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A.1. MINUTA DA ATA 41
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil 
e dezasseis, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou as 
seguintes deliberações:
1) Foi o ponto 4.9. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Municipal 
do pedido de regularização de estabelecimento, so-
licitado por "Isaías Fernando & Silva, Lda" — Pro-
cesso n.º 5428/15 – RI” aprovado por Unanimida-
de.
2) Foi o ponto 4.10. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Municipal 
do pedido de regularização de estabelecimento in-
dustrial tipo 3, solicitado por “João Francisco Teixei-
ra da Costa & Irmãos, Lda" - Processo n.º 4486/15 
– RI” aprovado por Unanimidade.
3) Foi o ponto 4.11. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Munici-
pal do pedido de regularização de estabelecimen-
to, solicitado por "Briquetes Raro — Sociedade de 
Aproveitamento de Resíduos, Lda" — Processo n.º 
5400/15 – RI” aprovado por Unanimidade.
4) Foi o ponto 4.12. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Municipal 
do pedido de regularização de estabelecimento, so-
licitado por José Gomes Ferreira de Almeida — Pro-
cesso n.º 5159/15 — EI, União das Freguesias de 
Serzedo e Perosinho", aprovado por Unanimidade
5) Foi o ponto 4.13. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Munici-
pal do pedido de regularização de estabelecimento, 
solicitado por Delfina Rosa Nunes — Processo n.º 
4813/15 — RI, União das Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma aprovado por Unanimida-
de.
6) Foi o ponto 4.14. "Discussão e Votação da Pro-
posta da Câmara Municipal quanto à Declaração de 
Interesse Público Municipal do pedido de regulari-
zação de estabelecimento, solicitado por José Car-
los dos Santos Sousa — Processo n.º 5465/15 — 
RI, União das Freguesias de Mafamude e Vilar do 
Paraíso", aprovado por Unanimidade.
7) Foi o ponto 4.15. "Discussão e Votação da Pro-
posta da Câmara Municipal quanto à Declaração de 
Interesse Público Municipal do pedido de regulari-
zação de estabelecimento, solicitado por "Sopalmi-
lhas Componentes para Calçado, Lda" — Processo 
n.º 5453/15 - RI, Freguesia de Oliveira do Douro", 
aprovado por Unanimidade.
8) Foi o ponto 4.16. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Munici-

pal do pedido de regularização de estabelecimento 
destinado a fabricação de briquetes e aglomerados 
de hulha e lenhite, solicitado por "Madeiras Arou-
quesa, Lda" - Processo n° 4958/15 – RI” aprovado 
por Unanimidade.
9) Foi o ponto 4.17. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Munici-
pal do pedido de regularização de estabelecimento 
industrial solicitado por Sebastião Lopes Couto — 
Processo n.º 5527/15 — RI, União das Freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma”, aprovado por 
Unanimidade.
10) Foi o ponto 4.18. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à Desafetação do domínio público para 
o domínio privado municipal da parcela de terreno 
com a área de 116,00m2 sito na Rua Sport Clube 
de Canidelo, Freguesia de Canidelo - Alteração ao 
Alvará de Loteamento n.º 116/83",aprovado por 
Unanimidade.
10) Foi apreciada a Informação Escrita do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal e da situa-
ção Financeira do Município.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 
por encerrada eram 23 horas e 16 minutos do dia 
12 de maio de 2016, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assinada pela 
Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor Presi-
dente da Assembleia Municipal, e que foi aprovada 
por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.
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B.1. ATA N.º 9
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
02 DE MAIO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira.
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO:  
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dr.ª Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA:15 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 30 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Presidente disse que o Município foi interpela-
do por uma providência cautelar da Quercus, relati-
vamente às limpezas que estavam a ser efetuadas 
no terreno do Vale de S. Paio. Que é uma providên-
cia cautelar que do ponto de vista técnico-jurídico, 
não tem efeitos suspensivos sobre o que estava a 
ser feito, porque a providência cautelar interpela a 
Câmara a parar com as obras no Vale de S. Paio, 
mas o Município não está a fazer nenhumas obras 
no local, mas sim uma limpeza. Que entendeu-se 
parar com a referida limpeza por respeito à leitura 
pública do assunto. Disse que sobre esta questão 
existem dois caminhos a assumir ou responder à 
providência e deixar seguir o processo ou indepen-
dentemente do desfecho que venha a acontecer do 
ponto de vista do festival, avançar com uma reso-
lução fundamentada, para não apenas contraditar 
a ação, como ao mesmo tempo, suspender todo e 
qualquer efeito que a providência pudesse ter. Que 
a opção tomada foi avançar com uma resolução 
fundamentada, na convicção absoluta de ter tudo 
em ordem. Disse que o Município vai avançar com 
uma resolução fundamentada e com um conjun-

to de processos judiciais para ressarcimento cível 
e para responsabilização criminal de toda a gen-
te (pessoas e instituições), que estão a fazer este 
combate absolutamente terrorista, contra o festi-
val. Que as ações vão avançar, a resolução funda-
mentada será entregue até ao dia 5 de maio de 
2016 e, até essa data, o Município ponderará o que 
fazer relativamente à utilização mais alargada do 
espaço. Que este assunto não é uma questão jurí-
dica, porque como foi possível de se ver o conjunto 
de documentos dão razão ao Município e cobertura 
legal do processo. Disse que com esta cobertura 
legal, o Município aguenta bem o ruído que possa 
surgir de fundo. Que o problema é que este grupo 
de pessoas está a aproveitar da fragilidade do artis-
ta Elton John, evitando que ele venha ou sensibili-
zando-o a não estar presente. Que como não é esse 
intuito da Câmara, a única forma é refletir, para-
lelamente à resolução fundamentada, sobre todos 
os mecanismos e todas as estratégias disponíveis. 
Que nas próximas semanas, tomará um conjunto 
de decisões que têm a ver com a estrutura interna 
do Município, relacionadas com estas áreas e que 
serão decisões inapeláveis e tomadas apenas por 
si. Por outro lado, disse que o Município olha para 
estes atos com uma grande dose de pena, porque 
está em curso uma tentativa de destruição de um 
evento de marca para todos, que no essencial é um 
festival marcante para o Município e para a região 
e, pior que isso, a mudança que é proposta é uma 
mudança que em linha reta significa um desvio de 
900 metros e que, face ao centro da reserva, sig-
nifica um desvio de 150 metros. Que qualquer que 
seja a posição que o Município assuma, nomeada-
mente se for uma posição de carater mais radical, 
como por exemplo, suspender o festival, qualquer 
posição que for tomada vai ser até as últimas con-
sequências, porque tem a noção que este processo 
está a ser mobilizado por um conjunto restrito de 
covardes que o Município tem ao seu serviço e a 
quem paga o salário, mas como tem tido paciên-
cia e a capacidade de calendarizar os eventos quer 
da programação do Município quer dos eventos de 
programação pessoal, julga que não perderão pela 
demora. Disse ser uma nota informativa que en-
volve o Município como um todo, mas também é 
uma nota que deve mobilizar todos para a análise 
da situação e para a contestação daquilo que está 
a ocorrer. Que a Câmara manterá os Srs. Vereado-
res ao corrente da situação e do conjunto de ações 
que, neste momento, encontram-se desenhadas, 
serão tomadas com todas as consequências quer 
do ponto de vista pessoal quer do ponto de vista 
institucional. Que hoje foi feito um comunicado do 
ponto de vista jurídico e todos os pareceres, licen-
ças e autorizações estão salvaguardadas e, neste 
momento, a etapa seguinte é quantificar prejuízos 
até às últimas consequências e levar a que se pa-
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gue civil e criminalmente os danos terroristas que 
estão a ser feitos contra o Município, por razões 
pantanosas.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto manifestou uma pala-
vra de solidariedade para com a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, na pessoa do Sr. Presidente 
da Câmara, relativamente à providência cautelar 
interposta pela QUERCUS.

PONTO PRÉVIO Nº 3
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto manifestou o reco-
nhecimento do trabalho da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia e das Águas de Gaia, EM, relati-
vamente às 18 bandeiras azuis.

PONTO PRÉVIO Nº 4
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto manifestou o reco-
nhecimento do trabalho da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, pela forma como recebeu a ima-
gem de Nª Sr.ª da Fátima, em Gaia, em todo o 
percurso desde a Afurada ao Monte da Virgem, no 
dia de ontem.

PONTO PRÉVIO Nº 5
O Sr. Vereador Firmino Pereira relativamente ao 
Festival do Marés Vivas, manifestou o total e in-
questionável apoio dos Vereadores do PSD a todas 
a ações que a Câmara leve a efeito para preservar a 
realização do festival e consideram haver um apro-
veitamento de um conjunto de ambientalistas e de 
instituições ambientais, o qual não se justifica, por-
que a localização anterior do festival pouco difere 
da atual. Que por aquilo que percebeu, a QUERCUS 
intentou uma providência cautelar, à qual ainda não 
houve decisão, pelo que a Câmara vai adotar a re-
solução fundamentada com a qual os Vereadores 
do PSD estão de acordo e solicitam uma cópia da 
mesma. Disse tratar-se de um incidente lamentá-
vel, provocado por pessoas que atingem a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia e que, infelizmen-
te, existem pessoas que trabalham para a Câmara 
e que não têm dado um contributo positivo para 
não alimentar esta questão. Disse que hoje consta 
na ordem de trabalhos um documento que é um 
conjunto de atas de reuniões tidas com a Agência 
Portuguesa do Ambiente, em que o Diretor do De-
partamento de Ambiente da Câmara Municipal, Dr. 
Nuno Oliveira, numa dessas atas afirma e passou a 
citar”….que de acordo com o PDM de Gaia o festival 
localiza-se em reserva ecológica e contraria a plan-
ta de condicionantes e a estrutura verde”. Que a 
Câmara Municipal tem um diretor do ambiente que 
nas informações que a Câmara Municipal publicou, 
decorrente da providência cautelar, nomeadamente 
uma informação de 28/04/2016 do Dr. Nuno Oli-
veira, refere o contrário, pelo que, é preciso ser 

sério nas opiniões, isto é, primeiro não as alimentar 
e depois de as alimentar, perceber que elas estão 
incontroláveis e a seguir voltar atrás. Que este tipo 
de comportamentos não ajudam e alimentam, in-
clusive, estas organizações não governamentais, 
ligadas à área do ambiente e pessoas individuais 
que provocam danos na imagem do festival. Disse 
entender que a Câmara Municipal deve fazer tudo 
que estiver ao seu alcance para levar a efeito a 
edição do festival deste ano. Que os Vereadores do 
PSD estão de acordo com a resolução fundamen-
tada e que deve ser a Câmara Municipal a fazê-lo, 
porque é a entidade organizadora do evento e que 
patrocina o promotor para o fazer. Que lamenta o 
que tem lido, porque as associações em causa têm 
força mediática, mas os Vereadores do PSD estão 
de acordo que se adotem todas as iniciativas para 
que seja reposta a normalidade e para que o pro-
cesso decorra e que o festival se realize este ano e 
se mantenha nos próximos anos.
O Sr. Presidente disse que o mês de maio é o mês 
em que o Presidente tomará um conjunto de deci-
sões nestas áreas em concreto e será apenas o Pre-
sidente, porque os Vereadores existem para ficar 
com as coisas boas e o Presidente existe para tomar 
as decisões que têm de ser tomadas nos devidos 
momentos, quando elas não são suficientemente 
boas. Disse que se alguns funcionários municipais 
ganharam o “pulmão” que ganharam e que apesar 
de tudo, nos últimos dois anos, o mesmo tem sido 
altamente esvaziado, foi porque durante muitos 
anos eram “reis e senhores” na Câmara Municipal. 
Que a partir do momento em que o Município inicia 
um processo de internalização do Parque Biológico, 
que fez diminuir acentuadamente os vencimentos 
chorudos que os dirigentes detinham e a partir do 
momento em que algumas representações insti-
tucionais muito bem pagas na Simdouro e outras, 
deixaram de estar a cargo de funcionários, admite 
que o nível de insatisfação se faça sentir de uma 
forma acentuada e depois se traduza em algo como 
uma movimentação deste género. Disse ser lamen-
tável e que a seu tempo tratará da situação, Que 
ter um dirigente municipal que é ao mesmo tempo 
nomeado, no ciclo dos mandatos anteriores, diretor 
da reserva e não apenas diretor de departamento e 
que tinha funções sob o ponto de vista formal mais 
fortes do que atualmente como diretor de depar-
tamento, qualquer medida que pessoalmente tiver 
de tomar, será após a avaliação de toda esta situa-
ção e fazendo a avaliação da coerência que existe. 
Disse ser ridicularizante e mostra uma covardia a 
todos os títulos e uma falta de dignidade pessoal 
que lhe choca, fazer uma afirmação numa semana 
e fazer outra posteriormente, sem perceber os da-
nos que estão a ser causados. Que espera que este 
processo se resolva com tranquilidade e tratará de 
colocar os interesses do Município à frente do res-
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to, contudo, enquanto estiver nestas funções, não 
parará enquanto não fizer ressarcir o Município dos 
danos, imagem e danos imateriais que foram cau-
sados.

PONTO PRÉVIO Nº 6
A Sr.ª Vereadora Engª Mercês Ferreira agradeceu 
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e aos co-
legas Vereadores a solidariedade demonstrada na 
última semana, em que foi proposto pelo PSD em 
relação a si própria, a retirada de confiança política.

