelinha do 
Chão do Bispo, 10 LT 8 Frt L4 E - Coimbra, na 
qualidade de proprietário conforme consta na 
Conservatória do registo de Automóveis, de 
que a Polícia Municipal de vila Nova de gaia re-
moveu no dia 23/11/2016, ao abrigo do art.º 164º 
do Código da Estrada, da Praceta Dina Teresa, 
freguesia de oliveira do Douro, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do Passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passagei-
ros, marca Peugeot, modelo 3008, matrícula 
44-PA-67, por se encontrar estacionado em in-
fração ao art.º163º do Código da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
de estilo 
Proc. 153/DMP/vA/2016
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/393
vila Nova de gaia, 12-04-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 26/04/2017

EDT-CMVNG/2017/171
TELMo FILIPE QUELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de Policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 87/vMM/2016 de 27 de Julho:
Faz saber, que nos termos do art.º 166º do Có-
digo da Estrada, fica por este meio notificado 
rICArDo JorgE ANDrADE CoELho CoSTA, 
com última morada conhecida na rua Cândido 
dos reis, 89 – Santa Marinha, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservató-
ria do registo de Automóveis, de que a Polícia 
Municipal de vila Nova de gaia removeu no dia 
14/03/2017, ao abrigo do art.º 164º do Código 
da Estrada, da rua Alexandre Braga, freguesia 
de Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, 
sito na rua do Passadouro, Freguesia da Ma-
dalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
vW, modelo golf, matrícula Uh-34-96, por se 
encontrar estacionado em infração ao art.º163º 
do Código da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio dos Paços do Concelho 
Proc. Nº017/DPM/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-PMvNg/2017/449
vila Nova de gaia, 27-04-2017 
Diretor do Departamento de Policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 28/04/2017

EDT-CMVNG/2017/172
MANUEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº 
Senhor Presidente da Câmara através do des-
pacho nº 14/PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TorNA PúBLICo que, a próxima reunião Pú-
blica vai ter lugar no dia 15 de maio de 2017, 
segunda-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
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de 2013, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 15.05.2017.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 27 de abril de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 28/04/2017

E.1. PrOJETO DE rEGUlaMENTO DO EXEr-
CÍCiO Da aTiViDaDE DE GUarDa-NOTUrNO 
NO MUNiCÍPiO DE Vila NOVa DE Gaia

NoTA JUSTIFICATIvA
DESIgNAção: ProJETo DE rEgULAMENTo 
Do EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE gUArDA-
-NoTUrNo No MUNICÍPIo DE vILA NovA DE 
gAIA
Lei habilitante: o presente regulamento é ela-
borado ao abrigo e nos termos dos artigos 112º, 
nº 7 e 241.º da Constituição da república Por-
tuguesa, dos artigos 135º e seguintes do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de Janeiro, da 
alínea g) do nº 1 do artigo 25.º e alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídico das Au-
tarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro e do artigo 44.° da Lei nº 
105/2015, de 25 de Agosto.
Síntese do conteúdo: Estabelece uma nova re-
gulamentação para o acesso, exercício e fisca-
lização pela Câmara Municipal da atividade de 
guarda-noturno no Município de vila Nova de 
gaia, adequando as normas vigentes ao novo 
regime legal constante da Lei n.º 105/2015, de 
25 de agosto, (regime Jurídico da Atividade de 
guarda-Noturno). 
Motivação do Projeto: A regulamentação da 
atividade de guarda-noturno, em vila Nova de 
gaia, à semelhança de outras atividades ante-
riormente cometidas aos governos civis, consta 
atualmente do regulamento do Licenciamen-
to Municipal de Atividades Diversas, aprova-
do nos termos do artigo 53.º do Decreto-Lei 
n.º 310/2002, de 18 de dezembro, com as al-
terações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 
156/2004, de 30 de junho, 9/2007, de 17 de ja-
neiro, 114/2008, de 1 de julho, 48/2011, de 1 de 
abril, e 204/2012, de 29 de agosto.
Este regulamento carece, entretanto, de revi-
são, em face das alterações legislativas opera-
das recentemente na matéria que constitui o 
seu objeto, por diversos diplomas, nomeada-
mente, pela Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto 
que aprovou um novo regime jurídico para a ati-
vidade de guarda-noturno, autonomizando-o, 
neste caso, do conjunto das atividades diversas 
disciplinadas pelo Decreto-Lei n.º 310/2002.
Assim, em cumprimento do artigo 44.º da Lei 
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n.º 105/2015, segundo o qual os regulamentos 
municipais que regulam a atividade de guarda-
-noturno, deveriam ser adequados à referida 
lei, no prazo de 180 dias após a sua entrada em 
vigor, importa elaborar um regulamento que, à 
semelhança do método adotado pelo legisla-
dor, adeqúe as normas municipais vigentes ao 
novo regime legal mediante um normativo re-
gulamentar específico e independente do re-
gulamento de Atividades Diversas.
Publicitação do procedimento, audiência de in-
teressados e consulta pública: Em cumprimen-
to do disposto no nº 1 do artigo 98º do Código 
do Procedimento Administrativo (CPA), apro-
vado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de vila Nova de gaia, 
na reunião ordinária realizada no dia 23 de 
janeiro 2017, deliberou a abertura do procedi-
mento administrativo de elaboração do projeto 
tendo fixado o período de dez dias úteis para a 
constituição de interessados e apresentação de 
contributos, no âmbito da publicitação desta 
iniciativa procedimental. 
Findo o período de publicitação do respetivo 
Edital (cfr. EDT-CMvNg/2017/45), que decorreu 
entre 2 e 16 de fevereiro de 2017 e não se tendo 
verificado a constituição de interessados nem a 
apresentação de quaisquer contributos, o pre-
sente projeto de regulamento está em condi-
ções de ser submetido pela Câmara Municipal 
a audiência dos interessados e, ou, consulta 
pública, para recolha de sugestões, nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA, pelo prazo de 
30 dias, para recolha de sugestões, nos termos 
do disposto no artigo 101º, nº 1 do CPA, a contar 
da data da sua publicação no Boletim Municipal 
e no sítio institucional do Município, na Internet
Ponderação de Custos e Benefícios – As me-
didas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expres-
sa anteriormente não acarretam diretamente 
qualquer acréscimo de custos para o Município. 
Paços do Município de vila Nova de gaia, 20 de 
março de 2017
Preâmbulo
A regulamentação do acesso, exercício e fisca-
lização pela Câmara Municipal da atividade de 
guarda-noturno no Município de vila Nova de 
gaia, à semelhança de outras atividades ante-
riormente cometidas aos governos civis, consta 

atualmente do regulamento do Licenciamen-
to Municipal de Atividades Diversas, aprova-
do nos termos do artigo 53.º do Decreto-Lei 
n.º 310/2002, de 18 de dezembro, com as al-
terações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 
156/2004, de 30 de junho, 9/2007, de 17 de ja-
neiro, 114/2008, de 1 de julho, 48/2011, de 1 de 
abril, e 204/2012, de 29 de agosto.
Este regulamento carece, entretanto, de revi-
são, em face das alterações legislativas opera-
das recentemente na matéria que constitui o 
seu objeto, por diversos diplomas, nomeada-
mente, pela Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto 
que aprovou um novo regime jurídico para a ati-
vidade de guarda-noturno, autonomizando-o, 
neste caso, do conjunto das atividades diversas 
disciplinadas pelo Decreto-Lei n.º 310/2002.
Em cumprimento do artigo 44.º da Lei n.º 
105/2015, segundo o qual os regulamentos mu-
nicipais que regulam a atividade de guarda-
-noturno, deveriam ser adequados à presente 
lei, no prazo de 180 dias após a sua entrada em 
vigor, o presente regulamento, à semelhança 
do método adotado pelo legislador, adequa 
as normas vigentes ao novo regime legal me-
diante um normativo regulamentar específico 
e independente do regulamento de Atividades 
Diversas.
De acordo com o preceituado na alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídico das Au-
tarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câma-
ra Municipal elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do município. 
Durante o período de apreciação pública foram 
recolhidas sugestões dos interessados nos ter-
mos e para os efeitos do artigo 101º, nº 1 do Có-
digo do Procedimento Administrativo.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
241º da Constituição da república Portuguesa 
e 25º, nº 1, alínea g), do anexo I da Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro, sob proposta da Câmara 
Municipal, a Assembleia Municipal de vila Nova 
de gaia aprova o seguinte regulamento:

CAPÍTULo I
Disposições gerais

SECção I
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objeto, âmbito e definições

Artigo 1.º
Lei habilitante

o presente regulamento é elaborado ao abri-
go e nos termos dos artigos 112º, nº 7 e 241.º 
da Constituição da república Portuguesa, dos 
artigos 135º e seguintes do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei nº 4/2015, de 7 de Janeiro, da alínea g) do 
nº 1 do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 
33.º do regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setem-
bro e do artigo 44.° da Lei nº 105/2015, de 25 
de Agosto.

Artigo 2.º
objeto e âmbito

1 - o presente regulamento estabelece o regime 
jurídico do exercício da atividade de guarda-
-noturno no Concelho de vila Nova de gaia
2 - A atividade de guarda-noturno só pode ser 
exercida nos termos da Lei n.º 105/2015, de 25 
de agosto e do presente regulamento e tem 
uma função subsidiária e complementar da ati-
vidade das forças de segurança.
3 - Para efeitos do presente regulamento, con-
sidera-se atividade de guarda-noturno a pres-
tação de serviços de vigilância e proteção de 
bens em arruamentos do domínio público, du-
rante o período noturno, na área geográfica de 
vila Nova de gaia definida pela câmara muni-
cipal.
4 - A atividade de guarda-noturno é considera-
da de interesse público, sendo distinta dos ser-
viços de segurança privada.

Artigo 3.º
Conceito de guarda-Noturno

1 - Entende-se por guarda-noturno a pessoa 
singular, devidamente habilitada e autorizada a 
exercer profissionalmente as respetivas funções 
nos termos da lei e do presente regulamento,
2 - o exercício da atividade de guarda-noturno 
em vila Nova de gaia carece de licença conce-
dida pela câmara municipal.

SECção II
Proibições e regras de conduta

Artigo 4.º
Princípios gerais

1 - A atividade de guarda-noturno é uma ati-
vidade de prestação de serviços, com carácter 
civil, voluntário e privado, abrangida pela previ-
são normativa da alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º 
do Código do Imposto sobre o rendimento das 
Pessoas Singulares (Código do IrS).
2 - o guarda-noturno colabora com as forças e 
serviços de segurança, prestando o auxílio que 
por estes lhes seja solicitado e que se enquadre 
no âmbito das suas funções.
3 - No seu relacionamento com os cidadãos, 
o guarda-noturno atua no respeito pelos prin-
cípios da igualdade, da proporcionalidade, da 
justiça, da imparcialidade e da boa-fé.