PONTO PRÉVIO Nº 7
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Verea-
dores do PSD receberam o convite para participar 
na comissão da reorganização administrativa e que 
o PSD indica o Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto para in-
tegrar a mesma.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 08 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 
2016 
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
definitivamente a Ata nº 08 da reunião de Câmara 
realizada em 18 de abril de 2016.
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar não vota em virtude de não ter par-
ticipado na reunião de 18 de abril de 2016.
DELIBERAÇÃO DE APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO 
DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO DECOR-
RENTE DO APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL DO 
MUNICÍPIO, REPORTADO A 31 DE DEZEMBRO, EM 
CONSEQUÊNCIA DOS DADOS FINAIS APURADOS 
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 
2015.
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2016”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos a 
favor, 1 contra do Sr. Vereador Firmino Pereira e 1 
abstenção do Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto, aprovar 
a atualização do Plano de Saneamento Financeiro 
decorrente do apuramento da dívida total do muni-
cípio reportado a 31 de dezembro, em consequên-
cia dos dados finais apurados na prestação de con-
tas do exercício de 2015.
APROVAÇÃO DO NOVO CONTRATO DE SANEAMEN-
TO FINANCEIRO COM A CAIXA GERAL DE DEPÓ-
SITOS E DA RESPETIVA CLÁUSULA 13ª NA SUA 
NOVA REDAÇÃO, EM CONSEQUÊNCIA DAS QUES-
TÕES FORMULADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS 
EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO PRÉVIA PARA OBTEN-
ÇÃO DE VISTO.

EDOC/2016/21014
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos 
a favor, 1 contra do Sr. Vereador Firmino Pereira e 
1 abstenção do Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto, apro-
var o novo contrato de saneamento financeiro com 
a Caixa Geral de Depósitos e da respetiva cláusu-
la 13ª na sua nova redação, em consequência das 
questões formuladas pelo Tribunal de Contas, em 
sede de fiscalização prévia para obtenção de visto.
CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CLUBE DE FUTEBOL 
DE S. FÉLIX DA MARINHA – OBRAS DE CONSTRU-
ÇÃO E BENEFICIAÇÃO A REALIZAR NO COMPLEXO 
DESPORTIVO – 1ª REVISÃO
EDOC/2016/20781
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À DMAF, propondo a 
cabimentação e posterior deliberação de um apoio 
de 15.000 (quinze mil euros) + IVA. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a primeira revisão ao contrato programa de desen-
volvimento desportivo 2014 celebrado entre o mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Clube de Futebol de 
S. Félix da Marinha, relativo a obras de construção 
e beneficiação a realizar no complexo desportivo.
PROTOCOLO-QUADRO ENTRE O MINISTÉRIO DA 
DEFESA NACIONAL, O MINISTRO-ADJUNTO, O MI-
NISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OS MUNICÍPIOS DO 
PORTO, VILA NOVA DE GAIA, MATOSINHOS, MAIA 
E BAIÃO PARA A PROMOÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 
DO REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA A SEGU-
RANÇA, A DEFESA E A PAZ
EDOC/2016/20674
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 22.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 22.04.2016 
que aprovou o Protocolo-Quadro celebrado entre o 
Ministério da Defesa Nacional, o Ministro-Adjunto, 
o Ministério da Educação e os Municípios do Porto, 
Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia e Baião, para a 
promoção da implementação do referencial de Edu-
cação para a Segurança, a Defesa e a Paz.
DENÚNCIA DE PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A 
QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSER-
VAÇÃO DA NATUREZA E O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIO DE 
EXECUÇÃO OU DEVOLUÇÃO DA COMPARTICIPA-
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ÇÃO MUNICIPAL
EDOC/2016/6612
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
O Sr. Presidente disse que a Câmara Municipal vai 
acionar um conjunto de mecanismos sobre a Quer-
cus e este é um deles, ou seja, neste protocolo há 
uma cláusula que impõe às partes que sobre as-
suntos comuns não deixem de dialogar, antes da 
tomada de posições públicas. Que nunca em tempo 
algum, a Câmara recebeu um email da Quercus a 
pedir qualquer tipo de explicação sobre o Marés Vi-
vas, pelo que há uma clara violação do princípio de 
lealdade das relações entre a Câmara Municipal e 
a Quercus, por culpa da Quercus. Que infelizmente 
esta Quercus não é a mesma que assinou o proto-
colo na altura devida, porque as pessoas que as-
sinaram o protocolo já desertaram da instituição, 
depois da Quercus ter sido tomada por um conjun-
to de fundamentalistas. Contudo, é com a Quercus 
instituição que a Câmara Municipal tinha um pro-
tocolo e, neste momento, justifica-se a denúncia 
do mesmo, porque a candidatura a que ele versava 
está cumprida e porque é humilhante do ponto de 
vista institucional ter relações com uma instituição 
que move uma providência cautelar à Câmara Mu-
nicipal, sem previamente haver diálogo e insulta a 
Câmara Municipal na praça pública. Que indepen-
dentemente das ações judiciais que a Câmara Mu-
nicipal está a preparar contra a Quercus, julga não 
fazer sentido manter o protocolo.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
seguinte: - A denúncia do protocolo celebrado entre 
a Quercus – Associação Nacional de Conservação 
da Natureza e o município de Vila Nova de Gaia; 
- Solicitar o relatório de execução, com 15 dias, 
para envio ao município ou a devida devolução da 
comparticipação municipal, nos termos propostos.
PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE UMA COMISSÃO 
PARA AVALIAÇÃO DE MÉRITOS, PARA INSTRUÇÃO 
DE CONCESSÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO MUNI-
CIPAL – DESPACHO DE 19 DE ABRIL DE 2016
EDOC/2016/20090
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 20.04.2016 
que aprovou o Despacho de Constituição da Comis-
são para Avaliação de Méritos, nos termos apre-
sentados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS HONO-
RÍFICAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE 

ABRIL
EDOC/2016/20392
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 20.04.2016 
que aprovou a Proposta de Atribuição de Medalhas 
Honoríficas do Município de Vila Nova de Gaia, por 
ocasião das Comemorações do 25 de Abril, nos ter-
mos propostos.
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO DA 
EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE DO MERCADO DA 
AFURADA À EMPRESA MOMENTOS E TRADIÇÕES, 
LDA
EDOC/2016/1846
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
adjudicação do contrato da Exploração do Restau-
rante o Mercado da Afurada à empresa “Momentos 
e Tradições Ld.ª”, devendo ser a mesma notificada 
para apresentar caução a favor do Município, cor-
respondente a 10% do valor resultante da aplica-
ção do montante da contrapartida financeira aplica-
da ao período de referência de um ano (12 meses), 
nos termos informados.
PROPOSTA DE CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA EXPLORAÇÃO DO COMPLEXO TU-
RÍSTICO DO PARQUE DA AGUDA – E ADJUDICAR A 
PROPOSTA ORDENADA NO LUGAR SUBSEQUENTE 
À EMPRESA MIGUEL CASTRO SILVA, UNIPESSOAL, 
LDA
EDOC/2015/28489
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o seguinte:
1. Que a pronúncia em sede de audiência prévia 
não carreou para o procedimento factos novos que 
alterem os fundamentos da deliberação de Câmara 
Municipal de 01.02.2016;
2. Que a não apresentação de qualquer dos docu-
mentos de habilitação é imputável à adjudicatária;
3. Que a não prestação de caução é imputável à 
adjudicatária; 
4. Declarar a caducidade da adjudicação quer em 
virtude do nº 1 do art.º 86º quer do art.º 91º do 
CCP;
5. Nos termos do disposto no nº 4 do art.º 86º e 
do nº 2 do art.º 91º do CCP, adjudicar à proposta 
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ordenada no lugar subsequente, a saber: “Miguel 
Castro Silva, Unipessoal Ld.ª”, pela renda mensal 
de 4.250€ (excluído o IVA).
APLICAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DO TRABALHO 
Nº 216/2016 EXTENSÍVEL A TODOS OS TRABA-
LHADORES QUE EXERCEM FUNÇÕES NO MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA INDEPENDENTEMENTE 
DO VÍNCULO
EDOC/2016/19377
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a aplicação do Acordo Coletivo do Trabalho 
nº 216/2016 extensível a todos os trabalhadores 
que exercem funções no Município de Vila Nova de 
Gaia, independentemente do vínculo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “CAMINHADA”, SOLICITADO 
PELA CRUZADA DE BEM-FAZER DA PAZ
EDOC/2016/18242
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal no evento “Cami-
nhada”, solicitado pela Cruzada de Bem-Fazer da 
Paz, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “EGG RUN 2016 GAIA”, SOLI-
CITADO POR HUGO COSTA
EDOC/2016/18555
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal no evento “EGG 
RUN2016 GAIA”, solicitado por Hugo Costa, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “CAMINHADA SOLIDÁRIA”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PE-
DROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/19661
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 

isenção de pagamento de taxas pelos serviços pres-
tados pela Polícia Municipal no evento “Caminhada 
Solidária”, solicitado pela União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA A 
SANDRA ROCHA SANTOS, UTENTE DA PISCINA 
MUNICIPAL AURORA CUNHA
EDOC/2016/13078
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade anular a 
multa aplicada a Sandra Rocha Santos, utente da 
Piscina Municipal Aurora Cunha, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VILA 
D’ESTE, SOLICITADO PELA APPDA-NORTE NOS 
DIAS 8, 15, 22 E 29 DE JULHO DAS 10:20 ÀS 11:00 
HS
EDOC/2016/16713
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pela utilização 
da piscina municipal de Vila d’Este, solicitado pela 
APPDA-Norte nos dias 08, 15, 22 e 29 de julho, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
RELATIVAS A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE 
NATUREZA DESPORTIVA, SOLICITADO POR CEN-
TRO CULTURAL E DESPORTIVO ARCA DE NOÉ
EDOC/2016/15770
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxas relativas à 
realização de espetáculos de natureza desportiva, 
solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo Arca de 
Noé, nos termos informados.
REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO FONTÃO, FREGUE-
SIA DE CANIDELO- INFORMAÇÃO 097/C - MANDA-
TÁRIO DO MUNICÍPIO
EDOC/2016/18264
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.04.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO FESTIVAL 
MARÉS VIVAS – RELATÓRIO DE PROGRESSO
EDOC/2016/19403
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.04.2016”
O Sr. Presidente disse que foi uma decisão da Câ-
mara ter avançado para uma comissão de acompa-
nhamento e não para a compra de um estudo de 
impacto ambiental, por razões que têm a ver com 
os níveis de isenção e de neutralidade que a Câ-
mara Municipal teria com o recurso às instituições 
tutelares e vinculativas do Município como acontece 
com a APA, o ICNF, CCDRN, etc. Que o presente 
relatório é muito claro quanto ao minimalismo das 
condicionantes colocadas à realização do Festival 
no Vale de S. Paio.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “CAMINHAMOS COM OS RE-
SISTENTES”, SOLICITADO PELA LIGA PORTUGUE-
SA CONTRA O CANCRO
EDOC/2016/18706
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal no evento “Cami-
nhamos com os Resistentes”, solicitado pela Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “CORRIDA MEDIS MARGINAL 
DOURO”, SOLICITADO PELA EMPRESA RUNPORTO
EDOC/2016/16454
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal no evento “Corri-
da Medis Marginal Douro”, solicitado pela Empresa 
RUNPORTO, nos termos informados.
PEDIDO DE PERDÃO DA MULTA DE ESTACIONAMEN-
TO E BLOQUEAMENTO - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA 
PAGA, SOLICITADO POR CLÁUDIO QUEIRÓS DA 
COSTA BASTOS 
EDOC/2016/19497
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o perdão da multa de estacionamento e bloquea-
mento de veículo e respetiva devolução da quantia 
paga, solicitado por Cláudio Queirós da Costa Bas-

tos, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL Nº 
1697/07.6BEPRT PROPOSTA POR IBERUSA HOTE-
LARIA E RESTAURAÇÃO, S.A. CONTRA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA – INFORMA-
ÇÃO Nº 122/C
EDOC/2016/18185
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 2201/07 DO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO E FISCAL DO PORTO – AÇÃO ADMINIS-
TRATIVA COMUM – AUTOR: REDE RODOVIÁRIA NA-
CIONAL – REFER, EP – RÉU: MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 125/C
EDOC/2016/18482
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.04.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL Nº 185/15.1BE-
PRT DA 1ª U.O. DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
E FISCAL DO PORTO – AUTOR: GASPAR MARTINS 
DE OLIVEIRA – RÉU: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA – INFORMAÇÃO Nº 135/C
EDOC/2016/21152
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

PRIMEIRA MODIFICAÇÃO AO CONTRATO INTERA-
DMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA 
DE AVINTES PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
RUA DO PADRÃO VERMELHO
EDOC/2016/20802
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a primeira modificação ao contrato interadministra-
tivo celebrado entre o município de Vila Nova de 
Gaia e a junta de freguesia de Avintes, para obras 
de requalificação da Rua do Padrão Vermelho, nos 
termos informados.
PRIMEIRA MODIFICAÇÃO AO CONTRATO INTERA-
DMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA 
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DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXE-
ZELO PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA 
BOM SAMARITANO E RUA SANTA MARINHA
EDOC/2016/20801
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
primeira modificação ao contrato interadministrati-
vo celebrado entre o município de Vila Nova de Gaia 
e a junta de freguesia da União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, para obras de requalificação 
da Rua Bom Samaritano e Rua Santa Marinha, nos 
termos informados.
SEGUNDA MODIFICAÇÃO AO CONTRATO INTERA-
DMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA 
DE OLIVEIRA DO DOURO PARA OBRAS NA RUA CO-
LÉGIO DO SARDÃO E RUA DO FREIXIEIRO
EDOC/2016/20810
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
segunda modificação ao contrato interadministrati-
vo celebrado entre o município de Vila Nova de Gaia 
e a junta de freguesia de Oliveira do Douro, para 
obras na Rua Colégio do Sardão e Rua do Freixieiro, 
nos termos informados.
PRIMEIRA MODIFICAÇÃO AO CONTRATO INTERA-
DMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA 
DE SÃO FÉLIX DA MARINHA PARA OBRAS NA RUA 
DA CORTINHA – TRAVESSA DA CORTINHA E RUA 
DA FALPERRA
EDOC/2016/20806
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
primeira modificação ao contrato interadministrati-
vo celebrado entre o município de Vila Nova de Gaia 
e a junta de freguesia de São Félix da Marinha, para 
obras na Rua da Cortinha – Travessa da Cortinha e 
Rua da Falperra, nos termos informados.
ACORDO DE PARCERIA COM AS JUNTAS DE FRE-
GUESIA PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 
DE 2016 
EDOC/2016/15118
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 

de Vila Nova de Gaia e as Juntas de Freguesia do 
Município, para a realização dos Jogos Juvenis de 
2016, nos termos informados.
EXTINÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 
NO ÂMBITO DE DÍVIDA ÀS ÁGUAS DE GAIA, EM, SA
EDOC/2016/19869
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
extinção, por prescrição, dos processos de execu-
ção fiscal, no âmbito de dívida à entidade Águas de 
Gaia EM, S.A., nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO PORTO 
NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELA 
ESCOLA E.B. 1 DE CHOUSELAS
EDOC/2016/18517
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
ao Porto, no dia 13 de abril de 2016, solicitado pela 
Escola EB1 de Chouselas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A SANTA MARIA 
DA FEIRA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016, SOLI-
CITADO PELA PARÓQUIA DE SÃO CRISTÓVÃO DE 
MAFAMUDE
EDOC/2016/19269
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Santa Maria da Feira, no dia 17 de abril de 2016, 
solicitado pela Paróquia de São Cristóvão de Mafa-
mude, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO PARQUE DA 
LAVANDEIRA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016, SOLI-
CITADO PELO SERVIÇO DE PSIQUIATRIA E SAÚDE 
MENTAL DO C.H.V.N.G. / E
EDOC/2016/16334
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
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dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
ao Parque da Lavandeira, no dia 18 de abril de 
2016, solicitado pelo Serviço de Psiquiatria e Saúde 
Mental do C.H.V.N.G/E, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A ALJUBARROTA 
NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS
EDOC/2016/19409
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Aljubarrota, no dia 20 de abril de 2016, solicitado 
pelo Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO DIA 
19 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELO AGRUPA-
MENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS
EDOC/2016/19398
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Lisboa, no dia 19 de abril de 2016, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A PENAFIEL NO 
DIA 17 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELO CLU-
BE JOVEM ALMEIDA GARRETT
EDOC/2016/19275
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Penafiel, no dia 17 de abril de 2016, solicitado 
pelo Clube Jovem Almeida Garrett, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VALE DE CAM-
BRA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO 
PELO JACA FUTEBOL CLUBE

EDOC/2016/19146
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Vale de Cambra, no dia 17 de abril de 2016, so-
licitado pelo Jaca Futebol Clube, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A SINTRA NO DIA 
16 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELO CENTRO 
DESPORTIVO CORREDOURENSE
EDOC/2016/19199
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Sintra, no dia 16 de abril de 2016, solicitado pelo 
Centro Desportivo Corredourense, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DA DÍ-
VIDA DA RENDA DO CONTRATO DE EXPLORAÇÃO 
DE QUIOSQUE SITO NA RUA RAIMUNDO DE CAR-
VALHO, 193, SOLICITADO POR PAULO JORGE CAS-
TRO RODRIGUES SILVA
EDOC/2016/16513
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pagamento da dívida da renda do contrato de ex-
ploração de quiosque sito na Rua Raimundo de Car-
valho nº 193, em três anos, traduzindo-se em 35 
prestações mensais de 80,00 € e a 36ª prestação 
de 41,09 €, solicitado por Paulo Jorge Castro Rodri-
gues Silva, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS LICENÇAS DE RECINTO 
ITINERANTE, PARA O EVENTO “FESTA EM HONRA 
DE SANTO ISIDORO DE AFONSIM”, SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUE-
SIA DE SÃO PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2016/18234
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamentos das licenças de recinto 
itinerante, para o evento “Festa em Honra de Santo 
Isidoro de Afonsim”, solicitado pela Fábrica da Igre-
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ja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Pedroso, 
nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA DO CO-
TEIRO, FREGUESIA DE GRIJÓ
EDOC/2016/14487
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – ALTERAÇÃO 
DE TRÂNSITO NA RUA MAJOR PALA, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E AFURADA
EDOC/2016/25320
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA ADRIA-
NO CORREIA DE OLIVEIRA, FREGUESIA DE AVIN-
TES
EDOC/2016/16274
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA PROF. 
EGAS MONIZ, FREGUESIA DE  OLIVEIRA DO DOU-
RO
EDOC/2016/6285
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA ESCOLA 
DE LABORIM E RUA LABORIM DE BAIXO , UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PA-
RAÍSO
EDOC/2016/12770
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 

a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PROPOSTA DE CEDÊNCIA DE MATERIAL INFORMÁ-
TICO À ALBERTO MIGUEL PINTO DA COSTA
EDOC/2016/13538
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
cedência de um computador a Alberto Miguel Pinto 
da Costa, 30 anos de idade e portador de “Deficiên-
cia Severa”, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE REMOÇÃO E PARQUEAMENTO DE VIATURA SO-
LICITADO POR SILVANA LUISA MENDES CARDOSO
EDOC/2015/51274
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas pela re-
moção e parqueamento de viatura, solicitado por 
Silvana Luisa Mendes Cardoso, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR EDILTON BARROS RODRIGUES
EDOC/2015/51239
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa devida por serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, solicitado por Edilton Barros Rodrigues, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR VITOR MANUEL SOUSA MOREIRA
EDOC/2016/15640
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa municipal de visto-
ria administrativa, solicitado por Vitor Manuel Sou-
sa Moreira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR MARIA ALICE GONÇALVES
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EDOC/2014/54080
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de vis-
toria administrativa, solicitado por Maria Alice Gon-
çalves, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR MATILDE MARIA ELOI DE LIMA
EDOC/2015/7446
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa municipal de visto-
ria administrativa, solicitado por Matilde Maria Eloi 
de Lima, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR ALEXANDRA JESUS MENDES
EDOC/2016/10688
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de vis-
toria administrativa, solicitado por Alexandra Jesus 
Mendes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR MARIA ANTÓNIA DA CRUZ CONCHA
EDOC/2016/13102
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa municipal de visto-
ria administrativa, solicitado por Maria Antónia da 
Cruz Concha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE LIMPEZA DE TERRENO SOLICITADO POR ARTUR 
SILVA ALMEIDA
EDOC/2014/46812
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela limpeza de terreno, solicitado por Artur Silva 
Almeida, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 

MUNICIPAL DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DAS PISCI-
NAS MUNICIPAIS SOLICITADO POR JOSÉ MANUEL 
PINTO DE SOUSA
EDOC/2016/4269
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal devida 
pela utilização das piscinas municipais, solicitado 
por José Manuel Pinto de Sousa, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO PELA FUNDAÇÃO COUTO
EDOC/2016/13021
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida por ser-
viços prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila 
Nova de Gaia, solicitado pela Fundação Couto, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E CINCO EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “PROCISSÃO DAS VE-
LAS”, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEI-
RA DO DOURO
EDOC/2016/18524
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove cên-
timos), relativa à realização do evento “Procissão 
das Velas”, no dia 31 de maio de 2016, solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial de Oliveira do Dou-
ro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “CAMINHADA”, NO DIA 25 DE 
ABRIL, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PA-
ROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO
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EDOC/2016/18530
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cênti-
mos), relativa à realização do evento “Caminhada”, 
no dia 25 de abril de 2016, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de Oliveira do Douro, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 161,90 (CENTO E SESSEN-
TA E UM EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA DA SENHORA DA HORA”, 
NOS DIAS 4, 5, 6 E 7 DE JUNHO, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/14802
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€161,90 (cento e sessenta e um euros e noventa 
cêntimos), relativa à realização do evento “Festa da 
Senhora da Hora”, nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho de 
2016, solicitado pela União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 168,90 (CENTO E SESSEN-
TA E OITO EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DA “FESTA DE NOSSA SENHORA 
DO LIVRAMENTO”, NOS DIAS 6, 7, 8, 9 E 10 DE 
MAIO, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/15653
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€168,90 (cento e sessenta e oito euros e noventa 
cêntimos), relativa à realização do evento “Festa 
de Nossa Senhora do Livramento”, nos dias 6, 7, 
8, 9 e 10 de maio de 2016, solicitado pela União 
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 51,78 (CINQUENTA E UM 

EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO CONCERTO MUSICAL DESIGNADO 
“GOD TELLERS”, NO DIA 4 DE JULHO, SOLICITADO 
PELO GRUPO DE JOVENS DA PAROQUIA DE SÃO 
JOÃO BAPTISTA DE CANELAS
EDOC/2016/16943
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do concerto musical 
designado “God Tellers”, no dia 4 de julho de 2016, 
solicitado pelo Grupo de Jovens da Paróquia de São 
João Baptista de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 53,89 (CINQUENTA E TRÊS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “13ª MARATONA BTT – SANDIM”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/15380
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€ 53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento “13ª Ma-
ratona BTT - Sandim”, solicitado pela União de Fre-
guesia de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 92,39 (NOVENTA E DOIS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “BAILE DO 30º ANIVERSÁRIO”, 
NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO, SOLICITA-
DO PELO CENTRO CULTURAL OCUPAÇÃO DESPOR-
TO STO. ANTÓNIO DAS ANTAS
EDOC/2016/20273
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €92,39 (noventa e dois euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento “Baile do 
30º Aniversário”, nos dias 30 de abril e 01 de maio 
de 2016, solicitado pelo Centro Cultural Ocupação 
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Desporto Stº António das Antas, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE UMA “FESTA PARA ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS PARA A FESTA EM HONRA DE SÃO 
MARTINHO”, NO DIA 30 DE ABRIL, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/19272
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do evento “Festa 
para Angariação de Fundos para a Festa em Honra 
de São Martinho”, no dia 30 de abril de 2016, soli-
citado pela União de Freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 79,78 (SETENTA E NOVE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE UMA “CORRIDA DE CARROS DE 
ROLAMENTOS INSERIDA NAS COMEMORAÇÕES DO 
25 DE ABRIL”, NO DIA 25 DE ABRIL, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/19477
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€79,78 (setenta e nove euros e setenta e oito cên-
timos), relativa à realização do evento “Corrida de 
Carros de Rolamentos inserida nas Comemorações 
do 25 de Abril”, no dia 25 de abril de 2016, solici-
tado pela União de Freguesias de Sandim Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO NO VALOR DE € 175,90 (CENTO E SETENTA E 
CINCO EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA DE STA. RITA”, NOS DIAS 
20, 21, 22, 23 E 24 DE MAIO, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/14784
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 

apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€175,90 (cento e setenta e cinco euros e noventa 
cêntimos), relativa à realização do evento “Festa de 
Stª Rita”, nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de maio de 
2016, solicitado pela União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO, SOLICITADO POR JOAQUIM DE OLIVEIRA 
FÉLIX – PROCESSO 92/16– PL – UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA
EDOC/2016/18510
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa a título de licença 
de ocupação de espaço público, solicitado por Jo-
aquim de Oliveira Félix – Processo nº 92/16 – PL, 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OBJETO 
DE LEGALIZAÇÃO SOLICITADO POR ANTÓNIO FER-
REIRA TEIXEIRA – PROC.º 2530/15 - PL, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2016/12255
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a redução em 75% do pagamento de taxa a títu-
lo de taxa municipal de urbanização e indeferir o 
pedido de redução da taxa a título de licença de 
construção, solicitado por António Ferreira Teixeira 
– Processo nº 2530/15 – PL, União de Freguesias 
de Gulpilhares e Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OB-
JETO DE LEGALIZAÇÃO, SOLICITADO POR CAIXA 
DE CRÉDITO MÚTUO DA COSTA VERDE, C. R. L. – 
PROC.º 2447/14 - PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/13641
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
redução em 50% do pagamento de taxa a título de 
taxa municipal de urbanização e indeferir o pedido 
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de redução da taxa a título de licença de constru-
ção, solicitado pela Caixa de Crédito Mútuo da Cos-
ta Verde C. R. L. – Processo nº 2447/14 – PL, União 
de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OBJETO 
DE LEGALIZAÇÃO SOLICITADO POR MARIA JOSÉ 
MOREIRA LOUREIRO LEITE – PROC.º 3979/14 - PL, 
FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/13639
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
redução em 75% do pagamento de taxa a título de 
taxa municipal de urbanização e indeferir o pedido 
de redução da taxa a título de licença de constru-
ção, solicitado por Maria José Moreira Loureiro Leite 
– Processo nº 3979/14 – PL, freguesia de Arcozelo, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OBJE-
TO DE LEGALIZAÇÃO SOLICITADO POR ALCINO 
RAIMUNDO DOMINGUES DOS SANTOS – PROC.º 
1968/14 - PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPI-
LHARES E VALADARES
EDOC/2016/12256
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a redução em 75% do pagamento de taxa a título 
de taxa municipal de urbanização e indeferir o pe-
dido de redução da taxa a título de licença de cons-
trução, solicitado por Alcino Raimundo Domingues 
dos Santos – Processo nº 1968/14 – PL, União de 
Freguesias de Gulpilhares e Valadares, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E DE DE-
MOLIÇÃO, SOLICITADO POR JOÃO DUARTE – PRO-
CESSO 1971/12-PL – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/20279
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
redução em 75% do pagamento de taxa a título de 
taxa municipal de urbanização e indeferir o pedido 
de redução da taxa a título de licença de construção 
e de demolição, solicitado por João Duarte – Pro-
cesso nº 1971/12 – PL, União de Freguesias de Ma-
famude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, SOLICI-
TADO POR ARNALDO GONÇALVES DOS SANTOS – 
PROCESSO 614/15-PL – UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/13642
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
redução em 75% do pagamento de taxa a título de 
taxa municipal de urbanização e indeferir o pedido 
de redução da taxa a título de licença de constru-
ção, solicitado por Arnaldo Gonçalves dos Santos 
– Processo nº 614/15 – PL, União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELE-
CIMENTO, SOLICITADO POR ISAÍAS FERNANDO & 
SILVA, LDA – PROC.º 5428/15 – RI
EDOC/2016/20245
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
O Sr. Presidente referiu-se ao conjunto de proces-
sos que vão ser analisados na presente reunião, 
dizendo ser o aproveitamento da lei da regulari-
zação de atividades económicas de empresas que 
estão ilegais, mas que necessitam de ser regulari-
zadas, sob pena de fecharem. Que a lei permite o 
mecanismo de licenciamento excecional, para que 
é necessário a declaração de interesse público mu-
nicipal. Que hoje é presente à Câmara um conjunto 
de empresas a solicitar o interesse público munici-
pal, o qual não garante o licenciamento, mas é uma 
ferramenta importante para que se possa licenciar 
estas empresas e evitar o seu encerramento.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse ser uma “jane-
la” de oportunidades no âmbito da legislação que 
pensa ter terminado em Janeiro 2016. Que esta 
declaração de interesse público municipal assen-
ta mais na preocupação da defesa dos postos de 
trabalho que estas pequenas e médias empresas 
têm. Que há 3 ou 4 anos, houve uma preocupação 
da Assembleia da República para que fosse indica-
do pelos Municípios, as zonas clandestinas, sendo 
certo que há um conjunto de pequenas e médias 
empresas que estão inseridas em urbanizações 
clandestinas para residências, pelo que, apelou à 
Câmara Municipal para que possa criar um gabine-
te com essas preocupações, no sentido de ajudar 
esses munícipes na regularização e legalização das 
suas habitações.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
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solicitado por Isaías Fernando & Silva Ld.ª, Proces-
so nº 5428/15 – RI, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELE-
CIMENTO INDUSTRIAL TIPO 3, SOLICITADO POR 
JOÃO FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA & IRMÃOS, 
LDA – PROC.º 4486/15 – RI
EDOC/2016/20241
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a declaração de interesse público municipal do pe-
dido de regularização de estabelecimento industrial 
TIPO 3, solicitado por João Francisco Teixeira da 
Costa & Irmãos Ld.ª, Processo nº 4486/15 – RI, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELE-
CIMENTO, SOLICITADO POR BRIQUETES RARO – 
SOCIEDADE DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS, 
LDA – PROC.º 5400/15 – RI
EDOC/2016/20008
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por Briquetes Raro – Sociedade de Apro-
veitamento de Resíduos Ld.ª, Processo nº 5400/15 
– RI, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO, SOLICITADO POR JOSÉ GOMES FERREIRA 
DE ALMEIDA – PROC.º 5159/15 – RI, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/20006
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por José Gomes Pereira de Almeida, Pro-
cesso nº 5159/15 – RI, União de Freguesias de Ser-
zedo e Perosinho, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO, SOLICITADO POR DELFINA ROSA NUNES 
– PROC.º 4813/15 – RI, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/20005
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a declaração de interesse público municipal do pe-
dido de regularização de estabelecimento indus-
trial, solicitado por Delfina Rosa Nunes, Processo 
nº 4813/15 – RI, União das Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO, SOLICITADO POR JOSÉ CARLOS DOS SAN-
TOS SOUSA – PROC.º 5465/15 – RI, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/20003
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedido 
de regularização de estabelecimento industrial, so-
licitado por José Carlos dos Santos Sousa, Processo 
nº 5465/15 – RI, União das Freguesias de Mafamu-
de e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO, SOLICITADO POR SOPALMILHAS COMPO-
NENTES PARA CALÇADO, LDA – PROC.º 5453/15 
– RI , FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/20002
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por SOPALMILHAS COMPONENTES PARA 
CALÇADO LDª, Processo nº 5453/15 – RI, freguesia 
de Oliveira do Douro, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO DESTINADO A FABRICAÇÃO DE BRIQUETES 
E AGLOMERADOS DE HULHA E LENHITE, SOLICI-
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TADO POR MADEIRAS AROUQUESA, LDA – PROC.º 
4958/15 – RI , 
EDOC/2016/20243
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento destinado 
a fabricação de Briquetes e Aglomerados de Hulha 
e Lenhite solicitado por madeiras Arouquesa Ld.ª, 
Processo nº 4958/15 – RI, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL SOLICITADO POR SEBASTIÃO 
LOPES COUTO – PROC.º 5527/15 – RI, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
EDOC/2016/19996
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por Sebastião Lopes Couto, Processo nº 
5527/15 – RI, União das Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 
ALTERAÇÃO DO PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL
EDOC/2016/21212
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
O Sr. Vereador Firmino Pereira, pediu para o assun-
to ser reagendado para a próxima reunião o que foi 
aceite pelo Sr. Presidente da Câmara, tendo o ponto 
sido retirado da ordem de trabalhos.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA A 
TÍTULO DE INSPEÇÃO DE ELEVADORES SOLICITA-
DO PELA APPACDM DE VILA NOVA DE GAIA – AS-
SOCIAÇÃO PORTUGUESA PAIS AMIGOS CIDADÃO 
DEFICIENTE MENTAL - PROCESSO 3/EL/16 – ELEV 
- FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/20232
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa de inspeção de 
elevadores até € 61,00 (sessenta e um euros), soli-

citado pela APPACDM de Vila Nova de Gaia – Asso-
ciação Portuguesa Pais Amigos Cidadão Deficiente 
Mental, Processo 3/EL/16 – ELEV, freguesia de Ca-
nidelo, nos termos informados. 
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
JOSÉ FERREIRA MOREIRA – PROCESSO 3716/14 - 
PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/20611
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento da taxa municipal de 
urbanização, solicitado por José Ferreira, Processo 
3716/14 - PL, União de Freguesias de Sandim, Oli-
val, Lever e Crestuma, nos termos informados. 
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
CARLOS EDUARDO AZEREDO MESQUITA – PRO-
CESSO 3727/15 - PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/20612
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento da taxa municipal de 
urbanização, solicitado por Carlos Eduardo Azeredo 
Mesquita, Processo 3727/15 - PL, União de Fregue-
sias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos 
termos informados. 
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
ANTÓNIO MARIA PASTOR – PROCESSO 1136/14- 
PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E 
SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/20610
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento da taxa municipal 
de urbanização, solicitado por António Maria Pas-
tor, Processo 1136/14 - PL, União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados. 
RELATÓRIO E CONTAS DA GAIURB RELATIVO AO 
EXERCÍCIO DE 2015
EDOC/2016/20390
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.04.2016”
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Deliberação: A Câmara tomou conhecimento do re-
latório e contas da empresa municipal Gaiurb – Ur-
banismo e Habitação EM, relativo ao ano 2015, nos 
termos e para efeitos do disposto no artigo 42º da 
Lei nº 50/2012 de 31 de Agosto que aprova o Regi-
me Jurídico da Atividade Empresarial Local.

DIVERSOS
OFÍCIO DOS ESCRITORES POR COMPANHIA REME-
TENDO PARA CONHECIMENTO A DISTINÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA COMO “COO-
PERANTE HONORÁRIO”
EDOC/2016/20552
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DO-
MÍNIO PRIVADO MUNICIPAL DA PARCELA DE TER-
RENO COM A ÁREA DE 116,00 M2 SITO NA RUA 
SPORT CLUBE DE CANIDELO, FREGUESIA DE CANI-
DELO – ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
116/83
EDOC/2016/59407
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a desafetação do domínio público para o domínio 
privado municipal da parcela de terreno com a área 
de 116,00m2, sita na Rua Sport Clube de Canide-
lo, freguesia de Canidelo, omissa na matriz predial 
rústica e urbana e descrita na conservatória do re-
gisto predial sob parte do número 53386, folhas 
156 verso, do livro B-137, cedida ao domínio públi-
co municipal para passeio, no âmbito do alvará de 
loteamento número 116/83, para eventual aliena-
ção, nos termos da alínea q) do art.º 25 do anexo 
I à Lei 75/2013 de 12 de setembro, nos termos 
informados. 
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 30 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no n.º 1 
do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25.

E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2. ATA N.º10
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
16 DE MAIO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Art.º 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dr.ª Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 17 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO:18 horas e 40 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Presidente agradeceu aos serviços munici-
pais, aos vereadores e aos presidentes de junta em 
particular, que durante dois anos e meio viveram 
um período bem difícil a vários níveis e que, na últi-
ma sexta-feira, culminou com o visto do Tribunal de 
Contas relativamente ao plano de saneamento fi-
nanceiro. Que é um plano de saneamento financei-
ro muito importante para o Município, porque é um 
plano cuja aprovação permite pagar um acumulado 
de situações e as duas sentenças judiciais (Cimpor 
e VL9), que transitaram em julgado em 2015. Que 
é uma forma do Município regularizar situações que 
tinham e têm vários anos e que faziam sentido num 
quadro de saneamento financeiro, porque o valor 
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do montante de juros a pagar neste enquadramen-
to era bem inferior aos juros comerciais que esta-
vam a ser cobrados ao Município. Que é um pro-
cesso muito rápido e sem mácula, o que significa 
que em bom rigor as opções estratégicas que estão 
contempladas e que são muito aliviadoras na vida 
do Município e dos seus trabalhadores, foram en-
tendidas como suficientes pelo Tribunal de Contas. 
Disse ser um novo tempo que o Município assume 
e em que a grande prioridade será ter muita am-
bição, mas uma ambição sustentada e com inves-
timento inteligente e uma ambição que de alguma 
forma coloque o Município de Gaia no patamar dos 
Municípios ambiciosos e sustentáveis do ponto de 
vista da sua gestão, respeitando os recursos re-
sultantes dos impostos dos cidadãos. Saudou os 
serviços que, em tempo record, conseguiram jun-
tamente com o consultor externo do Município, Dr. 
Pedro Mota e Costa, esta solução impecável e ágil e 
personificar nesses serviços, a Drª Manuela Garri-
do, que desde que tomou posse, teve entre outros, 
este processo em mãos e ele culmina de uma forma 
impecável para o Município e para os fornecedores.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Ve-
readores do PSD congratulam-se com o visto do 
Tribunal de Contas relativamente à proposta de 
saneamento financeiro. Que é evidente que os Ve-
readores do PSD tiveram uma opinião discordante 
quanto ao valor do saneamento financeiro, porque 
entendiam que o mesmo só deveria abranger os 
casos judiciais (VL9 e Cimpor), mas o saneamento 
financeiro tem também consequências naquilo que 
é a gestão futura do Município, nomeadamente al-
guns constrangimentos quer na redução de despe-
sa quer na redução de pessoal. Disse que a Câmara 
Municipal abriu recentemente um concurso para 60 
vagas para o quadro, para assistentes operacionais 
e assistentes técnicos para a educação, pelo que, 
perguntou se com a aprovação do saneamento fi-
nanceiro e o balizamento da atuação do Município a 
partir de agora, estes concursos não serão afetados 
e se irão prosseguir, porque vai haver necessaria-
mente, no ano de 2016, um acréscimo do número 
de funcionários, que contraria a proposta de sane-
amento financeiro.
O Sr. Presidente disse não haver nenhuma altera-
ção e que esta contratação não interfere em nada, 
porque está excecionada pelo Orçamento de Esta-
do, no âmbito da educação e não interfere com o 
saneamento financeiro.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Sr. Vereador Firmino Pereira referiu-se ao hospi-
tal de Gaia, dizendo que quer a atual administra-
ção quer a anterior, desenvolveu a modernização 
do mesmo, de forma a ter um equipamento novo 
em três fases, pondo de parte um projeto muito 
ambicioso de 400 milhões de euros, que não era 