Artigo 5.º
Proibições

1 - É proibido, no exercício da atividade de 
guarda-noturno:
a) A prática de atividades que tenham por ob-
jeto a prossecução dos objetivos ou o desem-
penho de funções correspondentes a compe-
tências exclusivas das autoridades judiciárias 
ou policiais;
b) Ameaçar, inibir ou restringir o exercício de 
direitos, liberdades e garantias ou outros direi-
tos fundamentais dos cidadãos;
c) A proteção de bens, serviços ou pessoas en-
volvidas em atividades ilícitas.
2 - A atividade de guarda-noturno é exercida 
individualmente não podendo, os guardas-no-
turnos, associarem-se com objetivos empresa-
riais.
3 - É vedado ao guarda-noturno o exercício de 
quaisquer prerrogativas de autoridade pública, 
estando a sua atuação limitada pelas normas 
gerais aplicáveis aos demais cidadãos no que 
respeita, nomeadamente, ao socorro, à legítima 
defesa, à detenção de pessoas, à exclusão da 
ilicitude e da culpa, à circulação rodoviária e ao 
uso e porte de armas, salvo as exceções previs-
tas na Lei n.º 105/2015.

Artigo 6.º
Sigilo profissional

o guarda-noturno está sujeito a sigilo profissio-
nal nos termos gerais de direito.
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CAPÍTULo II
EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE gUArDA-No-

TUrNo

SECção I
Criação e modificação do serviço de guarda-

-noturno

Artigo 7.º
Criação, modificação e extinção

1 - A criação e a extinção do serviço de guarda-
-noturno em cada localidade, bem como a fi-
xação e modificação das áreas de atuação de 
cada guarda-noturno são da competência da 
câmara municipal, ouvidos os comandantes da 
guarda Nacional republicana (gNr) ou da Polí-
cia de Segurança Pública territorialmente com-
petentes, em função da área a vigiar. 
2 - As juntas de freguesia e as associações de 
moradores podem requerer à câmara municipal 
a criação do serviço de guarda-noturno em de-
terminada zona, bem como a fixação das áreas 
de atuação de cada guarda-noturno. 
3 - As juntas de freguesia e as associações de 
moradores que atuam nessa localidade podem 
requerer à câmara municipal a modificação das 
áreas de atuação de cada guarda-noturno. 
4 - os guardas-noturnos que atuam nessa lo-
calidade podem requerer à câmara municipal a 
modificação das respetivas áreas de atuação.  

Artigo 8.º
Deliberação de criação

1 - Da deliberação de criação do serviço de 
guarda-noturno numa determinada localidade 
devem constar: 
a) A identificação dessa localidade pelo nome 
da freguesia ou freguesias de vila Nova de gaia 
a que pertence; 
b) A definição das possíveis áreas de atuação 
de cada guarda-noturno; 
c) A referência à audição prévia dos comandan-
tes das forças de segurança territorialmente 
competentes.  
2 - A deliberação de criação ou extinção do ser-
viço de guarda-noturno, bem como a de fixação 
ou modificação das áreas de atuação de cada 
guarda-noturno são publicitadas nos termos le-
gais em vigor, nomeadamente no boletim muni-
cipal, em jornal local ou regional e edital afixa-

do nos locais de estilo e nos sítios institucionais 
do Município e das Freguesias de vila Nova de 
gaia territorialmente abrangidas.

SECção II
Licenciamento da atividade de guarda-noturno

Artigo 9.º
Licenciamento

1 - o exercício da atividade de guarda-noturno 
está sujeito a licença municipal, nos termos do 
artigo 20.° da Lei nº 105/2015, de 25 de agosto, 
cuja atribuição é da competência do Presidente 
da Câmara. 
2 - A licença para o exercício da atividade de 
guarda-noturno é pessoal e intransmissível. 
 3 - A atribuição de licença para o exercício da 
atividade de guarda-noturno numa determina-
da área faz cessar a anterior. 
4 – Sem prejuízo da prévia tramitação ineren-
te ao processo de recrutamento e seleção dos 
candidatos, nos termos legais, a emissão da li-
cença e do cartão de identificação com a mes-
ma validade que habilite o interessado ao exer-
cício da atividade, depende:
a) Do pagamento prévio e integral das taxas 
devidas nos termos previstos no regulamento 
de Taxas e outras receitas do Município de vila 
Nova de gaia, em vigor;
b) Prova bastante da celebração de contrato de 
seguro em vigor, nos termos previstos na Lei n.º 
105/2015.
5 – A licença de guarda-noturno tem validade 
trienal, a contar da respetiva emissão sendo o 
respetivo modelo aprovado pelo Presidente da 
Câmara, sob proposta dos serviços da Polícia 
Municipal.
6 - o guarda-noturno comunica ao município a 
cessação da atividade até 30 dias antes dessa 
ocorrência, exceto se a cessação coincidir com 
o termo do prazo de validade da licença.

Artigo 10.º
Procedimento de recrutamento e seleção

1 - Criado o serviço de guarda-noturno numa 
determinada área e definida a zona de atuação 
de cada guarda-noturno, cabe à câmara muni-
cipal promover o recrutamento e seleção dos 
candidatos à atribuição de licença para o exer-
cício daquela atividade. 
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 2 - o recrutamento e seleção a que se refere o 
número anterior são feitos por um júri designa-
do nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 105/2015 
e de acordo com os critérios fixados na referi-
da Lei, compreendendo as fases de divulgação 
da abertura do procedimento, da admissão das 
candidaturas, da classificação e audiência pré-
via dos candidatos, bem como da homologa-
ção da classificação e ordenação final da atri-
buição de licença. 
 3 - A ordenação e classificação final do pro-
cedimento são notificadas aos interessados e 
publicitadas, por afixação, na junta ou juntas de 
freguesia. 
 4 - o recrutamento e a seleção obedecem 
aos princípios da liberdade de candidatura, de 
igualdade de condições e de oportunidades 
para todos os candidatos.  

Artigo 11.º
Aviso de abertura

1 - o processo de recrutamento inicia-se com a 
publicação no boletim municipal, em jornal lo-
cal ou regional e a publicitação, por afixação, 
na junta ou juntas de freguesia, e no sítio insti-
tucional do Município na Internet, do respetivo 
aviso de abertura. 
2 - o aviso de abertura do processo de recruta-
mento contém os elementos seguintes: 
a) A identificação da área pelo nome da fregue-
sia ou freguesias; 
b) os métodos de seleção; 
c) A composição do júri; 
d) os requisitos de admissão a concurso; 
e) A entidade a quem devem apresentar o re-
querimento e currículo profissional, com respe-
tivo endereço, prazo de apresentação das can-
didaturas, documentos a apresentar e demais 
indicações necessárias à formalização da can-
didatura; 
f) A indicação do local ou locais onde são afi-
xadas as listas dos candidatos e a lista final de 
ordenação dos candidatos admitidos. 
3 - o prazo para apresentação de candidaturas 
é de 15 dias úteis, contados da data de publici-
tação do aviso de abertura. 
4 - Findo o prazo para apresentação das candi-
daturas, o júri elabora, no prazo de 30 dias úteis, 
a lista dos candidatos admitidos e excluídos do 
processo de recrutamento, com indicação su-

cinta dos motivos de exclusão, depois de exer-
cido o direito de participação dos interessados, 
publicitando-a nos locais referidos no n.º 1.  

Artigo 12.º
requisitos de admissão

1 - Para o exercício da atividade de guarda-no-
turno o candidato deve: 
a) Ter nacionalidade portuguesa, ser cidadão 
de um Estado membro da União Europeia ou, 
em condições de reciprocidade, de país de lín-
gua oficial portuguesa; 
b) Ter mais de 21 anos e menos de 65 anos; 
c) Possuir a escolaridade mínima obrigatória; 
d) Possuir plena capacidade civil; 
e) Não ter sido condenado, com sentença tran-
sitada em julgado, pela prática de crime doloso 
previsto no Código Penal e demais legislação 
penal; 
f) Não exercer, a qualquer título, cargo ou fun-
ção na administração central, regional ou local; 
g) Não exercer a atividade de armeiro nem de 
fabricante ou comerciante de engenhos ou 
substâncias explosivas; 
h) Não ter sido sancionado, por decisão transi-
tada em julgado, com a pena de separação de 
serviço ou pena de natureza expulsiva das For-
ças Armadas, dos serviços que integram o Sis-
tema de Informações da república Portuguesa 
ou das forças e serviços de segurança, ou com 
qualquer outra pena que inviabilize a manuten-
ção do vínculo funcional, nos cinco anos prece-
dentes; 
i) Não se encontrar no ativo, reserva ou pré-
-aposentação das forças armadas ou de força 
ou serviço de segurança; 
j) Não ser administrador ou gerente de socie-
dades que exerçam a atividade de segurança 
privada, diretor de segurança ou responsável 
pelos serviços de autoproteção, ou segurança 
privado em qualquer das suas especialidades, 
independentemente da função concretamente 
desempenhada; 
k) Possuir robustez física e o perfil psicológico 
para o exercício das funções, comprovados por 
atestado de aptidão emitido por médico do tra-
balho, o qual deve ser identificado pelo nome e 
número da cédula profissional, nos termos pre-
vistos na lei; 
l) Ter frequentado, com aproveitamento, curso 
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de formação de guarda-noturno nos termos es-
tabelecidos no artigo 28.º da Lei n. 105/2015; 
m) Não estar inibido do exercício da atividade 
de guarda-noturno. 
2 - os candidatos devem reunir os requisitos 
descritos no número anterior até ao termo do 
prazo fixado para a apresentação das candida-
turas.