concretizável face à situação financeira do País e, 
com esta solução de fasear as obras do hospital de 
Gaia, pode conduzir com custos inferiores, a ter-
-se um hospital e uma unidade de saúde moderna, 
eficaz, com valências cujos beneficiários serão não 
só as pessoas que trabalham no hospital, mas tam-
bém os utentes. Que a primeira fase está concluída 
e agora está-se no arranque do concurso para a 2ª 
fase, que tem algumas valências importantes, no-
meadamente, vai permitir ter um serviço de urgên-
cias geral novo, uma unidade de emergência mé-
dica e unidades de cuidados intensivos intermédios 
novos, uma unidade de AVC e outros serviços im-
portantes, que estão incluídos nesta segunda fase. 
Que esta segunda fase, cujo valor da obra rondará 
os 16 milhões de euros, tem financiamento assegu-
rado no “Portugal 2020” parte o investimento, em 
fundos próprios do hospital e também com a com-
participação para os arranjos exteriores por parte 
do próprio Município, em contrato assinado entre 
o Presidente da Câmara e o Centro Hospitalar de 
Gaia. Disse que o fundo de financiamento está as-
segurado e que os Vereadores do PSD apelam para 
que, com urgência, o Sr. Ministro da Saúde do atual 
Governo despache a autorização para a abertura 
deste concurso, porque não faz sentido nenhum 
que agora a obra esteja parada, sendo necessário 
o arranque desta segunda fase, até pelas valências 
importantes que ela tem e tendo sido feito o pedido 
ao Ministro da Saúde, que é obrigatório para emitir 
o despacho, os Vereadores do PSD acham incom-
preensível que até ao momento essa autorização 
não tenha chegado, para que permita a adminis-
tração do Centro Hospitalar Gaia/Espinho cumprir o 
respetivo concurso, para que a obra prossiga.
O Sr. Presidente disse que o Sr. Ministro ou o Sr. Se-
cretário do Estado, não podem despachar a abertu-
ra da segunda fase enquanto não estiverem encer-
radas as contas da primeira fase, as quais só foram 
encerradas no final do mês de abril, pelo que, não 
transitou tanto tempo entre o final das contas da 
primeira fase e o arranque da segunda. Que por 
outro lado, o Governo no âmbito da reavaliação do 
quadro comunitário, por exemplo, no PEDU, teve a 
necessidade de reforçar verbas, porque aquilo que 
era expectável que fosse a comparticipação do hos-
pital, não era mais nada que o descongelamento dos 
fundos congelados pela administração central, ou 
seja, não houve uma tramitação difícil, o que hou-
ve sim foi uma disponibilidade para arrancar com a 
primeira fase, a qual está concluída. Que se lembra 
que na altura, o Município aderiu a esta solução e 
foi criticado, porque se defendia uma solução de 
tudo ou nada e a Câmara Municipal entendeu que a 
solução faseada seria a melhor, contudo, manifes-
tou ao Sr. Vereador a certeza de que o hospital era 
uma das primeiras prioridades, juntamente com o 
alargamento da linha do metro. Que relativamente 
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ao alargamento da linha do metro, entende que se 
vai ter que esperar um ou dois meses para ter o 
Sr. Ministro a anunciar a dotação financeira para 
a linha amarela. No que diz respeito ao hospital, 
disse que já na próxima sexta-feira, estará no Mu-
nicípio o Sr. Secretário de Estado para dar boas no-
tícias quanto ao arranque da segunda fase da obra, 
cumprindo em tempo record com aquilo que era 
expectável, que era que a segunda fase de facto 
evoluísse de acordo com aquilo que é o objetivo da 
administração e que é o objetivo da Câmara Muni-
cipal e o objetivo de todos, por isso, disse saudar a 
intervenção do Sr. Vereador e julga que não existe 
um balanço negativo sobre o andamento da obra, 
a qual já devia de estar numa fase final se ela ti-
vesse sido incluída no quadro comunitário anterior. 
Que está tudo pronto para o arranque do concur-
so internacional para a segunda fase e sexta-feira, 
estará no Município o Sr. Secretário de Estado que 
visitará as obras do hospital, preparando a visita do 
Sr. Ministro e que responderá à justa reivindicação 
do Sr. Vereador que é a reivindicação de todos.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Verea-
dores do PSD esperam que na próxima sexta-feira, 
aquando da visita do Sr. Secretário de Estado, seja 
anunciada a autorização para que a administração 
do Centro Hospitalar Gaia/Espinho arranque com a 
segunda fase desta obra importante e estruturante, 
que influencia a qualidade de vida das pessoas. Dis-
se que se ouviu que o Sr. Ministro do Ambiente e do 
Planeamento e Infraestruturas anunciou uma verba 
de 400 milhões de euros para o metro de Lisboa 
e do Porto, o que é uma boa notícia para o metro 
do Porto, dado que o metro de Lisboa, nos últimos 
anos, tem sido amplamente beneficiado em detri-
mento da expansão da rede do metro do Porto. Que 
espera que o metro do Porto seja contemplado com 
uma parte substancial dos 400 milhões de euros e 
independentemente de haver contratos assinados 
com outros Municípios para outras extensões, para 
os Vereadores do PSD é inequívoco e expressivo 
de que a primeira prioridade que a metro do Porto 
deve ter, no caso de existir financiamento, deve ser 
a extensão Santo Ovídio/Vila d’Este e é aplicada por 
três motivos: primeiro pelo conjunto significativo 
de população que abrange; segundo porque serve 
também o hospital de Gaia, que é um grande equi-
pamento que precisa de melhores acessibilidades e 
terceiro motivo, é que esta extensão vai provocar 
um desanuviamento daquilo que é o ponto crítico 
de mobilidade da cidade Gaia, que é a rotunda de 
Santo Ovídio. Disse que os Vereadores do PSD es-
tão ao lado do Sr. Presidente da Câmara para caso 
exista este financiamento para o metro do Porto, 
como foi anunciado pelo Governo, que esta exten-
são Santo Ovídio/Vila d’Este, independentemente 
de compromissos que possam existir com outros 
autarcas, seja a primeira prioridade, até porque 

se nós olharmos para aquilo que foi a implemen-
tação do metro do Porto ao longo dos anos, tem-se 
que admitir que dada a dimensão do concelho, Vila 
Nova de Gaia foi penalizada naquilo que foram as 
primeiras prioridades de implementação do metro.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 09 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 
2016 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a ata nº 09 da reunião de Câmara 
realizada em 02 de maio de 2016.
1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DES-
PESA DO ANO FINANCEIRO DE 2016 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos a 
favor e 2 abstenções dos Senhores Vereadores Fir-
mino Pereira e Dr. Elísio Pinto, aprovar a 1ª Revisão 
ao Orçamento da Receita e Despesa do ano finan-
ceiro de 2016 do Município de Vila Nova de Gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA A CONTRATA-
ÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS – 
RELATÓRIO FINAL E PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO
EDOC/2016/4144
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
relatório final e adjudicar à empresa SABSEG – Me-
diação de Seguros SA, do objeto do procedimento 
concursal, representando a parte da responsabili-
dade do Município o montante de € 1.322.102,80, 
correspondente a 24 meses. 
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DAS GARANTIAS 
BANCÁRIAS PRESTADAS PELA PORTGÁS NOS 
PROCESSOS 1929/08.3BEPRT; 2725/06.8BEPRT E 
2573/09.3BEPRT
EDOC/2016/25566
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade aprovar o cancela-
mento e devolução da garantia bancária nº 125-02-
1081918, no valor de 788.304,18 €, prestada pela 
Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de 
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Gás, S.A., nos termos informados.
PROPOSTA DA ALTERAÇÃO DO ARTIGO 9º DAS 
NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – DISPENSA 
TOTAL E PARCIAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS - 
PROPOSTA/PC/2016
EDOC/2016/24133
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
O Sr. Presidente disse que o nível relativamente 
baixo de imputação que o artigo 9º faz às isenções, 
está neste momento em risco de ser ultrapassado. 
Que a norma referia-se a um teto máximo de 50 
mil euros que está neste momento em risco de ser 
ultrapassado e o que se fez foi estender o valor 
desta norma, para poder manter o nível de isen-
ções às instituições do concelho, sendo que esta 
deliberação se enquadra perfeitamente nos com-
promissos da Câmara Municipal, no âmbito do pla-
no de saneamento financeiro.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse que o nº 3 do 
artigo 9º refere que a Assembleia Municipal ratifi-
que com efeitos retroativos a proposta de dispensa 
de pagamento de taxas e outras receitas, que te-
nham ultrapassado o limite aprovado em sessão da 
Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2015. 
Perguntou até que ponto é ou não legal a Assem-
bleia Municipal ratificar atos da Câmara Municipal, 
que contrariam uma deliberação anterior da própria 
Assembleia Municipal.
O Sr. Presidente disse que dentro do ano financeiro, 
a Assembleia Municipal poderá ratificar decisões da 
Câmara que tenham a ver com uma medida estri-
tamente cautelar, porque como referiu, a Câmara 
Municipal está em vias de ultrapassar o limite dos 
50 mil euros estabelecido nas normas de execução 
orçamental. Disse que a ratificação é legítima den-
tro do ano financeiro e é uma medida cautelar.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta de Alteração do Artigo 9º das Normas 
de Execução Orçamental, no que diz respeito à Dis-
pensa Total e Parcial de Taxas e Outras Receitas, 
nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal e que a mesma 
ratifique, com efeitos retroativos, as propostas de 
dispensa de pagamento de taxas e outras recei-
tas que tenham ultrapassado o limite aprovado em 
sessão da Assembleia Municipal de 29 de dezembro 
de 2015.
PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIO POR 
ATO PÚBLICO DE 43 LUGARES, SITOS NA RAM-
PA DO INFANTE SANTOS E LARGO FRONTEIRO À 
IGREJA DA SERRA DO PILAR, FREGUESIA DE SAN-
TA MARINHA
EDOC/2016/19500
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de realização de sorteio, por ato público, 
de 43 lugares na rampa do Infante Santo e Largo 
fronteiro à Igreja da Serra do Pilar, Freguesia de 
Santa Marinha, durante as celebrações da Senhora 
da Saúde, que se realizam em 15 de agosto, nos 
termos informados.
Saiu da reunião o Senhor Vereador Dr. José Gui-
lherme Saraiva de Oliveira Aguiar.
HASTA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO DA RAIZ DAS AN-
TIGAS INSTALAÇÕES DA REAL COMPANHIA VELHA
EDOC/2016/23950
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos, por 
solicitação do Senhor Vereador Firmino Pereira uma 
vez que, no seu entendimento, a Câmara deve pe-
dir parecer do Departamento de Assuntos Jurídicos 
(DAJ) para que averigue em que condições, poderá 
a Câmara resgatar a concessão por incumprimento 
do cessionário.
O Senhor Presidente anuiu ao pedido do Senhor Ve-
reador, sendo o ponto encaminhado ao DAJ.
RESOLUÇÃO RELATIVA À LOCALIZAÇÃO DO FESTI-
VAL MARÉS VIVAS 2016 – EXISTÊNCIA DE GRAN-
DE URGÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO NA IMEDIA-
TA EXECUÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 07 DE MARÇO 
DE 2016, QUE APROVOU O ACORDO DE COLABO-
RAÇÃO COM A PEV ENTERTAINMENT, LDA, PARA 
APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL MA-
RÉS VIVAS 2016.
EDOC/2016/22701
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 04.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 04.05.2016 
que aprovou a resolução relativa à localização do 
Festival Marés Vivas/2016 e à existência de grande 
urgência e interesse público na imediata execução 
da deliberação de 07 de março de 2016, que apro-
vou o Acordo de Colaboração com a PEV ENTER-
TAINMENT LDª, para apoio à realização do evento 
Festival Marés Vivas 2016, com a consequente ce-
lebração do Acordo e cedência gratuita da utilização 
do local na zona de Cabedelo/São Paio.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO EN-
TRE A JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 
DOURO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E  RECREATI-
VA “OS NOVINHOS DE QUEBRANTÕES” E O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, NO ÂMBITO  DA 
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CRIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES SÉNIOR DE 
QUEBRANTÕES
EDOC/2016/23390
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 10.05.2016 
que aprovou o Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre a Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, a 
Associação Cultural e Recreativa “Os Novinhos de 
Quebrantões” e o Município de Vila Nova de Gaia, 
no âmbito da criação do centro de atividades sénior 
de Quebrantões, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNI-
VERSIDADE DO PORTO PARA APOIO À EDIÇÃO 
DE “SEBENTA D’OBRA” - PUBLICAÇÃO ALUSIVA À 
PONTE DE S. JOÃO
EDOC/2016/17861
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e a Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto, no valor 
de 2.500,00 €, para apoio à realização de uma vi-
sita/conferência à Ponte S. João e posterior elabo-
ração da obra denominada “Sebenta d’Obra”, nos 
termos protocolados.
AJUSTE DIRETO – SERVIÇOS DE APOIO À PRODU-
ÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO – FESTIVAL DIAS 
DA DANÇA 
EDOC/2016/21460
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
ajuste direto ao Teatro do Bolhão do projeto “Fes-
tival DDD – Dias de Dança 2016”, co-organizado 
pelo Município de Vila Nova de Gaia em parceria 
com os Municípios que integram a Frente Atlânti-
ca, nos termos da Informação DS/1600026/GV de 
2016.04.28 do Sr. Vereador Dr. Delfim de Sousa.
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E O INSTITUTO PORTUGUÊS 
DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP – DEFI-
NIÇÃO DE UM CONJUNTO DE PRINCÍPIOS GERAIS 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA COOPERAÇÃO 
INSTITUCIONAL
EDOC/2016/22708
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Protocolo a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e o Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação IP, para definição de um conjunto 
de princípios gerais para o desenvolvimento da co-
operação institucional, na vertente formativa, nos 
termos protocolados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIA-
ÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS “A RESTAURADORA” 
DE AVINTES - APOIO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE
EDOC/2016/23949
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Associação de Socorros 
Mútuos “A Restauradora” de Avintes, para a cons-
trução da nova sede, nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E JUNTAS DE FREGUESIAS NO 
ÂMBITO DAS MARCHAS DE S. JOÃO/2016
EDOC/2016/22916
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e as Juntas de Freguesia do Mu-
nicípio, no valor total de 37.500,00€, no âmbito das 
Marchas de S. João/2016 nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA ENTRE O TURISMO DO 
PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R. E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA PARA A REALI-
ZAÇÃO DO EVENTO” ART & TUR 2016”
EDOC/2016/22234
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 03.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar 
o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 
03.05.2016 que aprovou o Acordo de Parceria a ce-
lebrar entre o Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
E.R. e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
para a realização do evento “ART & TUR 2016”, nos 
termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO ATLANTIC SURF FEST
EDOC/2016/22238
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 03.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar 
o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 
03.05.2016 que aprovou o Acordo de Parceria a ce-
lebrar entre o Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
E.R. e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
para a realização do evento “Atlantic Surf Fest”, nos 
termos acordados.
PROPOSTA DE ACEITAÇÃO DE DONATIVOS EM ES-
PÉCIE AO MUNICÍPIO – PUBLICAÇÕES DOADAS 
PELA IMPRENSA NACIONAL DA CASA DA MOEDA
EDOC/2016/23266
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aceitar 
os donativos em espécie ao Município de Vila Nova 
de Gaia, efetuado pela Imprensa Nacional – Casa 
da Moeda, durante o ano de 2015.
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO TRANSPORTE 
PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS LIGEIROS DE 
PASSAGEIROS – TRANSPORTE EM TÁXI – DO MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/22889
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a retificação do artigo 8º, nº 8, do Regulamento do 
Transporte Público de Aluguer em Veículos Ligeiros 
de Passageiros – Transporte em Táxi – do Município 
de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 
ELABORAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO REGULAMEN-
TO DE ESTACIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA – PUBLICITAÇÃO DO INÍCIO DO 
PROCEDIMENTO E PARTICIPAÇÃO PROCEDIMEN-
TAL
EDOC/2016/22891
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o seguinte:
- A abertura do procedimento conducente à elabo-
ração da alteração do Regulamento de Estaciona-
mento do Município de Vila Nova de Gaia;
- Submeter a consulta pública, nos termos do arti-
go 101º do CPA;
- Delegar o poder de direção do procedimento na 
Senhora Diretora do Departamento dos Assuntos 
Jurídicos, Drª Maria Goreti Martins, tendo em vista 