Artigo 13.º
requerimento de candidatura

1 - A candidatura à atribuição de licença é for-
malizada mediante requerimento segundo mo-
delo adequado disponível no sítio institucional 
do Município na Internet em www.cm-gaia.pt, 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal e 
dele devem constar: 
a) Identificação e domicílio do requerente; 
b) Declaração de honra do requerente, devida-
mente assinada, da situação em que se encon-
tra relativamente às alíneas d), f), g), h), i), j) e 
m) do n.º 1 do artigo anterior; 
c) outros elementos que considere relevantes 
para a decisão de atribuição de licença. 
2 - o requerimento é acompanhado dos docu-
mentos seguintes: 
a) Currículo profissional; 
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do car-
tão de contribuinte fiscal ou do cartão de cida-
dão; 
c) Certificado de habilitações literárias; 
d) Certificado de registo criminal; 
e) Documento comprovativo da situação regu-
larizada relativamente a dívidas por impostos 
ao Estado Português; 
f) Documento comprovativo da situação regu-
larizada relativamente a dívidas por contribui-
ções para a segurança social; 
g) Ficha médica de aptidão emitida por médico 
do trabalho, nos termos da Lei n.º 102/2009, de 
10 de setembro, para os efeitos da alínea k) do 
n.º 1 do artigo anterior; 
h) Certificado do curso de formação ou de atu-
alização de guarda-noturno; 
i) Duas fotografias atuais e iguais, a cores, tipo 
passe; 
j) Documentos comprovativos dos elementos 
invocados para efeitos da alínea c) do número 
anterior. 
3 - o requerimento e os documentos referidos 

nos números anteriores, assinados pelo reque-
rente, são apresentados até ao termo do pra-
zo fixado para apresentação das candidaturas, 
podendo ser entregues pessoalmente ou pelo 
correio, com aviso de receção, atendendo-se, 
neste caso, à data do registo, sob pena de não 
ser considerada válida a candidatura. 
4 - os candidatos devem fazer constar do cur-
rículo profissional a sua identificação pessoal, 
as ações de formação com efetiva relação com 
a atividade de guarda-noturno e a experiência 
profissional. 
5 - os documentos referidos nas alíneas e), f) e 
g) do n.º 2 do presente artigo podem ser substi-
tuídos por declaração de honra do requerente, 
sendo obrigatória a sua apresentação no mo-
mento da atribuição de licença.  

Artigo 14.º
Métodos e critérios de seleção

1 - os métodos de seleção a utilizar obrigatoria-
mente no recrutamento são os seguintes: 
a) Prova de conhecimentos, destinada a avaliar 
se, e em que medida, os candidatos dispõem 
das competências técnicas necessárias ao exer-
cício da função de guarda-noturno; 
b) Avaliação psicológica destinada a avaliar se, 
e em que medida, os candidatos dispõem das 
restantes competências exigíveis ao exercício 
da função de guarda-noturno. 
2 - Exceto quando afastados, por escrito, os mé-
todos de seleção dos candidatos que já sejam 
guardas-noturnos habilitados, são os seguintes: 
a) Avaliação curricular; 
b) Entrevista de avaliação de competências exi-
gíveis para o exercício da função. 
3 - Independentemente dos métodos aplica-
dos a ordenação final dos candidatos é unitária, 
sendo critérios de preferência os seguintes: 
a) Já exercer a atividade de guarda-noturno na 
localidade da área colocada a concurso; 
b) Já exercer a atividade de guarda-noturno; 
c) Possuir habilitações académicas mais eleva-
das; 
d) Ter pertencido aos quadros de uma força ou 
serviço de segurança e não ter sido afastado 
por motivos disciplinares. 
4 - A classificação final, numa escala de 0 a 20 
valores, resulta da média aritmética simples ou 
ponderada das classificações obtidas na avalia-



87

 Nº 77 | ABrIL 2017 | BoLETIM MUNICIPAL

rEgULAMENToS

ção curricular e na entrevista, considerando-se 
não aprovados para o exercício da atividade de 
guarda-noturno os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 10 valores. 
 5 - os métodos de seleção previstos no n.º 1 
podem ser aplicados pelas forças de seguran-
ça, mediante protocolo a celebrar entre estas e 
a câmara municipal.

Artigo 15.º
Preferências em situação de igualdade

Caso subsista uma situação de igualdade entre 
os candidatos a guarda-noturno, após a aplica-
ção dos critérios previstos no artigo anterior, 
tem preferência, pela seguinte ordem: 
a) o candidato com menor idade; 
b) o candidato com mais anos de serviço, no 
caso de se estar em presença de vários can-
didatos que, anteriormente tenham exercido a 
atividade de guarda-noturno.  

Artigo 16.º
Júri

1 - A seleção dos candidatos à atribuição de li-
cença para o exercício da atividade de guarda-
-noturno cabe ao júri composto por: 
a) Presidente da câmara municipal, que presi-
de e que pode ser substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo vice-Presidente da Câmara, 
ao abrigo do artigo 42º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei nº 4/2015, de 7 de Janeiro, sem prejuízo da 
possibilidade de delegação da competência, 
nos termos do nº 2 do artigo 36º do regime Ju-
rídico da Autarquias Locais aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro;
b) vogal, a designar pela força de segurança 
territorialmente competente; 
c) vogal, a designar pela junta de freguesia a 
que o procedimento disser respeito. 
2 - o júri só pode funcionar quando estiverem 
presentes todos os seus membros. 
3 - Das reuniões do júri são lavradas atas, con-
tendo os fundamentos das decisões tomadas. 
4 – o júri é apoiado no processo pelo Departa-
mento de Pessoal sendo secretariado por um 
vogal para o efeito escolhido ou por um fun-
cionário designado pelo respetivo Presidente 
de entre os dirigentes e técnicos superiores da-
quela unidade orgânica.

Artigo 17.º
Emissão de licença e cartão de identificação

1 - A emissão da licença e cartão de identifica-
ção está dependente do pagamento das respe-
tivas taxas e da prova de celebração de contra-
to de seguro nos termos previstos na lei.
2 - o Presidente da Câmara Municipal atribui as 
licenças até 15 dias úteis após a publicação da 
ordenação e classificação final mediante des-
pacho que inclua a indicação do prazo para o 
seu levantamento e pagamento das taxas cor-
respondentes. 
3 – A licença será cancelada se não for levanta-
da e paga a correspondente taxa pelo interes-
sado dentro do prazo referido no número ante-
rior que, para o efeito, lhe for notificado.
4 - No momento da atribuição da licença para o 
exercício da atividade, a câmara municipal emi-
te o cartão de identificação do guarda-noturno. 
5 - o cartão de identificação do guarda-no-
turno tem a mesma validade da licença para o 
exercício da respetiva atividade.  

Artigo 18.º
validade e renovação da licença

1 - A licença tem validade trienal, a contar da 
data da respetiva emissão. 
2 - o pedido de renovação, por igual período 
de tempo, deve ser requerido ao presidente da 
câmara municipal, com pelo menos 30 dias de 
antecedência em relação ao termo do respetivo 
prazo de validade. 
3 - No requerimento devem constar: 
a) Nome e domicílio do requerente; 
b) Fotografia a cores, tipo passe do requerente; 
c) Declaração de honra do requerente, da situ-
ação em que se encontra relativamente às alí-
neas d), f), g), h), i), j) e l) do n.º 1 do artigo 12.º; 
d) outros elementos considerados com rele-
vância para a decisão de renovação da licença. 
4 - o requerente tem de fazer prova de possuir, 
à data da renovação da licença: 
a) Seguro de responsabilidade civil, em vigor; 
b) Situação regularizada relativamente a dívi-
das por impostos ao Estado Português; 
c) Situação regularizada relativamente a dívi-
das por contribuições para a segurança social. 
5 - Quando se verificar o não cumprimento de 
algum dos requisitos que fundamentaram a 
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atribuição de licença, há lugar ao indeferimento 
do pedido de renovação no prazo de 30 dias a 
contar da data limite para o interessado se pro-
nunciar em sede de audiência prévia. 
6 - Considera-se deferido o pedido de renova-
ção se, no prazo referido no número anterior, 
o presidente da câmara municipal não proferir 
despacho.  

Artigo 19.º
registo

1 - Tendo em vista a organização do registo na-
cional de guardas-noturnos, no momento da 
atribuição da licença para o exercício da ativi-
dade de guarda-noturno, a Câmara Municipal 
comunica à Direção-geral das Autarquias Lo-
cais, adiante designada por DgAL, sempre que 
possível por via eletrónica, os seguintes ele-
mentos: 
a) A identificação dos guardas-noturnos em 
funções na localidade; 
b) A data da emissão da licença e da sua reno-
vação; 
c) A localidade e a área para a qual é válida a 
licença; 
d) Contraordenações e sanções acessórias apli-
cadas aos guardas-noturnos, se a elas tiver ha-
vido lugar. 
2 - Independentemente da obrigação legal 
constante do número anterior, a Câmara Muni-
cipal mantém um registo devidamente atualiza-
do das licenças emitidas para o exercício da ati-
vidade de guarda-noturno no Município de vila 
Nova de gaia, do qual constarão:
a) A identificação do guarda-noturno, data da 
emissão da respetiva licença e das suas renova-
ções, a localidade e a área de atuação respeti-
vas;
b) Eventuais contraordenações, coimas e san-
ções acessórias aplicadas; 
c) Força de segurança que se articula com cada 
guarda-noturno.
2 – A Base de Dados que suporta o registo mu-
nicipal é registada na Comissão Nacional de 
Protecção de Dados, nos termos da Lei da Pro-
tecção de Dados Pessoais, sendo os mesmos 
protegidos, através de medidas de segurança 
específicas.

Artigo 20.º
Taxas

Pela emissão e renovação da licença para o 
exercício da atividade de guarda-noturno, são 
devidas as taxas previstas no regulamento de 
Taxas e outras receitas do Município de vila 
Nova de gaia.  

SECção III
Exercício da atividade de guarda-noturno

Artigo 21.º
Funções

A atuação do guarda-noturno tem objetivos 
exclusivamente preventivos, sendo as suas fun-
ções:
a) Manter a vigilância e a proteção da proprie-
dade dos moradores da sua área, com os quais 
tenha uma relação contratual;
b) Prestar informações, no âmbito das respeti-
vas competências, aos seus clientes e demais 
cidadãos que se lhe dirijam;
c) No mais curto espaço de tempo, informar as 
forças e serviços de segurança de tudo quanto 
tomem conhecimento que possa ter interesse 
para a prevenção e repressão de atos ilícitos e 
das incivilidades em geral, como ainda, receber 
informações relevantes sobre a situação de se-
gurança na sua área de atuação;
d) Apoiar a ação das forças e serviços de se-
gurança e de proteção civil quando tal lhe for 
solicitado.

Artigo 22.º
Competência territorial

1 - A competência territorial do guarda-noturno 
é limitada pela sua área de atuação.
2 - o guarda-noturno só pode atuar fora da sua 
área em situações de emergência de socorro, 
em apoio a outros guardas-noturnos territorial-
mente competentes, em substituição destes, e 
sempre que autorizado pelas forças de segu-
rança.

Artigo 23.º
Deveres

o guarda-noturno deve:
a) Apresentar-se pontualmente nas instalações 
da entidade policial territorialmente competen-
te no início e termo do serviço;
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b) Manter, em serviço, sempre as necessárias 
condições físicas e psíquicas exigíveis ao seu 
cumprimento;
c) Permanecer na área em que exerce a sua ati-
vidade durante o período de prestação de ser-
viço e informar os seus clientes do modo mais 
expedito para ser contactado ou localizado;
d) Prestar o auxílio que lhe for solicitado pelas 
forças e serviços de segurança e de proteção 
civil;
e) Frequentar quinquenalmente um curso ou 
instrução de adestramento e reciclagem orga-
nizado pelas forças de segurança com compe-
tência na respetiva área;
f) Usar uniforme, cartão identificativo e crachá, 
no exercício de funções;
g) Usar de urbanidade e aprumo no exercício 
das suas funções;
h) Tratar com respeito e prestar auxílio a todas 
as pessoas que se lhe dirijam ou careçam de 
auxílio;
i) Fazer prova anual, no mês de fevereiro, na Câ-
mara Municipal de gaia:
i) De que tem regularizada a sua situação con-
tributiva para com a segurança social;
ii) Da manutenção do requisito previsto na alí-
nea e) do n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 105/2015, 
mediante a apresentação do registo criminal, 
bem como da manutenção dos seguros obri-
gatórios;
j) Não faltar ao serviço sem razões ponderosas 
e fundamentadas, devendo, sempre que possí-
vel, informar com antecedência a força de se-
gurança responsável pela sua área, bem como 
os seus clientes;
k) Efetuar e manter válido um seguro de res-
ponsabilidade civil de capital mínimo de (euro) 
100 000 e demais requisitos e condições fi-
xados por portaria dos membros do governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da ad-
ministração interna, nomeadamente franquias, 
âmbito territorial e temporal, direito de regresso 
e exclusões, que garanta o pagamento de uma 
indemnização por danos causados a terceiros 
no exercício e por causa da sua atividade.

Artigo 24.º
Identificação

No exercício da sua atividade, o guarda-noturno 
enverga uniforme e usa crachá próprio, deven-

do, ainda, ser portador do cartão de identifica-
ção, que exibe sempre que lhe seja solicitado 
pelas forças e serviços de segurança ou pelos 
munícipes.

Artigo 25.º
Uniforme, crachá e cartão de identificação

o uniforme, crachá, cartão de identificação e 
quaisquer outros elementos identificativos do 
guarda-noturno são de modelo único, não se 
podendo confundir com os das forças e servi-
ços de segurança, proteção e socorro ou com 
os das Forças Armadas.

Artigo 26.º
Modelos

1 - o modelo de cartão de identificação de 
guarda-noturno é definido por portaria conjun-
ta dos membros do governo responsáveis pe-
las áreas da administração interna e das autar-
quias locais.
2 - o modelo de uniforme, crachá, identifica-
dor de veículo e de quaisquer outros elementos 
identificativos é definido por portaria do mem-
bro do governo responsável pela área da admi-
nistração interna.

Artigo 27.º
Porte de arma

1 - o guarda-noturno está sujeito ao regime ge-
ral de uso e porte de arma, podendo recorrer na 
sua atividade profissional, designadamente, às 
armas da classe E previstas nas alíneas a) e b) 
do n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 5/2006, de 23 de 
fevereiro, alterada pelas Leis n.os 59/2007, de 4 
de setembro, 17/2009, de 6 de maio, 26/2010, 
de 30 de agosto, 12/2011, de 27 de abril, e 
50/2013, de 24 de julho.
2 - o porte, em serviço, de arma de fogo é 
comunicado obrigatoriamente pelo guarda-
-noturno à força de segurança territorialmente 
competente.

Artigo 28.º
Canídeos

1 - o guarda-noturno só pode utilizar canídeos 
como meio complementar de segurança des-
de que devidamente habilitado pela entidade 
competente.
2 - A utilização de canídeos está sujeita ao res-
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petivo regime geral de identificação, registo e 
licenciamento, sendo proibida a utilização de 
cães perigosos e potencialmente perigosos.
3 - o guarda-noturno que utilize canídeos como 
meio complementar de segurança deve possuir 
um seguro de responsabilidade civil específico 
de capital mínimo de (euro) 50 000 e demais 
requisitos e condições fixados por portaria dos 
membros do governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e da administração interna, nome-
adamente franquias, âmbito territorial e tempo-
ral, direito de regresso e exclusões.
4 - Em serviço o guarda-noturno apenas pode 
utilizar um canídeo.

Artigo 29.º
veículos

os veículos em que transitam os guardas-no-
turnos, quando em serviço, devem encontrar-se 
devidamente identificados.

Artigo 30.º
Compensação financeira

1 - A atividade de guarda-noturno é remunera-
da, mediante contrato, pelas contribuições das 
pessoas, singulares ou coletivas, em benefício 
de quem é exercida.
2 - o guarda-noturno passa recibos contra o 
pagamento e mantém um registo atualizado 
dos seus clientes.

Artigo 31.º
Tempo de serviço

1 - o horário de referência da prestação do servi-
ço de guarda-noturno corresponde a seis horas 
diárias, a cumprir entre as 22h00 e as 07h00.
2 - Após cinco noites de trabalho consecutivo, 
o guarda-noturno descansa uma noite, tendo 
direito a mais duas noites de descanso em cada 
mês, sem prejuízo do direito a um período de 
não prestação de 30 dias por cada ano civil.
3 - o guarda-noturno informa a câmara muni-
cipal e a força de segurança territorialmente 
competente:
a) Do horário efetivo que tenciona cumprir;
b) Até ao início de cada mês, das noites em que 
tenciona descansar;
c) Até 31 de março de cada ano, dos dias corres-
pondentes ao período de não prestação anual.
4 - Sempre que por motivo de força maior o 

guarda-noturno não possa comparecer ao ser-
viço, deve informar a força de segurança terri-
torialmente competente logo que seja possível.
5 - Nas noites de descanso, de não prestação 
de serviço ou em caso de falta ao serviço, o 
guarda-noturno é substituído por um guarda-
-noturno de área contígua, em acumulação.

CAPÍTULo III
Contraordenações

Artigo 32.º
Contraordenações e coimas

1 - De acordo com o disposto na Lei n.º 105/2015, 
constituem contraordenações muito graves:
a) o exercício da atividade de guarda-noturno 
sem a necessária licença;
b) o exercício das atividades ou condutas proi-
bidas previstas no artigo 5.º;
c) o incumprimento do dever de colaboração 
com as forças e serviços de segurança previsto 
na alínea d) do artigo 23.º;
d) o incumprimento do disposto no artigo 12.º;
e) A utilização de meios materiais ou técnicos 
suscetíveis de causar danos à vida ou à inte-
gridade física, bem como a utilização de meios 
técnicos de segurança não autorizados;
2 - São graves as seguintes contraordenações:
a) o não uso de uniforme ou o uso de peças, 
distintivos e símbolos e marcas não aprovados;
b) o incumprimento dos deveres previstos nas 
alíneas b), c), e), f), i) e j) do artigo 23.º;
c) A utilização de canídeos em infração ao pre-
ceituado no artigo 28.º;
3 - São contraordenações leves:
a) o incumprimento dos deveres previstos nas 
alíneas a), g) e h) do artigo 23.º;
b) o incumprimento das obrigações, deveres, 
formalidades e requisitos estabelecidos na lei 
ou fixados no presente regulamento, quando 
não constituam contraordenações graves ou 
muito graves.
4 - As contraordenações previstas nos números 
anteriores são punidas com as seguintes coi-
mas:
a) De (euro) 150 a (euro) 750, no caso das con-
traordenações leves;
b) De (euro) 300 a (euro) 1500, no caso das 
contraordenações graves;
c) De (euro) 600 a (euro) 3000, no caso das 
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contraordenações muito graves.
5 - Se o agente retirou da infração um benefício 
económico calculável superior ao limite máxi-
mo da coima, e não existirem outros meios de 
o eliminar, pode esta elevar-se até ao montante 
do benefício, não devendo a elevação exceder 
um terço do limite máximo legalmente estabe-
lecido.
6 - A tentativa e a negligência são puníveis.
7 - Nos casos de cumplicidade, de tentativa e 
negligência, bem como nas demais situações 
em que houver lugar à atenuação especial da 
sanção, os limites máximo e mínimo da coima 
são reduzidos para metade.

Artigo 33.º
Sanções acessórias

1 - Simultaneamente com a coima podem ser 
aplicadas as seguintes sanções acessórias:
a) A perda de objetos que tenham servido para 
a prática da contraordenação;
b) A suspensão, por um período não superior a 
dois anos, da licença concedida para o exercí-
cio da atividade de guarda-noturno;
c) A interdição do exercício de funções ou de 
prestação de serviços de guarda-noturno por 
período não superior a dois anos;
d) A publicidade da condenação.
2 - Se o facto constituir simultaneamente cri-
me, o agente é punido por este, sem prejuízo 
da aplicação das sanções acessórias previstas 
para a contraordenação.

Artigo 34.º
Processo contraordenacional

1 - A decisão sobre a instauração dos processos 
de contraordenação, a aplicação das coimas e 
das sanções acessórias é da competência do 
presidente da câmara municipal.
2 - A organização e a instrução dos processos 
de contraordenação previstos na presente lei 
compete às câmaras municipais.
3 - o produto das coimas, mesmo quando es-
tas são fixadas em juízo, reverte em 80 % para 
o município e 20 % para a força ou serviço de 
segurança que elaborou o auto de notícia.

Artigo 35.º
Medidas de tutela de legalidade

As licenças concedidas nos termos da lei e do 

presente regulamento podem ser revogadas 
pela câmara municipal, a qualquer momento, 
após a realização da audiência prévia do inte-
ressado, com fundamento na infração das re-
gras estabelecidas para a respetiva atividade 
e na inaptidão do seu titular para o respetivo 
exercício.

CAPÍTULo Iv
Fiscalização

Artigo 36.º
Entidades com competência de fiscalização

1 - A fiscalização da atividade de guarda-notur-
no compete à câmara municipal e às forças de 
segurança, sem prejuízo das atribuições legal-
mente cometidas a outras autoridades.
2 - As entidades referidas no número anterior 
que verifiquem qualquer infração ao disposto 
na presente lei devem elaborar o respetivo auto 
de notícia, remetendo-o à câmara municipal no 
mais curto prazo de tempo.
3 - As denúncias particulares relativas a infra-
ções ao disposto na presente lei são remetidas 
no mais curto prazo de tempo à câmara mu-
nicipal quando apresentadas junto de entidade 
diversa.

CAPÍTULo v
Disposições finais e transitórias

Artigo 37.º
Delegação e subdelegação de competências

1 - As competências atribuídas pela lei e pelo 
presente regulamento à câmara municipal po-
dem ser delegadas no presidente da câmara, 
com faculdade de subdelegação nos vereado-
res.
2 - As competências atribuídas pela lei e pelo 
presente regulamento ao presidente da câmara 
podem ser delegadas nos vereadores.