a elaboração e aprovação do projeto definitivo e 
subsequente consulta pública, tudo nos termos da 
Informação do Sr. Vice-Presidente de 04.05.2016.
PROPOSTA DE LICENCIAMENTO DE UMA FEIRA DE 
VELHARIAS A REALIZAR NO 3º DOMINGO DE CADA 
MÊS NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA ESCO-
LA SECUNDÁRIA JÚLIO DINIS, FREGUESIA DE GRI-
JÓ
EDOC/2016/15459
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de licenciamento de uma Feira de Velha-
rias, a realizar no terceiro domingo de cada mês, 
entre as 8,00 e as 13,00 horas, no parque de es-
tacionamento da Escola Secundária Júlio Dinis, na 
freguesia de Grijó, nos termos informados.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 
UMA FEIRA MENSAL, DESTINADA A VENDA, TROCA 
E ESTUDO ETNOGRÁFICO DE VELHARIAS, COLE-
CIONISMO E ARTESANATO, NO JARDIM SOARES 
DOS REIS, SOLICITADO PELA FEDERAÇÃO DAS 
COLETIVIDADES DO DISTRITO DO PORTO
EDOC/2016/21051
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de realização de uma feira mensal, desti-
nada à venda, troca e estudo etnográfico de velha-
rias, colecionismo e artesanato, no Jardim Soares 
dos Reis, solicitado pela Federação das Coletivida-
des do Distrito do Porto, por carecer de oportunida-
de, conveniência e interesse municipal, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ESTACIONAMENTO GRATUITO E EN-
TRADA NO PARQUE BIOLÓGICO A BAIXO CUSTO, 
SOLICITADO PELO GRUPO MOTOCICLISTAS MON-
TEPIO
EDOC/2016/18734
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
permissão de entrada no Parque Biológico de Gaia, 
com o pagamento de 50% do custo habitual por 
pessoa (150,00 €, isentos de IVA) e isentar a tota-
lidade para crianças, solicitado pelo Grupo Motoci-
clistas Montepio, nos termos informados.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O CENTRO DE ATLETISMO DO PORTO PARA A RE-
ALIZAÇÃO DO EVENTO “CORRIDA PORTUCALE”
EDOC/2016/23562
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Contrato de Patrocínio Desportivo no montante 
de € 9.500,00 (nove mil e quinhentos euros) a ce-
lebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o 
Centro de Atletismo do Porto, para a realização do 
evento “Corrida Portucale”.
Saiu da reunião o Senhor Vice-Presidente Eng.º Pa-
trocínio Miguel Vieira de Azevedo.
CONTRATO DE PROGRAMA 2016 A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUN-
TA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA – APOIO 
PARA OBRAS
EDOC/2016/23946
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Contrato Programa 2016 a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia 
da União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, no montante de € 320.000,00, para 
apoio a obras.
Entrou na reunião o Senhor Vice-Presidente Eng.º 
Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “FESTAS EM HONRA DE N. 
SENHORA DO LIVRAMENTO”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSI-
NHO
EDOC/2016/19681
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, no evento “Festas 
em Honra de N. Senhora do Livramento”, no valor 
de € 395,57 (trezentos e noventa e cinco euros e 
cinquenta e sete cêntimos), solicitado pela União 
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO “CORTE DE TRÂNSITO NA RUA ADO-
ZINDA CARVALHO DE MATOS”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E S. 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/21100
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas 

no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, pelo corte de trân-
sito na Rua Adozinda Carvalho de Matos, no valor 
de € 247,23 (duzentos e quarenta e sete euros e 
vinte e três cêntimos), solicitado pela União de Fre-
guesias de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “CORRIDA PELA ALEGRIA DO 
MOVIMENTO - GAIA”, SOLICITADO PELA FULLS-
PORTS
EDOC/2016/16355
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, no evento “Corri-
da pela Alegria do Movimento - Gaia”, no valor de 
€ 1.928,39 (mil novecentos e vinte e oito euros e 
trinta e nove cêntimos), solicitado pela Fullsports, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “PROCISSÃO DAS VELAS”, 
SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE S. CRISTÓVÃO 
DE MAFAMUDE
EDOC/2016/21934
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, no evento “Procis-
são das Velas”, no valor de € 98,89 (noventa e oito 
euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela 
Paróquia de S. Cristóvão de Mafamude, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO PARQUE 
BIOLÓGICO NO VALOR DE € 984,00 (NOVECENTOS 
E OITENTA E QUATRO EUROS), SOLICITADO PELO 
GEOTA – GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE
EDOC/2016/22649
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa pela utilização do 
auditório do Parque Biológico, no valor de € 984,00 
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(novecentos e oitenta e quatro euros), solicitado 
pelo GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento 
do Território e Ambiente, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICI-
PAL PROF. MIRANDA DE CARVALHO, NO DIA 7 DE 
MAIO, SOLICITADO PELA FANFARRA DE VILAR DE 
ANDORINHO
EDOC/2016/21933
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização do pavilhão municipal Professor Miranda de 
Carvalho, no dia 07 de maio, no valor de € 234,30 
(duzentos e trinta e quatro euros e trinta cêntimos), 
solicitado pela Fanfarra de Vilar de Andorinho, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

AJUSTE DIRETO - ALUGUER DE VIATURA PESADA 
DE PASSAGEIROS PARA DESLOCAÇÃO À CASTELO 
BRANCO, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/19187
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o ajuste direto ao J. Espírito Santo & Irmãos Ld.ª, 
para aluguer de viatura pesada de passageiros, 
para deslocação a Castelo Branco, pelo valor de € 
662,50, nos termos informados.
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DO-
MÍNIO PRIVADO DA PARCELA DE TERRENO COM 
291,90 M2, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZEDO 
E PEROSINHO
EDOC/2015/32776
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o seguinte:
- A desafetação do domínio público para o domínio 
privado da parcela de terreno com 291,90 m2, sito 
na Rua Dr. José Pedrosa e Castro, União de Fregue-
sias de Serzedo e Perosinho e submeter à aprova-
ção da Assembleia Municipal.
- Aprovar a alienação da referida parcela à RTE – 
Pinturas e Montagens Industriais Ld.ª, pelo valor de 
€ 8.766,00 (oito mil setecentos e sessenta e seis 
euros), na condição do ponto anterior ser aprovado 
pela Assembleia Municipal.

ACORDO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
CASA DO POVO DA MADALENA – APOIO PARA FES-
TA DE FINAL DO ANO – COMPARTICIPAÇÃO NÃO 
FINANCEIRA
EDOC/2016/20709
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Cedência Temporária a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e a Casa do Povo 
da Madalena, para apoio às festas de fim de ano, no 
valor de € 650,00, nos termos protocolados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE €136,05 (CENTO E 
TRINTA E SEIS EUROS E CINCO CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A UM SAFARI FOTOGRÁFICO – ALU-
NOS ESIC NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, SOLI-
CITADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE 
GAIA
EDOC/2016/20639
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxa de utilização 
de viaturas municipais, no valor de € 136,05 (cento 
e trinta e seis euros e cinco cêntimos), para deslo-
cação a um safari fotográfico, no dia 27 de abril de 
2016, solicitado pela Associação Cultural Amigos de 
Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 61,40 (SESSENTA E 
UM EUROS E QUARENTA CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAÇÃO AO PORTO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016, 
SOLICITADO PELA ESCOLA EB 1 / JI DE CABANÕES
EDOC/2016/20554
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxa de utilização 
de viaturas municipais, no valor de € 61,40 (ses-
senta e um euros e quarenta cêntimos) para deslo-
cação ao Porto no dia 26 de abril de 2016, solicita-
do pela Escola EB 1 / JI de Cabanões, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE €1.692,04 ( MIL 
SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS EUROS E QUA-
TRO CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO AO 37º EN-
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CONTRO NACIONAL DE TEATRO NA ESCOLA ENTRE 
OS DIAS 21 E 25 DE ABRIL DE  2016, SOLICITADO 
PELA ESCOLA SECUNDÁRIA INÊS DE CASTRO
EDOC/2016/20157
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxa de utilização 
de viaturas municipais, no valor de €1.692,04 (mil 
seiscentos e noventa e dois euros e quatro cên-
timos) para deslocação ao 37º Encontro Nacional 
de Teatro na Escola, entre os dias 21 e 25 de abril 
de 2016, solicitado pela Escola Secundária Inês de 
Castro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 586,62 (QUINHEN-
TOS E OITENTA E SEIS EUROS E SESSENTA E DOIS 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A UM ESTÁGIO E 
CONGRESSO INTERNACIONAL NOS DIAS 22, 23 E 
24 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELA ACADE-
MIA SOSHINKAI
EDOC/2016/20134
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxa de utiliza-
ção de viaturas municipais, no valor de € 586,62 
(quinhentos e oitenta e seis euros e sessenta e dois 
cêntimos) para deslocação a um Estágio e Congres-
so Internacional, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 
2016, solicitado pela Academia Soshinkai, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 426,53 (QUATROCEN-
TOS E VINTE E SEIS EUROS E CINQUENTA E TRÊS 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A MOIMENTA DA 
BEIRA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO 
PELO FUTEBOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/20488
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxa de utilização 
de viaturas municipais, no valor de € 426,53 (qua-
trocentos e vinte e seis euros e cinquenta e três 
cêntimos) para deslocação a Moimenta da Beira, 
no dia 24 de abril de 2016, solicitado pelo Futebol 
Clube de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 

MUNICIPAIS NO VALOR DE € 228,06 (DUZENTOS 
E VINTE E OITO EUROS E SEIS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A LIXA NO DIA 01 DE MAIO DE 2016, 
SOLICITADO PELO SPORT CLUBE DRAGÕES SAN-
DINENSES
EDOC/2016/22079
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxa de utilização 
de viaturas municipais, no valor de 228,06€ (du-
zentos e vinte e oito euros e seis cêntimos), para 
deslocação a Lixa, no dia 01 de maio de 2016, so-
licitado pelo Sport Clube Dragões Sandinenses, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 655,15 (SEISCENTOS 
E CINQUENTA E CINCO EUROS E QUINZE CÊNTI-
MOS) PARA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO DIA 05 DE 
MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA ACADEMIA SÉ-
NIOR DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/22642
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxa de utiliza-
ção de viaturas municipais, no valor de € 655,15 
(seiscentos e cinquenta e cinco euros e quinze cên-
timos), para deslocação a Lisboa, no dia 05 de maio 
de 2016, solicitado pela Academia Sénior de Vilar 
de Andorinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 727,20 (SETECENTOS 
E VINTE SETE EUROS E VINTE CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A CASTELO BRANCO NO DIA 30 DE 
ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELA FEDERAÇÃO 
DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DE GAIA
EDOC/2016/22076
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxa de utilização 
de viaturas municipais, no valor de € 727,20 (se-
tecentos e vinte sete euros e vinte cêntimos) para 
deslocação a Castelo Branco, no dia 30 de abril de 
2016, solicitado pela Federação das Associações de 
Pais de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 360,84 (TREZENTOS 
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E SESSENTA EUROS E OITENTA E QUATRO CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A PÓVOA DO VARZIM 
NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MODICUS SAN-
DIM
EDOC/2016/22537
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxa de utilização 
de viaturas municipais, no valor de € 360,84 (tre-
zentos e sessenta euros e oitenta e quatro cênti-
mos) para deslocação a Póvoa do Varzim, nos dias 
04 e 05 de maio de 2016, solicitado pela Associação 
Desportiva Modicus Sandim, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 347,43 (TREZENTOS 
E QUARENTA E SETE EUROS E QUARENTA E TRÊS 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A SÃO PEDRO DO 
SUL NO DIA 07  DE MAIO DE  2016, SOLICITADO 
PELO CLUBE ANDEBOL DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/23006
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxa de utilização 
de viaturas municipais, no valor de € 347,43 (tre-
zentos e quarenta e sete euros e quarenta e três 
cêntimos), para deslocação a São Pedro do Sul, no 
dia 07 de maio de 2016, solicitado pelo Clube An-
debol de São Félix da Marinha, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 702,42 (SETECENTOS 
E DOIS EUROS E QUARENTA E DOIS CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAÇÃO A SALVATERRA NO DIA 07 DE 
MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
JUVENIL ETNO – FOLCLÓRICA “AS LAVRADEIRAS” 
DE ARCOZELO
EDOC/2016/22991
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxa de utilização 
de viaturas municipais, no valor de € 702,42 (se-
tecentos e dois euros e quarenta e dois cêntimos), 
para deslocação a Salvaterra, no dia 07 de maio 
de 2016, solicitado pela Associação Juvenil Etno – 
Folclórica “As Lavradeiras de Arcozelo”, nos termos 

informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA (AV. DR. MOREI-
RA DE SOUSA E RUA DA RAPOSA, UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO), SOLICITA-
DO PELA BRISA ENGENHARIA E GESTÃO
EDOC/2016/11702
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por ocupação de 
via pública (Avenida Dr. Moreira de Sousa e Rua da 
Raposa, União de Freguesias de Pedroso e Seixe-
zelo), no valor de € 146.375,00 (cento e quarenta 
e seis mil, trezentos e setenta e cinco euros, soli-
citado pela Brisa Engenharia e Gestão, nos termos 
informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RAMPA DA 
AMIEIRA, FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/17899
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura de Trânsito Municipal, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA DA SAL-
GUEIRA, JUNTO AO ENTRONCAMENTO COM A RUA 
JOSÉ CAMARINHA BARROTE, FREGUESIA DE AR-
COZELO
EDOC/2016/20647
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura de Trânsito Municipal, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA 14 DE 
MAIO, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/47992
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura de Trânsito Municipal, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA FONTE 
DE BAIXO, FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2016/16369
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura de Trânsito Municipal, nos termos infor-
mados.
Saiu da reunião o Senhor Vice-Presidente Eng.º Pa-
trocínio Miguel Vieira de Azevedo.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM VÁRIAS 
RUAS, DEVIDO A “CORRIDA DE CARRINHOS DE 
ROLAMENTOS”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/19875
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas por interrupção de 
trânsito, em várias ruas, no valor de € 258,30 (du-
zentos e cinquenta e oito euros e trinta cêntimos), 
devido à realização de “Corrida de Carrinhos de Ro-
lamentos”, solicitado pela União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
Entrou na reunião o Senhor Vice-Presidente Eng.º 
Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DO PA-
DRÃO VERMELHO, ENTRE A RUA 5 DE OUTUBRO 
E A RUA DOS METALÚRGICOS, PARA “PAVIMENTA-
ÇÃO E ARRUAMENTO”, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/22737
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas por interrupção de 
trânsito na Rua do Padrão Vermelho, entre a Rua 5 
de Outubro e a Rua dos Metalúrgicos, no valor de 
€ 430,50 (quatrocentos e trinta euros e cinquenta 
cêntimos), devido a pavimentação e arruamento, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA 
DE MERCADORIAS PARA O VEÍCULO PESADO 95-
LF-87 – MARCA TOYOTA - CIRCULAR NO INTERIOR 
DA ZONA DELIMITADA ENTRE A A1 (IC1, IC2), RO-
TUNDA DE STO. OVÍDIO, AV. DA REPÚBLICA, AV. 
VASCO DA GAMA (EN 222) E AV. D. JOÃO II (VL9)
EDOC/2016/18965
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas 
no original.

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a autorização especial de circulação e operações 
de carga e descarga de mercadorias, para o veícu-
lo pesado 95-LF-87 – Marca Toyota, no interior da 
zona delimitada entre a A1 (IC1, IC2), Rotunda de 
Stº Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da 
Gama (EN 222) e Av.: D. João II (VL9), solicitado 
pela Sada Portugal Ld.ª, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
OCIAL

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO 
EVENTO “BEER SUNSET GAIA” A TER LUGAR NO 
JARDIM DO MORRO DE 01 A 03 DE JULHO.
EDOC/2016/23325
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
realização de uma Feira de Cerveja Artesanal, de-
nominada “Beer Sunset Gaia”, a realizar de 1 a 3 de 
julho de 2016, no Jardim do Morro, condicionando-
-se a emissão de licença de ocupação do espaço 
público à apresentação da mera comunicação pré-
via efetuada à Direção-Geral das Atividades Econó-
micas e ao pagamento das taxas municipais aplicá-
veis, nos termos informados.
PROPOSTA DE NOVO PREÇÁRIO PARA A PISCINA 
MUNICIPAL DA GRANJA
EDOC/2016/20187
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o novo preçário para a Piscina Municipal da Granja, 
nos termos informados.
PEDIDO DE VENDA AMBULANTE NA ZONAS BALNE-
ARES DE VILA NOVA DE GAIA 
EDOC/2016/21741
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o seguinte:
1. Criação de 15 lugares de vendas, nas zonas ma-
rítima e fluvial, durante a época balnear (maio-se-
tembro), destinados à venda ambulante de produ-
tos associados a esta sazonalidade;
2. Realização de sorteio, por ato público, para atri-
buição dos lugares, para o que serão admitidos os 
agentes económicos que reúnam os requisitos pre-
vistos na alínea f) do nº 1 do art.º 4º do DL nº 
10/2015, de 16 de janeiro;
3. Realização de sorteio, por ato público, para atri-
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buição dos lugares de venda previstos no Anexo II 
do Regulamento Municipal do Comércio e da Pres-
tação de Serviços de Restauração ou de Bebidas de 
Caráter não Sedentário;
4. A nomeação do Júri para o sorteio constituído 
por: Presidente- Drª Claudia Teixeira; Vogal – Dr. 
José Figueiredo; Vogal – Drª Maria José Necho; Su-
plente – Vitor Pereira.
PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS 
MENSALIDADES EM ATRASO PELA FREQUÊNCIA DA 
PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA, SOLICITADO POR 
ANA PAULA DO AMARAL FERREIRA 
EDOC/2016/22647
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pagamento em três prestações mensais, iguais e 
sucessivas das mensalidades em atraso, pela fre-
quência da Piscina da Granja, solicitado por Ana 
Paula do Amaral Ferreira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR MARIA DE LASSALETE SANTOS MON-
TEIRO
EDOC/2014/30045
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de vis-
toria administrativa, no valor de € 79,00 (setenta e 
nove euros), solicitado por Lassalete Santos Mon-
teiro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SO-
LICITADO POR CONSTANTINO JOSÉ DE OLIVEIRA 
CUNHA
EDOC/2015/47144
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de vis-
toria administrativa, no valor de € 79,00 (setenta 
e nove euros), solicitado por Constantino José de 
Oliveira Cunha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR CARLA SOFIA ALMEIDA AZEVEDO
EDOC/2016/16111
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de vis-
toria administrativa, no valor de € 79,00 (setenta 
e nove euros), solicitado por Carla Sofia Almeida 
Azevedo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
APLICÁVEIS RELATIVAMENTE A OPERAÇÃO URBA-
NÍSTICA, SOLICITADO POR MARIA ALICE MOREIRA 
LIMA 
EDOC/2016/18514
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento das taxas aplicáveis re-
lativamente a operação urbanística, no valor de 
€ 478,61 (quatrocentos e setenta e oito euros e 
sessenta e um cêntimos), solicitado por Maria Alice 
Moreira Lima, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA) 
SOLICITADO PELO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊN-
CIAS DA INFORMAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DE 
AVEIRO
EDOC/2016/22190
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento das taxas municipais pela 
utilização da Piscina Municipal da Granja (descober-
ta), no valor de € 2.040,00 (dois mil e quarenta eu-
ros), solicitado pelo Instituto Superior de Ciências 
da Informação e da Administração de Aveiro, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR FAUSTINA RODRIGUES LOUREIRO
EDOC/2015/4528
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa relati-
va a serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores 
de Vila Nova de Gaia, solicitado por Faustina Rodri-
gues Loureiro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR GIORGETA DA SILVA VIEIRA RAPO-
SO
EDOC/2015/4787



Nº 65 | maio 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 31

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxa relativa 
a serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores de 
Vila Nova de Gaia, no valor de € 291,56 (duzentos 
e noventa e um euros e cinquenta e seis cêntimos), 
solicitado por Giorgeta da Silva Vieira Raposo, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR STÉPHANIE DOMINGUES FERNAN-
DES
EDOC/2016/20399
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxa relativa 
a serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores de 
Vila Nova de Gaia, no valor de € 284,50 (duzentos 
e oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), so-
licitado por Stéphanie Domingues Fernandes, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR ILDA MANUELA MONTENEGRO RI-
BEIRO
EDOC/2016/15318
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa relati-
va a serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores 
de Vila Nova de Gaia, solicitado por Ilda Manuela 
Montenegro Ribeiro, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

EXPOSIÇÃO SOBRE RAMAIS DE ENERGIA ELÉTRI-
CA RELATIVOS AOS EDIFÍCIOS COM ENTRADA PE-
LOS Nº S 226 E 232, DA RUA DE CABO BORGES – 
RESPOSTA RECLAMAÇÃO PROCESSO 1620/16-PPI
EDOC/2016/17013
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 

POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR ANTÓNIO MARTINS E FILHOS, 
LDA – PROCESSO Nº 658/16 – PC, UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/21244
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por António Martins e Fi-
lhos Ld.ª, Processo nº 658/16 – PC, União de Fre-
guesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, relativa à 
liquidação de taxa devida pela instalação e funcio-
namento de posto de abastecimento de combustí-
veis e manter o despacho do Sr. Vice-Presidente de 
01 de março de 2016 que determinou a notificação 
da requerente da liquidação da referida taxa, no 
montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), relativa 
ao ano de 2016, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR ANTÓNIO MARTINS E FILHOS, 
LDA – PROCESSO Nº 665/16 – PC, UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA
EDOC/2016/21245
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por António Martins e Fi-
lhos Ld.ª, Processo nº 665/16 – PC, União de Fre-
guesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
relativa à liquidação de taxa devida pela instala-
ção e funcionamento de posto de abastecimento de 
combustíveis e manter o despacho do Sr. Vice-Pre-
sidente de 01 de março de 2016 que determinou a 
notificação da requerente da liquidação da referida 
taxa, no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2016, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR ANTÓNIO MARTINS E FILHOS, 
LDA – PROCESSO Nº 666/16 – PC, UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA
EDOC/2016/21242
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por António Martins e Fi-
lhos Ld.ª, Processo nº 666/16 – PC, União de Fre-
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guesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
relativa à liquidação de taxa devida pela instala-
ção e funcionamento de posto de abastecimento de 
combustíveis e manter o despacho do Sr. Vice-Pre-
sidente de 01 de março de 2016 que determinou a 
notificação da requerente da liquidação da referida 
taxa, no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), 
relativa ao ano de 2016, nos termos informados.
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 
ALTERAÇÃO DO PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL
EDOC/2016/21212
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2016”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Vere-
adores do PSD não encontram fundamentos que 
sejam importantes para, nesta fase, proceder-se a 
qualquer alteração do PDM. Que não lhe parece que 
os motivos invocados possam levar a uma altera-
ção do PDM, que foi um documento que antes de 
ser aprovado, foi muito discutido por técnicos, pela 
Câmara, pelas Juntas de Freguesia e munícipes. 
Disse que aguardam por uma posição final destas 
propostas de alteração que vão ser apresentadas, 
pelo que, abstêm-se na votação.
O Sr. Presidente disse que a informação hoje apre-
sentada é muito clara e estão elencados os aspetos 
que justificam a presente revisão. Disse que se está 
a meio do tempo de vigência do PDM e é expectável 
que surjam algumas questões.
Deliberação:
Deliberado por maioria, por 7 votos a favor e 2 abs-
tenções dos Senhores Vereadores Firmino Pereira e 
Dr. Elísio Pinto, o seguinte:
a) Determinar a abertura do procedimento de alte-
ração do PDM de Vila Nova de Gaia de acordo com 
os Termos de Referência expostos na Informação 
nº 8/2016 da DMUA;
b) Fixar um prazo de 15 dias para participação 
preventiva, de forma a permitir a formulação de 
sugestões e a apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas 
no âmbito deste procedimento;
c) Dispensar de acompanhamento este procedi-
mento de alteração nos termos do nº 2 do artigo 
119º do RJIGT;
d) Dispensar este procedimento de alteração de 
avaliação ambiental nos termos previstos nos nºs 
1 e 2 do artigo 78º do RJIGT, visto que a mesma 
não será suscetível de ter efeitos significativos no 
ambiente;
e) Fixar o prazo de 90 dias, a partir do início da fase 
de participação preventiva, para a elaboração da 
proposta de alteração do PDM.
PEDIDO DE DISPENSA DA PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS DE URBANIZAÇÃO E DA TAXA DE 
COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA, SOLICITADO POR 