Artigo 38.º
guardas-noturnos em atividade

1 - A entrada em vigor da presente lei não pre-
judica os serviços de guarda-noturno já exis-
tentes desde que se encontrem preenchidos os 
requisitos legalmente previstos.
2 - o guarda-noturno em atividade mantém as 
suas áreas de atuação, que não são submetidas 
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a concurso, passando a reger-se pelo disposto 
no presente regulamento a partir da sua entra-
da em vigor.
3 - os guardas-noturnos respeitam a idade de 
aposentação de acordo com a generalidade 
dos trabalhadores, cumprindo a legislação que 
estiver em vigor em cada momento.

Artigo 39.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente regula-
mento são revogadas todas as normas relativas 
ao exercício da atividade de guarda-Noturno 
constantes do regulamento do Licenciamento 
Municipal de Atividades Diversas.

Artigo 40.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor 15 dias 
após a data da sua publicação.

E.2. PrOJETO DE rEGUlaMENTO DO liCEN-
CiaMENTO MUNiCiPal DE aTiViDaDES Di-
VErSaS

NoTA JUSTIFICATIvA
DESIgNAção: ProJETo DE rEgULAMENTo 
Do LICENCIAMENTo MUNICIPAL DE ATIvIDA-
DES DIvErSAS
Lei habilitante: o presente regulamento é ela-
borado ao abrigo e nos termos do artigo 241.º 
da Constituição da república Portuguesa, dos 
artigos 25º, nº 1 alínea g) e 33º, nº 1 alínea k) do 
regime Jurídico das Autarquias Locais, aprova-
do pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e do 
artigo 53.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 
18 de dezembro.
Síntese do conteúdo: Adequa o regulamento 
do Licenciamento Municipal de Atividades Di-
versas do Município de vila Nova de gaia à re-
dação atual do Decreto-lei n.º 310/2002, de 18 
de dezembro, no que concerne ao regime jurí-
dico de acesso, exercício e fiscalização das se-
guintes atividades:
a) realização de acampamentos ocasionais;
b) Exploração de máquinas automáticas, mecâ-
nicas, elétricas e eletrónicas de diversão;
c) realização de espetáculos desportivos e de 
divertimentos públicos nas vias, jardins e de-

mais lugares públicos ao ar livre;
d) venda de bilhetes para espetáculos ou di-
vertimentos públicos em agências ou postos de 
venda;
e) realização de fogueiras e queimadas. 
Motivação do Projeto: o regulamento do Li-
cenciamento Municipal de Atividades Diver-
sas do Município de vila Nova de gaia regula 
o regime jurídico, previsto no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro, de acesso, exer-
cício e fiscalização, pelas câmaras municipais, 
de atividades anteriormente cometidas aos go-
vernos civis, nomeadamente, de guarda-notur-
no, venda ambulante de lotarias, arrumador de 
automóveis, acampamentos ocasionais, explo-
ração de máquinas de diversão e realização de 
espetáculos desportivos e de divertimentos em 
lugares públicos ao ar livre, entre outras.
Este regulamento foi objeto de uma revisão 
geral na sequência das alterações introduzi-
das naquele diploma legal pelos Decretos-Leis 
nºs 48/2011, de 1 de abril e 204/2012, de 29 de 
agosto, mas revela-se atualmente desajustado 
em face das importantes alterações legislativas 
operadas posteriormente, naquele normativo, 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 51/2015, de 13 de abril e pela Lei 
n.º 105/2015, de 25 de agosto.
Assim, o licenciamento das atividades de ven-
da ambulante de lotarias, de arrumador de au-
tomóveis e de atividades ruidosas de carácter 
temporário que respeitem a festas populares, 
romarias, feiras, arraiais e bailes é hoje maté-
ria da competência das juntas de freguesia, nos 
termos do n.º 3 do artigo 16.º do regime jurídi-
co das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, cabendo, pois, às freguesias a respeti-
va regulamentação.
Por sua vez, o Decreto-Lei nº 51/2015 alterou o 
Decreto-Lei n.º 310/2002 no que se refere ao 
regime jurídico da realização de acampamen-
tos ocasionais e a Lei n.º 105/2015 aprovou 
um regime jurídico autónomo da atividade de 
guarda-noturno estabelecendo no seu artigo 
44.º que os regulamentos municipais que re-
gulam a atividade de guarda-noturno deveriam 
ser adequados à presente lei, no prazo de 180 
dias após a sua entrada em vigor. 
A presente revisão visa pois adequar o regu-
lamento do Licenciamento Municipal de Ativi-
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dades Diversas à redação atual do Decreto-lei 
n.º 310/2002, de 18 de dezembro, em conformi-
dade com os novos diplomas visando cumprir 
o disposto no n.º 1 do seu artigo 53.º segundo 
o qual “o regime do exercício das atividades 
previstas no presente diploma será objeto de 
regulamentação municipal, nos termos da lei.”. 
Por seu turno, à semelhança do método adota-
do pelo legislador, a regulamentação da ativi-
dade de guarda-noturno passa a ser objeto de 
regulamento municipal específico.
Publicitação do procedimento, audiência de in-
teressados e consulta pública: Em cumprimen-
to do disposto no nº 1 do artigo 98º do Código 
do Procedimento Administrativo (CPA), apro-
vado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de vila Nova de gaia, 
na reunião ordinária realizada no dia 23 de 
janeiro 2017, deliberou a abertura do procedi-
mento administrativo de elaboração do projeto 
tendo fixado o período de dez dias úteis para a 
constituição de interessados e apresentação de 
contributos, no âmbito da publicitação desta 
iniciativa procedimental. 
Findo o período de publicitação do respetivo 
Edital (cfr. EDT-CMvNg/2017/46), que decorreu 
entre 2 e 16 de fevereiro de 2017 e não se tendo 
verificado a constituição de interessados nem a 
apresentação de quaisquer contributos, o pre-
sente projeto de regulamento está em condi-
ções de ser submetido pela Câmara Municipal 
a audiência dos interessados e, ou, consulta 
pública, para recolha de sugestões, nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA, pelo prazo de 
30 dias, a contar da data da sua publicação no 
Boletim Municipal e no sítio institucional do Mu-
nicípio, na Internet.
Ponderação de Custos e Benefícios – As me-
didas projetadas neste regulamento com os 
benefícios decorrentes da motivação expres-
sa anteriormente não acarretam diretamente 
qualquer acréscimo de custos para o Município. 
Paços do Município de vila Nova de gaia, 22 de 
março de 2017

Preâmbulo
o regulamento do Licenciamento Municipal de 
Atividades Diversas do Município de vila Nova 
de gaia regula o regime jurídico, previsto no 
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, 

de acesso, exercício e fiscalização, pelas câma-
ras municipais, de atividades anteriormente co-
metidas aos governos civis, nomeadamente, de 
guarda-noturno, venda ambulante de lotarias, 
arrumador de automóveis, acampamentos oca-
sionais, exploração de máquinas de diversão e 
realização de espetáculos desportivos e de di-
vertimentos em lugares públicos ao ar livre, en-
tre outras.
Este regulamento foi objeto de uma revisão 
geral na sequência das alterações introduzi-
das naquele diploma legal pelos Decretos-Leis 
nºs 48/2011, de 1 de abril e 204/2012, de 29 de 
agosto, mas revela-se atualmente desajustado 
em face das importantes alterações legislativas 
operadas posteriormente, naquele normativo, 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 51/2015, de 13 de abril e pela Lei 
n.º 105/2015, de 25 de agosto.
Assim, o licenciamento das atividades de ven-
da ambulante de lotarias, de arrumador de au-
tomóveis e de atividades ruidosas de carácter 
temporário que respeitem a festas populares, 
romarias, feiras, arraiais e bailes é hoje maté-
ria da competência das juntas de freguesia, nos 
termos do n.º 3 do artigo 16.º do regime jurídi-
co das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, cabendo, pois, às freguesias a respeti-
va regulamentação.
Por sua vez, o Decreto-Lei nº 51/2015 alterou o 
Decreto-Lei n.º 310/2002 no que se refere ao 
regime jurídico da realização de acampamen-
tos ocasionais e a Lei n.º 105/2015 aprovou 
um regime jurídico autónomo da atividade de 
guarda-noturno estabelecendo no seu artigo 
44.º que os regulamentos municipais que re-
gulam a atividade de guarda-noturno deveriam 
ser adequados à presente lei, no prazo de 180 
dias após a sua entrada em vigor. 
A presente revisão visa pois adequar o regu-
lamento do Licenciamento Municipal de Ativi-
dades Diversas à redação atual do Decreto-lei 
n.º 310/2002, de 18 de dezembro, em conformi-
dade com os novos diplomas visando cumprir 
o disposto no n.º 1 do seu artigo 53.º segundo 
o qual “o regime do exercício das atividades 
previstas no presente diploma será objeto de 
regulamentação municipal, nos termos da lei.”. 
Por seu turno, à semelhança do método adota-
do pelo legislador, a regulamentação da ativi-
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dade de guarda-noturno passa a ser objeto de 
regulamento municipal específico.
De acordo com o preceituado na alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídico das Au-
tarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câma-
ra Municipal elaborar e submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal os projetos de regula-
mentos externos do município. 
Durante o período de apreciação pública foram 
recolhidas sugestões dos interessados nos ter-
mos e para os efeitos do artigo 101º, nº 1 do Có-
digo do Procedimento Administrativo.
Assim, ao abrigo do preceituado nos artigos 
241.º da Constituição da república Portuguesa 
e 25.º, nº 1, alínea g), do anexo I da Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro, sob proposta da Câmara 
Municipal, a Assembleia Municipal de vila Nova 
de gaia aprova o seguinte regulamento:

CAPÍTULo I
âMBITo

Artigo 1.º
Lei habilitante e âmbito de aplicação

1- o presente regulamento é elaborado ao abri-
go e nos termos do artigo 241.º da Constituição 
da república Portuguesa, dos artigos 25º, nº 1 
alínea g) e 33º, nº 1 alínea k) do regime Jurídi-
co das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro e do artigo 53.º, n.º 
1 do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezem-
bro.
2 – o exercício das atividades discriminadas no 
número seguinte rege-se, na área do Município 
de vila Nova de gaia, pelas disposições do pre-
sente regulamento de acordo com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezem-
bro, na redação introduzida pelo Decreto-Lei 
n.º 204/2012, de 29 de agosto e pelo Decreto-
-Lei n.º 51/2015, de 13 de abril.
3 – o presente regulamento regula o regime 
jurídico de acesso, exercício e fiscalização das 
seguintes atividades:
realização de acampamentos ocasionais;
Exploração de máquinas automáticas, mecâni-
cas, elétricas e eletrónicas de diversão;
realização de espetáculos desportivos e de di-
vertimentos públicos nas vias, jardins e demais 
lugares públicos ao ar livre;

venda de bilhetes para espetáculos ou diver-
timentos públicos em agências ou postos de 
venda;
realização de fogueiras e queimadas.

Artigo 2.º
Licenciamento

1 – o acesso às atividades referidas nas alíneas 
a), c) e e) do n.º 3 do artigo anterior carece de 
licenciamento municipal nos termos do presen-
te regulamento.
2 – As atividades referidas nas alíneas b) e d) do 
n.º 3 do artigo anterior são de livre acesso.

Artigo 3.º
Competências

1 – As competências conferidas neste diploma à 
Câmara Municipal podem ser delegadas no seu 
Presidente, com a faculdade de subdelegação, 
nos vereadores e nos dirigentes dos serviços 
municipais.
2 – As competências cometidas ao Presidente 
da Câmara podem ser delegadas nos vereado-
res, com a faculdade de subdelegação nos diri-
gentes dos serviços municipais.

CAPÍTULo II
EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE ACAMPAMEN-

ToS oCASIoNAIS

Artigo 4.º
Licenciamento

1 - A realização de acampamentos ocasionais 
fora dos locais adequados à prática do campis-
mo e caravanismo fica sujeita à obtenção de 
licença da câmara municipal, devendo ser re-
querida pelo responsável do acampamento e 
dependendo a sua concessão da autorização 
expressa do proprietário do prédio.
2 - A realização de qualquer acampamento 
ocasional por parte de membros das organiza-
ções reconhecidas pela World Association of 
girl guidesgirl Scouts e pela World organiza-
tion of the Scout Movement fica sujeita a co-
municação prévia à câmara municipal, ao dele-
gado de saúde e ao comandante da PSP ou da 
gNr, consoante os casos, bem como à autori-
zação do proprietário do prédio, sem prejuízo 
do cumprimento das regras a que se refere o n.º 
3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 
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28 de junho, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 
15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 14 de ja-
neiro, 114/2011, de 30 de novembro, e 83/2014, 
de 23 de maio.

Artigo 5.º
requerimento

1 - o pedido de licenciamento é dirigido por 
escrito, sob a forma de requerimento ao Presi-
dente da Câmara com a antecedência mínima 
de 30 dias e deverá conter:
a) A identificação do requerente, pela indica-
ção do nome, domicílio, bem como, se possível, 
dos números de identificação civil e identifica-
ção fiscal;
b) Indicação da data, local e demais circunstân-
cias do acampamento.
2 – o requerimento é acompanhado dos se-
guintes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade e cartão de 
contribuinte, ou cartão de cidadão;
b) Certificado de registo criminal;
c) Declaração de autorização do proprietário 
do prédio, com indicação do período concedi-
do.

Artigo 6.º
Parecer

1 – A realização de qualquer acampamento oca-
sional está sujeita à emissão de parecer favorá-
vel das seguintes entidades:
a) Junta de freguesia da respetiva área;
b) Delegado de saúde;
c) Comandante da PSP ou da gNr, consoante 
os casos.
2 – o parecer a que se refere o número anterior 
será solicitado pelos serviços no prazo de três 
dias.
3 – As entidades consultadas devem pronun-
ciar-se no prazo de cinco dias após a receção 
do pedido.

Artigo 7.º
Deferimento

1 - o pedido de licenciamento será liminarmen-
te indeferido quando não forem indicados ou 
juntos com o requerimento os elementos ou 
documentos a que se refere o artigo 5.º do pre-
sente regulamento.
2 – obtido o parecer favorável das entidades 

referidas no n.º 1 do artigo anterior, é emitida a 
licença para a realização do acampamento, da 
qual constam as condições em que o mesmo se 
deve realizar.
3 – A decisão sobre o pedido de licenciamento 
deve incluir a indicação do prazo para levanta-
mento da licença e pagamento da taxa respe-
tiva.
4 – A autorização concedida será cancelada se 
não for levantada a licença e paga a taxa dentro 
do prazo referido no aviso de pagamento.

Artigo 8.º
validade das licenças

A licença é concedida por um período de tem-
po determinado, nunca superior ao período de 
tempo autorizado expressamente pelo proprie-
tário do prédio.

Artigo 9.º
regras de conduta

1 – os titulares de licença para o exercício da 
atividade de acampamentos ocasionais são 
obrigados a zelar pela higiene e segurança do 
prédio ocupado.
2 – A não observação das condições impostas 
na licença determina a sua cassação e o levan-
tamento imediato do acampamento.

Artigo 10.º
revogação da licença

Em casos de manifesto interesse público de-
signadamente para proteção da saúde ou bens 
dos campistas ou caravanistas, ou em situações 
em que estejam em causa a ordem e tranqui-
lidade públicas, a Câmara Municipal poderá a 
qualquer momento, revogar a licença concedi-
da.

CAPÍTULo III
rEgIME Do EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE

EXPLorAção DE MáQUINAS DE DIvErSão

Artigo 11.º
objeto

A exploração de máquinas automáticas, mecâ-
nicas e eletrónicas de diversão obedece ao re-
gime definido no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 
18 de dezembro, na redação em vigor, com as 
especificidades constantes do presente regu-
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lamento.

Artigo 12.º
âmbito

1 – Para efeitos do presente regulamento, con-
sideram-se máquinas de diversão:
a) Aquelas que, não pagando prémios em di-
nheiro, fichas ou coisas com valor económico, 
desenvolvem jogos cujos resultados dependem, 
exclusiva ou fundamentalmente, da perícia do 
utilizador sendo permitido que ao utilizador 
seja concedido o prolongamento da utilização 
gratuita da máquina face à pontuação obtida;
b) Aquelas que, tendo as características defini-
das na alínea anterior, permitem apreensão de 
objetos cujo valor económico não exceda três 
vezes a importância despendida pelo utilizador.
2 – Excluem-se do âmbito do presente diplo-
ma as máquinas que, não pagando diretamen-
te prémios em fichas ou moedas, desenvolvam 
temas próprios dos jogos de fortuna e azar ou 
apresentem como resultado pontuações de-
pendentes exclusiva ou fundamentalmente da 
sorte, que são reguladas pelo Decreto-Lei n.º 
422/89, de 2 de dezembro, e diplomas regula-
mentares.

Artigo 13.º
registo

1 – Nenhuma máquina submetida ao regime do 
presente capítulo pode ser posta em explora-
ção sem que se encontre registada e os respe-
tivos temas de jogo classificados.
2 – o registo é promovido pelo proprietário da 
máquina junto do presidente da câmara, atra-
vés do balcão único eletrónico dos serviços.
3 – o registo é titulado pelo comprovativo ele-
trónico de entrega no balcão único eletrónico 
dos serviços, bem como do comprovativo do 
pagamento das quantias eventualmente devi-
das, devendo ambos os documentos acompa-
nhar a máquina a que respeitam.

Artigo 14.º
Averbamento

As alterações de propriedade da máquina obri-
gam o adquirente a efetuar o averbamento 
respetivo, por comunicação no balcão único 
eletrónico dos serviços, que identifique o ad-
quirente e o anterior proprietário, devendo o 

comprovativo da comunicação acompanhar a 
máquina a que respeita.

Artigo 15.º
Instrução do pedido de registo

A comunicação de promoção do registo referi-
do no artigo 13.º, n.º 2 de máquina que se pre-
sume seja colocada em exploração em local do 
concelho de vila Nova de gaia, é feito através 
do balcão único eletrónico dos serviços e deve 
ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 
de gaia identificando o seu proprietário, o local 
de exploração pretendido e a classificação do 
tema de jogo respetivo pelo Serviço de Inspe-
ção de Jogos do Instituto do Turismo de Portu-
gal, I. P.

Artigo 16.º
Temas dos jogos

1 – A importação, fabrico, montagem e venda 
de máquinas de diversão obrigam à classifica-
ção dos respetivos temas de jogo.
2 – A classificação dos temas de jogo é requeri-
da pelo interessado ao Serviço de Inspeção de 
Jogos do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., 
devendo o requerimento ser instruído com in-
formação do respetivo jogo.
3 – A cópia da decisão de classificação do res-
petivo tema de jogo deve acompanhar a má-
quina.
4 – o proprietário de qualquer máquina pode 
substituir o tema ou temas de jogo autorizados 
por qualquer outro, desde que o mesmo seja 
previamente classificado pelo Serviço de Inspe-
ção de Jogos do Instituto do Turismo de Portu-
gal, I. P.
5 - A substituição referida no número anterior 
deve ser precedida de comunicação ao Presi-
dente da Câmara no balcão único eletrónico 
dos serviços.
6 – A cópia do documento que classifica o novo 
tema de jogo autorizado deve acompanhar a 
máquina de diversão.

Artigo 17.º
Elementos do processo

A Câmara Municipal organiza um processo indi-
vidual por cada máquina registada do qual de-
vem constar os seguintes elementos:
a) Número do registo, que é sequencialmente 
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atribuído;
b) Tipo de máquina, fabricante, marca, número 
e ano de fabrico e modelo;
c) Classificação do tema ou temas de jogo de 
diversão;
d) Proprietário e respetiva residência.

Artigo 18.º
Condições de exploração

1 – As máquinas só podem ser exploradas no 
interior de recinto ou estabelecimento que não 
se situe a menos de 300 metros de estabeleci-
mentos pré-existentes de educação pré-escolar 
ou de ensino básico ou secundário, públicos ou 
privados.
2 – A distância prevista no número anterior é 
aferida por referência à distância percorrida 
pelo caminho pedonal mais curto, obedecendo 
às regras de circulação pedonal constantes do 
Código da Estrada.

Artigo 19.º
restrições de utilização

A prática de jogos em máquinas reguladas pelo 
presente capítulo é interdita a menores de 16 
anos, salvo quando, tendo mais de 12 anos, se-
jam acompanhados por quem exerce o poder 
paternal.

Artigo 20.º
Elementos identificativos da máquina em ex-

ploração
É obrigatória a afixação na própria máquina, 
em lugar bem visível, de inscrição ou dístico 
contendo os seguintes elementos:
a) Número de registo;
b) Nome do proprietário;
c) Idade exigida para a sua utilização;
d) Nome do fabricante;
e) Tema de jogo;
f) Tipo de máquina;
g) Número de fábrica.

Artigo 21.º
responsabilidade contraordenacional

1 – Para efeitos do presente capítulo, conside-
ram-se responsáveis, relativamente às contra-
ordenações verificadas:
a) o proprietário da máquina, nos casos de ex-
ploração de máquinas sem registo ou quando 

em desconformidade com os elementos cons-
tantes do título de registo por falta de averba-
mento de novo proprietário;
b) o proprietário ou explorador do estabeleci-
mento, nas demais situações.
2 – Quando, por qualquer circunstância, se 
mostre impossível a identificação do proprie-
tário de máquinas em exploração, considera-se 
responsável pelas contraordenações o proprie-
tário ou explorador do estabelecimento onde 
as mesmas se encontrem.

CAPÍTULo Iv
EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE rEALIZAção 

DE ESPETáCULoS DE NATUrEZA DESPorTI-
vA E DE DIvErTIMENToS PúBLICoS

Artigo 22.º
Licenciamento

1 – As provas desportivas e outros eventos pú-
blicos organizados nas vias, jardins e demais 
lugares públicos ao ar livre dependem de licen-
ciamento da câmara municipal.
2 – o licenciamento das atividades ruidosas de 
caráter temporário que respeitem a festas po-
pulares, romarias, feiras, arraiais e bailes com-
petem à junta de freguesia com jurisdição no 
respetivo território, sem prejuízo das compe-
tências, da Câmara Municipal, para autorizar as 
atividades suscetíveis de afetar o trânsito nor-
mal e do Presidente da Câmara, para emissão 
de licença especial de ruído, sendo caso disso.
3 – Estão dispensadas de licenciamento as ati-
vidades que decorram em recintos já licencia-
dos pela Direção geral dos Espetáculos.
4 – Às atividades suscetíveis de afetar o trânsito 
normal, aplicar-se-á, quanto à sua tramitação, 
o regime jurídico previsto no Decreto-regula-
mentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.

Artigo 23.º
Comunicação prévia

As festas promovidas por entidades oficiais ci-
vis ou militares não carecem de licença munici-
pal, mas das mesmas deve ser feita uma partici-
pação prévia ao Presidente da Câmara.

Artigo 24.º
Espetáculos e atividades ruidosas

1 – As bandas de música, grupos filarmónicos, 
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tunas e outros agrupamentos musicais não po-
dem atuar nas vias e demais lugares públicos 
dos aglomerados urbanos desde as 0 até às 9 
horas.
2 – o funcionamento de emissores, amplifica-
dores e outros aparelhos sonoros que projetem 
som para as vias e demais lugares públicos, in-
cluindo sinais horários, só poderá ocorrer entre 
as 9 e as 22 horas e mediante a prévia emissão 
de uma licença especial de ruído.
3 – o funcionamento a que se refere o número 
anterior fica sujeito às seguintes restrições:
a) Só pode ser consentido por ocasião de festas 
tradicionais, espetáculos ao ar livre ou em ou-
tros casos análogos devidamente justificados;
b) Cumprimento dos limites estabelecidos no 
n.º 5 do artigo 15.º do regulamento geral do 
ruído, quando a licença é concedida por perío-
do superior a um mês.

Artigo 25.º
Licença especial de ruído

1 – Sem prejuízo do disposto no número seguin-
te, a realização de festividades, de divertimen-
tos públicos e de espetáculos ruidosos nas vias 
públicas e demais lugares públicos nas proximi-
dades de edifícios de habitação, escolares du-
rante o horário de funcionamento, hospitalares 
ou similares, bem como estabelecimentos hote-
leiros e meios complementares de alojamento 
só é permitida quando, cumulativamente:
Circunstâncias excecionais o justifiquem;
Seja emitida, pelo Presidente da Câmara Muni-
cipal, licença especial de ruído;
respeite o disposto no n.º 5 do artigo 15.º do 
regulamento geral do ruído, quando a licença 
é concedida por período superior a um mês.
2 – Não é permitido o funcionamento ou o exer-
cício contínuo dos espetáculos ou atividades 
ruidosas nas vias públicas e demais lugares pú-
blicos na proximidade de edifícios hospitalares 
ou similares ou na de edifícios escolares duran-
te o respetivo horário de funcionamento.

Artigo 26.º
Festas tradicionais

1 – Por ocasião dos festejos tradicionais das lo-
calidades, ou quando circunstâncias excecio-
nais o justifiquem, pode o Presidente da Câmara 
permitir o funcionamento ou o exercício con-

tínuo dos espetáculos ou atividades ruidosas 
proibidas no presente capítulo, salvo nas proxi-
midades de edifícios hospitalares ou similares.
2 – os espetáculos ou atividades que não es-
tejam licenciados ou se não contenham nos li-
mites da respetiva licença podem ser imedia-
tamente suspensos, oficiosamente ou a pedido 
de qualquer interessado.

Artigo 27º
requerimento

1 - o pedido de licenciamento é dirigido por es-
crito, sob a forma de requerimento, ao Presi-
dente da Câmara, com a antecedência mínima 
de 15 dias úteis, e deverá conter:
a) Nome ou firma do requerente;
b) Domicílio ou sede do requerente;
c) Números de identificação civil e fiscal;
d) Indicação do local, hora e duração do evento.
2 - o requerimento é acompanhado dos seguin-
tes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade ou cartão do 
cidadão do requerente ou do representante le-
gal;
b) Cópia do cartão de identificação fiscal, sen-
do caso disso;
c) Termo de responsabilidade assinado por um 
técnico habilitado para o efeito tendo em vista 
garantir que a emissão ruidosa respeita os li-
mites estabelecidos no regulamento geral do 
ruído;
d) Apólice de seguro contra terceiros.
3 - os requisitos exigidos nas alíneas c) e d) 
do número anterior poderão ser dispensados 
quando a natureza do espetáculo o justifique.
4 - A autorização para a realização de provas 
desportivas na via pública deve ser requerida 
com antecedência nunca inferior a 30 ou 60 
dias, conforme se desenrole num ou em mais 
municípios, e está sujeita ao parecer favorável 
das entidades legalmente competentes.

Artigo28.º
Deferimento

1- o pedido de licenciamento será liminarmente 
indeferido caso o requerimento não seja apre-
sentado com a antecedência regulamentar-
mente exigida ou caso não sejam indicados ou 
juntos, ao mesmo, os elementos ou documen-
tos referidos no artigo anterior.
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2 - Em caso de deferimento, a decisão sobre o 
pedido de licenciamento deve incluir a indica-
ção do prazo para levantamento da licença e 
pagamento da taxa respetiva.
3 - A autorização concedida será cancelada se 
não for levantada a licença e paga a taxa dentro 
do prazo referido no aviso de pagamento.

Artigo 29.º
Licença

A licença é concedida por um período de tem-
po determinado e deverá conter a referência ao 
seu objeto, local de realização, tipo de evento, 
fixação dos respetivos limites horários, bem 
como quaisquer condições que tenham sido 
definidas ou impostas no licenciamento.

Artigo 30.º
recintos itinerantes e improvisados

Quando a realização de arraiais, romarias, bailes 
e outros divertimentos públicos envolver a ins-
talação e funcionamento de recintos itinerantes 
ou improvisados, aplicam-se também as regras 
estabelecidas no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 
29 de setembro.

Artigo 31º
Medidas cautelares

os espetáculos ou atividades que não estejam 
licenciados, ou se não contenham nos limites 
da respetiva licença, podem ser imediatamente 
suspensos, oficiosamente, ou a pedido de qual-
quer interessado.

Artigo 32.º
Diversões carnavalescas proibidas

1 - Nas diversões carnavalescas é proibido:
a) o uso de quaisquer objetos de arremesso 
suscetíveis de pôr em perigo a integridade físi-
ca de terceiros;
b) A apresentação da bandeira nacional ou imi-
tação;
c) A utilização de gases, líquidos ou de outros 
produtos inebriantes, anestesiantes, esternuta-
tórios ou que possam inflamar-se, seja qual for 
o seu acondicionamento.
2 - A venda ou a exposição para venda de pro-
dutos de uso proibido pelo número anterior é 
punida como tentativa de comparticipação na 
infração.

CAPÍTULo v
EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE AgÊNCIAS DE 

vENDA DE BILhETES
PArA ESPETáCULoS PúBLICoS

Artigo 33.º
Princípio geral

A venda de bilhetes para espetáculos ou diver-
timentos públicos em agências ou postos de 
venda não está sujeita a licenciamento, a auto-
rização, a autenticação, a validação, a certifica-
ção, a atos emitidos na sequência de comunica-
ções prévias com prazo, a registo ou a qualquer 
outro ato permissivo, nem a mera comunicação 
prévia.

Artigo 34.º
requisitos

1 – A venda de bilhetes para espetáculos ou di-
vertimentos públicos em agências ou postos de 
venda deve ser efetuada em estabelecimento 
privativo, com boas condições de apresentação 
e de higiene e ao qual o público tenha acesso, 
ou em secções de estabelecimentos de qual-
quer ramo de comércio que satisfaçam aqueles 
requisitos.
2 – É obrigatória a afixação nas agências ou 
postos de venda, em lugar bem visível, das ta-
belas de preços de cada casa ou recinto cujos 
bilhetes comercializem.

Artigo 35.º
Proibições

Nas agências e postos de venda é proibido:
Cobrar quantia superior em 10 % à do preço de 
venda ao público dos bilhetes;
Cobrar importância superior em 20 % à do pre-
ço de venda ao público dos bilhetes, no caso de 
entrega ao domicílio;
Fazer publicidade, por qualquer meio, dentro 
de um raio de 100 metros em torno das bilhe-
teiras sem fazer expressa referência à diferença 
de preço praticada;
recusar a venda de qualquer bilhete em seu 
poder.
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CAPÍTULo vI
EXErCÍCIo DA ATIvIDADE DE FogUEIrAS E 

QUEIMADAS

Artigo 36.º
Fogueiras

1- É proibido acender fogueiras nas ruas, praças 
e mais lugares públicos das povoações, bem 
como a menos de 30 m de quaisquer constru-
ções e a menos de 300 m de bosques, matas, 
lenhas, searas, palhas, depósitos de substâncias 
suscetíveis de arder e, independentemente da 
distância, sempre que deva prever-se risco de 
incêndio.
2 -Pode a Câmara Municipal licenciar as tradi-
cionais fogueiras de Natal e dos santos popu-
lares, estabelecendo as condições para a sua 
efetivação e tendo em conta as precauções ne-
cessárias à segurança das pessoas e bens.

Artigo 37.º
Licenciamento de Queimadas

1 - A realização de queimadas, isto é, o uso do 
fogo para renovação de pastagens e elimina-
ção de restolho e ainda, para eliminar sobrantes 
de exploração cortados mas não amontoados, 
deve obedecer às orientações emanadas das 
comissões distritais de defesa da floresta. 
2 - A realização de queimadas só é permitida 
após licenciamento na câmara municipal, ou 
pela junta de freguesia se a esta for concedi-
da delegação de competências, na presença de 
técnico credenciado em fogo controlado ou, na 
sua ausência, de equipa de bombeiros ou de 
equipa de sapadores florestais. 
3 - Sem acompanhamento técnico adequado, a 
queima para realização de queimadas deve ser 
considerada uso de fogo intencional. 
4 - A realização de queimadas só é permitida 
fora do período crítico definido em portaria go-
vernamental e desde que o índice de risco tem-
poral de incêndio seja inferior ao nível elevado.

Artigo 38.º
requerimento de Licenciamento

1 – o pedido de licenciamento a que se refere 
o artigo anterior é dirigido por escrito ao Presi-
dente da Câmara, com a antecedência mínima 
de 15 dias úteis e deverá conter:
a) Nome, idade e domicílio do requerente;

b) Identificação fiscal do requerente;
c) Local e data proposta para a realização da 
fogueira ou queimada;
d)Medidas e precauções tomadas para salva-
guarda da segurança de pessoas e bens.
2 – o requerimento é acompanhado dos se-
guintes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade e do cartão 
de contribuinte ou cartão do cidadão;
b) Documento comprovativo da autorização 
concedida pelo respetivo proprietário, no caso 
de a fogueira ter lugar em prédio privado e de 
acompanhamento técnico adequado, nos ter-
mos da lei, sendo caso disso.

Artigo 39.º
Comunicações

A realização de fogueiras ou queimadas devi-
damente licenciadas deverá ser comunicada às 
seguintes entidades:
a) Junta de Freguesia da área respetiva;
b) Comandante dos Bombeiros;
c) Comandante da PSP ou da gNr, com jurisdi-
ção na área.

Artigo 40.º
Deferimento

1 - o pedido de licenciamento será liminarmente 
indeferido quando não forem indicados ou jun-
tos com o requerimento os elementos ou docu-
mentos a que se refere o artigo 38.ºdo presente 
regulamento.
2 - Em caso de deferimento, a decisão sobre o 
pedido de licenciamento deve incluir a indica-
ção do prazo para levantamento da licença e 
pagamento da taxa respetiva.
3 - A autorização concedida será cancelada se 
não for levantada a licença e paga a taxa dentro 
do prazo referido no aviso de pagamento.

Artigo 41.º
requisitos

1 – As licenças só podem ser concedidas quan-
do se considerar estarem reunidas as precau-
ções necessárias à segurança das pessoas e 
bens.
2 – Após a realização da fogueira, deve o reque-
rente garantir que o local ocupado se apresenta 
limpo e sem quaisquer detritos, suscetíveis de 
constituir um foco de insalubridade.
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CAPÍTULo vII
PENALIDADES

Artigo 42.º
Contraordenações

1 - De acordo com o disposto no presente re-
gulamento, constituem contraordenações:
a) A realização de acampamentos ocasionais 
sem licença, punida com coima a graduar de € 
150 a € 200;
b) A realização, sem licença, das atividades re-
feridas no n.º 1 do artigo 22.º, punida com coima 
a graduar de € 25 a € 200;
c) A realização das atividades referidas no ar-
tigo 24.º sem licença especial de ruído, punida 
com coima a graduar de € 150 a € 220;
d) A violação de qualquer dos requisitos cons-
tantes do artigo 35.º, punida com coima de € 
60 a € 250;
e) A realização sem licença de fogueiras, puni-
da com coima a graduar de € 30 a € 270, sendo 
o limite máximo agravado para € 1.000 euros se 
da infração resultar perigo de incêndio;
f) A realização sem licença de queimadas, pu-
nida nos termos do DL n.º 124/2006, de 28 de 
Junho.
2 – A falta de exibição das licenças às entidades 
fiscalizadoras constitui contraordenação puni-
da com coima a graduar de € 70 a € 200, sal-
vo se estiverem temporariamente indisponíveis 
por motivo atendível e vierem a ser apresenta-
das ou for justificada a impossibilidade de apre-
sentação no prazo de quarenta e oito horas.
3 – A tentativa e a negligência são puníveis.

Artigo 43.º
Máquinas de diversão

1 – As infrações do capítulo III do presente regu-
lamento constituem contraordenação punida 
nos termos seguintes:
a) Exploração de máquinas sem registo, com 
coima de € 1500 a € 2500, por cada máquina;
b) Falsificação de título de registo punida, com 
coima a graduar de € 1500 a € 2500;
c) Exploração de máquinas sem que sejam 
acompanhadas dos documentos previstos nos 
n.º 3 do artigo 13.º, artigo 14.º e nos n.ºs 3 e 6 
do artigo 16.º, com coima de € 120 a € 200, por 
cada máquina;
d) Desconformidade com os elementos cons-

tantes do título de registo por falta de averba-
mento de novo proprietário, com coima de € 
120 a € 500, por cada máquina;
e) Exploração de máquinas sem que o respeti-
vo tema ou circuito de jogo tenha sido classifi-
cado pela Inspeção-geral de Jogos, com coima 
de € 500 a € 750, por cada máquina;
f) Utilização de máquinas de diversão por pes-
soas com idade inferior à estabelecida, com 
coima de € 500 a € 2500;
g) Falta ou afixação indevida da inscrição ou 
dístico referido no artigo 20.º, bem como a 
omissão de qualquer dos seus elementos, com 
coima de € 270 a € 1100, por cada máquina.
2 – A tentativa e a negligência são puníveis.

Artigo 44.º
Casos omissos

A violação de qualquer disposição do presente 
regulamento para a qual não se preveja sanção 
especial é punível com coima graduada de 75 
euros a 250 euros.

Artigo 45.º
Sanções acessórias

1 – Sem prejuízo do disposto no regime geral 
das contraordenações, podem ainda ser aplica-
das as seguintes sanções acessórias:
a) Perda de objetos pertencentes ao agente e 
utilizados na prática da infração;
b) Interdição temporária, até um máximo de 
dois anos, de exercer a atividade em questão;
c) Privação do direito a subsídio ou benefício 
outorgado por entidades ou serviços públicos;
d) Encerramento temporário das instalações ou 
estabelecimentos onde se verifique o exercício 
da atividade bem como o cancelamento de li-
cenças ou alvarás.
2 – As sanções acessórias previstas nas alíneas 
b), c) e d) do número anterior só podem ser 
aplicadas em caso de dolo na prática das cor-
respondentes infrações.

Artigo 46.º
Competência para aplicação das coimas e san-

ções acessórias
1 – A instrução dos processos de contraordena-
ção previstos no presente diploma compete à 
Câmara Municipal.
2 – A decisão sobre a instauração dos proces-
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sos de contraordenação, para designar instru-
tor e para aplicar as coimas e sanções aces-
sórias previstas neste regulamento pertence 
ao Presidente da Câmara ou ao vereador com 
competência delegada.
3 – o produto das coimas, mesmo quando estas 
são fixadas em juízo, constitui receita do Muni-
cípio.

Artigo 47.º
Medidas de tutela da legalidade

As licenças concedidas nos termos do presen-
te diploma podem ser revogadas pela Câmara 
Municipal, a qualquer momento, sempre que se 
verifique:
a) Infração das regras estabelecidas para a res-
petiva atividade ou quaisquer obrigações a que 
se tenha vinculado no licenciamento;
b) Inaptidão do seu titular para o respetivo 
exercício;
c) Situações excecionais, de imperioso interes-
se público, assim o exigirem.

CAPÍTULo XI
FISCALIZAção

Artigo 48.º
Entidades com competência de fiscalização

1 – A fiscalização do disposto no presente di-
ploma compete à Câmara Municipal, bem como 
às autoridades administrativas e policiais.
2 – As autoridades administrativas e policiais 
que verifiquem as infrações ao disposto no pre-
sente diploma devem elaborar os respetivos 
autos de notícia que remetem à Câmara Muni-
cipal de vila Nova de gaia no mais curto prazo.
3 – Todas as entidades fiscalizadoras devem 
prestar à Câmara Municipal a colaboração que 
lhes seja solicitada.

CAPÍTULo XII
DISPoSIçÕES FINAIS

Artigo 49.º
Desmaterialização de procedimentos e mode-

los de requerimentos
1 – os procedimentos administrativos previstos 
no Decreto-Lei nº 48/2011, de 01 de abril são 
efetuados no balcão único eletrónico dos ser-
viços, a que se reporta os artigos 5.º e 6.º do 

Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho.
2 – Quando, por motivos de indisponibilidade 
da plataforma eletrónica, não for possível o 
cumprimento do disposto no número anterior, 
podem os procedimentos ser realizados atra-
vés do preenchimento do formulário próprio 
disponível no sítio na internet do Município e 
entregue nos respetivos serviços, presencial-
mente ou através de correio eletrónico ou con-
vencional.
3 – A Câmara Municipal de gaia pode estabe-
lecer modelos e sistemas normalizados dos 
requerimentos previstos neste regulamento, 
disponibilizando aos interessados os respetivos 
formulários, nomeadamente, no sítio institucio-
nal do Município na internet.

Artigo 50.º
Taxas

1 – Pela prática dos atos referidos no presente 
regulamento bem como pela emissão das res-
petivas licenças, são devidas as taxas fixadas na 
tabela anexa ao regulamento de Taxas e outras 
receitas do Município de vila Nova de gaia.
2 – As disposições respeitantes à liquidação, 
cobrança e pagamento das taxas, bem como a 
fundamentação económico-financeira das mes-
mas, referentes às atividades descritas no pre-
sente regulamento, encontram-se previstas no 
regulamento Municipal de Taxas e outras re-
ceitas do Município de vila Nova de gaia.

Artigo 51.º
Interpretação e integração de lacunas

os casos não previstos neste regulamento são 
resolvidos de harmonia com as normas legais e 
regulamentares em vigor.

Artigo 52.º
remissões

As remissões feitas para os preceitos que en-
tretanto venham a ser revogados ou alterados, 
consideram-se automaticamente transpostas 
para os novos diplomas.

Artigo 53.º
Norma revogatória

1 - Com a entrada em vigor do presente regu-
lamento, são revogadas todas as disposições 
contrárias ao presente regulamento, salva-
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guardado o disposto no número seguinte.
2 - Até que seja publicada a nova regulamen-
tação do exercício da atividade de guarda-
-noturno no Município de vila Nova de gaia 
mantêm-se transitoriamente as normas corres-
pondentes do regulamento do Licenciamento 
de Atividades Diversas atualmente em vigor.

Artigo 54.º
Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor no dia 
seguinte à sua publicação.
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