INTERAVINTES – SUPERMERCADOS, LDA NO ÂM-
BITO DO PROCESSO 3480/15-PL – FREGUESIA DE 
AVINTES
EDOC/2016/17343
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxa municipal 
de urbanização no valor de € 1.031,46 (mil trin-
ta e um euros e quarenta e seis cêntimos) e da 
taxa de compensação urbanística no valor total de 
€ 25.955,92 (vinte e cinco mil novecentos e cin-
quenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos), 
solicitado por Interavintes – Supermercados Ld.ª, 
Proc.º 3480/15 – PL, freguesia de Avintes, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “PEREGRINAÇÃO AO MONTE DA 
VIRGEM DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FÁ-
TIMA”, NO DIA 01 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUE-
SIA DE SÃO PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2016/21248
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos) 
relativa à realização da “Peregrinação ao Monte da 
Virgem da Imagem de Nossa Senhora de Fátima”, 
no dia 01 de maio de 2016, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de 
Pedroso, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 79,78 (SETENTA E NOVE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE UMA “PROVA DE ATLETISMO NO-
TURNA – CORRIDA DA LIBERDADE”, NO DIA 30 DE 
ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/21172
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
79,78 (setenta e nove euros e setenta e oito cênti-
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mos) relativa à realização de uma “Prova de Atletis-
mo Noturna – Corrida da Liberdade”, no dia 30 de 
abril de 2016, solicitado pela União de Freguesias 
de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 67,78 (SESSENTA E SETE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA SENHOR DOS AFLITOS”, 
NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2016, SOLICITA-
DO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO 
PEDRO PEDROSO
EDOC/2016/21660
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização da  “Festa Senhor 
dos Aflitos”, nos dias 04 e 05 de junho de 2016, 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de São 
Pedro Pedroso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 82,89 (OITENTA E DOIS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “MOSTRA DE VELHARIAS, CO-
LECIONISMO E ARTESANATO”, SOLICITADO PELA 
FEDERAÇÃO DAS COLETIVIDADES DO DISTRITO 
DO PORTO
EDOC/2016/21050
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 82,89 (oitenta e dois euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização da “Mostra de Ve-
lharias, Colecionismo e Artesanato”, solicitado pela 
Federação das Coletividades do Distrito do Porto, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 67,78 (SESSENTA E SETE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DAS “PROCISSÕES EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA”, NO DIA 14 E 15 DE 
MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO 
PEDROSO
EDOC/2016/21343
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização das “Procissões em 
Honra de Nossa Senhora de Fátima”, no dia 14 e 15 
de maio de 2016, solicitado pela Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de São Pedro Pedroso, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO NO VALOR DE € 32,89 (TRINTA E DOIS EUROS 
E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À REA-
LIZAÇÃO DO EVENTO “EXPLOSÃO COMERCIAL”, NO 
DIA 29 E 30 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/21580
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de € 
32,89 (trinta e dois euros e oitenta e nove cênti-
mos) relativa à realização do evento “Explosão Co-
mercial”, no dia 29 e 30 de abril de 2016, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Canelas, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 71,39 (SETENTA E UM 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE “FESTA DE ANGARIAÇÃO DE FUN-
DOS”, NO DIA 07 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO 
PELA FANFARRA DE VILAR DE ANDORINHO 
EDOC/2016/22108
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de 
€ 71,39 (setenta e um euros e trinta e nove cênti-
mos) relativa à realização de “Festa de Angariação 
de Fundos”, no dia 07 de maio de 2016, solicitado 
pela Fanfarra de Vilar de Andorinho, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO NO VALOR DE € 221,89 (DUZENTOS E VINTE 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “EXPLOSÃO COMER-
CIAL”, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2016, SO-
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LICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/21169
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de 
€ 221,89 (duzentos e vinte euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Explo-
são Comercial”, nos dias 29 e 30 de abril de 2016, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Canelas, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO NO VALOR DE € 147,90 (CENTO E QUARENTA E 
SETE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “IV FEIRA DE ARTESANATO”, NOS 
DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/19919
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas 
no original.
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos em vir-
tude do evento não se ter realizado.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 161,90 (CENTO E SESSEN-
TA E UM EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DE SÃO FÉ-
LIX E SÃO SEBASTIÃO”, NOS DIAS 29 DE JULHO A 
01 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/15211
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de 
€ 161,90 (cento e sessenta e um euros e noventa 
cêntimos) relativa à realização da “Festa em Honra 
de São Félix e São Sebastião”, nos dias 29 de ju-
lho a 01 de agosto de 2016, solicitado pela Junta 
de Freguesia de São Félix da Marinha, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 110,78 (CENTO E DEZ 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA DE SANTO ANTÓNIO”, 
NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2016, 
SOLICITADO POR JOSÉ SILVA PEREIRA CORREIA
EDOC/2016/22025

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 110,78 (cento e dez euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização da “Festa de San-
to António”, nos dias 09, 10, 11 e 12 de junho de 
2016, solicitado por José Silva Pereira Correia, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “CAMINHADA SOLIDÁRIA”, NO 
DIA 28 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO PRÓ-INFÂNCIA DE PEDROSO
EDOC/2016/21977
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de € 
26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos) 
relativa à realização da “Caminhada Solidária”, no 
dia 28 de maio de 2016, solicitado pela Associação 
Pró-Infância de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 81,78 (OITENTA E UM 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FEIRA RURAL PORTUGUESA”, 
NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO 
PELA FEDERAÇÃO DE FOLCLORE PORTUGUÊS
EDOC/2016/21827
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de € 
81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito cênti-
mos) relativa à realização da “Feira Rural Portugue-
sa”, nos dias 06 a 08 de maio de 2016, solicitado 
pela Federação de Folclore Português, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E  CINCO 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DAS “PROCISSÕES DAS VELAS”, NO 
DIA 12 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA JUN-
TA DE FREGUESIA DE AVINTES
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EDOC/2016/22382
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de € 
25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove cênti-
mos) relativa à realização das “Procissões das Ve-
las”, no dia 12 de maio de 2016, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Avintes, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “LEILÃO DA COMISSÃO DE FES-
TAS DO SR. DO CALVÁRIO”, NO DIA 14 DE MAIO 
DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE CANELAS
EDOC/2016/22419
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de € 
52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito cên-
timos) relativa à realização do “Leilão da Comissão 
de Festas do Sr. do Calvário”, no dia 14 de maio de 
2016, solicitado pela Junta de Freguesia de Cane-
las, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 110,78 (CENTO E DEZ EU-
ROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA DE SANTO ANTÓNIO DE 
BRITO”, NOS DIAS 10 A 14 DE JUNHO DE 2016, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO 
FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/15213
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de € 
110,78 (cento e dez euros e setenta e oito cênti-
mos) relativa à realização da “Festa de Santo An-
tónio de Brito”, nos dias 10 a 14 de junho de 2016, 
solicitado pela Junta de Freguesia de São Félix da 
Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 323,39 (TREZENTOS E VIN-

TE E TRÊS EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “XI FEIRA MEDIEVAL 
DE VILAR DE ANDORINHO”, NOS DIAS 09 A 12 DE 
JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/11672
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de 
€ 323,39 (trezentos e vinte e três euros e trinta e 
nove cêntimos) relativa à realização da “XI Feira 
Medieval de Vilar de Andorinho”, nos dias 09 a 12 
de junho de 2016, solicitado pela Junta de Fregue-
sia de Vilar de Andorinho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EUROS 
E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À REALI-
ZAÇÃO DA “5º RAID À FRANCESINHA”, NO DIA 19 
DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/22133
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de € 
26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos) 
relativa à realização da “5º Raid à Francesinha”, no 
dia 19 de junho de 2016, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 48,89 (QUARENTA E OITO 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FEIRA MEDIEVAL DE CANELAS”, 
NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2016, SO-
LICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/22580
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de 
€ 48,89 (quarenta e oito euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização da “Feira Medieval 
de Canelas”, nos dias 27, 28, 29 e 30 de maio de 
2016, solicitado pela Junta de Freguesia de Canelas 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
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DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 720,08 (SETE-
CENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUS-
TRIAL DE VILA NOVA DE GAIA – PROC.º 260/12, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E 
SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/23855
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento das taxas de publicidade, 
no valor de € 720,08 (setecentos e vinte euros e 
oito cêntimos), solicitado pela Associação Comer-
cial Industrial de Vila Nova de Gaia – Proc.º 260/12, 
União das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 720,08 (SETE-
CENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUS-
TRIAL DE VILA NOVA DE GAIA– PROC.º 255/12, 
FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/23851
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 92, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento das taxas de publicidade, 
no valor de € 720,08 (setecentos e vinte euros e 
oito cêntimos), solicitado pela Associação Comer-
cial Industrial de Vila Nova de Gaia – Proc.º 255/12, 
freguesia de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 720,08 (SETE-
CENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUS-
TRIAL DE VILA NOVA DE GAIA – PROC.º 257/12, 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALA-
DARES
EDOC/2016/23837
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 93, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a dispensa de pagamento das taxas de publi-
cidade, no valor de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), solicitado pela Associação 
Comercial Industrial de Vila Nova de Gaia – Proc.º 
257/12, União de Freguesias de Gulpilhares e Vala-
dares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE  € 720,08 (SETE-
CENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUS-

TRIAL DE VILA NOVA DE GAIA– PROC.º 256/12, 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/23826
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 94, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento das taxas de publicidade, 
no valor de € 720,08 (setecentos e vinte euros e 
oito cêntimos), solicitado pela Associação Comer-
cial Industrial de Vila Nova de Gaia – Proc.º 256/12, 
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 720,08 (SETE-
CENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUS-
TRIAL DE VILA NOVA DE GAIA– PROC.º 253/12, 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/23815
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 95, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a dispensa de pagamento das taxas de publi-
cidade, no valor de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), solicitado pela Associação 
Comercial Industrial de Vila Nova de Gaia – Proc.º 
253/12, União de Freguesias de Grijó e Sermonde, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 720,08 (SETE-
CENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUS-
TRIAL DE VILA NOVA DE GAIA – PROC.º 48/15, 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO 
PARAÍSO
EDOC/2016/23885
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 96, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento das taxas de publicidade, 
no valor de € 720,08 (setecentos e vinte euros e 
oito cêntimos), solicitado pela Associação Comer-
cial Industrial de Vila Nova de Gaia – Proc.º 48/15, 
União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraí-
so, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 720,08 (SETE-
CENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUS-
TRIAL DE VILA NOVA DE GAIA – PROC.º 43/15, 
FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2016/23891
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 97, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento das taxas de publicidade, 
no valor de € 720,08 (setecentos e vinte euros e 
oito cêntimos), solicitado pela Associação Comer-
cial Industrial de Vila Nova de Gaia – Proc.º 43/15, 
freguesia da Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 720,08 (SETE-
CENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUS-
TRIAL DE VILA NOVA DE GAIA – PROC.º 258/12, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES E VA-
LADARES
EDOC/2016/23903
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 98, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a dispensa de pagamento das taxas de publi-
cidade, no valor de € 720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), solicitado pela Associação 
Comercial Industrial de Vila Nova de Gaia – Proc.º 
258/12, União de Freguesias de Gulpilhares e Vala-
dares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 540,06 
(QUINHENTOS E QUARENTA EUROS E SEIS CÊN-
TIMOS), SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA – PROC.º 
178/15, FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/23910
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 99, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento das taxas de publicidade, 
no valor de € 540,06 (quinhentos e quarenta euros 
e seis cêntimos), solicitado pela Associação Comer-
cial Industrial de Vila Nova de Gaia – Proc.º 178/15, 
freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 720,08 (SETE-
CENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUS-
TRIAL DE VILA NOVA DE GAIA – PROC.º 55/15, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES E VA-
LADARES
EDOC/2016/23896
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 100, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento das taxas de publicidade, 
no valor de € 720,08 (setecentos e vinte euros e 
oito cêntimos), solicitado pela Associação Comer-
cial Industrial de Vila Nova de Gaia – Proc.º 55/15, 
União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 65,05 (SESSEN-
TA E CINCO EUROS E CINCO CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SO-
CIAL DOS IDOSOS DE CANIDELO – PROC.º 390/04
EDOC/2016/23923
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 101, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento das taxas de publicida-
de, no valor de € 65,05 (sessenta e cinco euros e 
cinco cêntimos), solicitado pela Associação de So-
lidariedade Social dos Idosos de Canidelo – Proc.º 
390/04, nos termos informados.
ALTERAÇÃO DA CONDICIONANTE DE REPAVIMEN-
TAÇÃO INTEGRAL DA RUA DAS MARINHAS, SOLI-
CITADO POR ARMANDA MARIA DE SÁ E SILVA – 
PROCESSO 1188/15 – PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2016/24055
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 102, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
alteração da condicionante de repavimentação in-
tegral da Rua das Marinha, União de Freguesias de 
Gulpilhares e Valadares, aceitando-se a repavimen-
tação de apenas meia faixa, solicitado por Armanda 
Maria de Sá e Silva, Processo nº 1188/15 – PL, nos 
termos informados.
ALTERAÇÃO DA CONDICIONANTE DE REPAVIMEN-
TAÇÃO INTEGRAL DA RUA DAS MARINHAS, SOLI-
CITADO POR ARMANDA MARIA DE SÁ E SILVA – 
PROCESSO 4559/13 – PL, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2016/24051
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 103, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
alteração da condicionante de repavimentação in-
tegral da Rua das Marinha, União de Freguesias de 
Gulpilhares e Valadares, aceitando-se a repavimen-
tação de apenas meia faixa, solicitado por Armanda 
Maria de Sá e Silva, Processo nº 4559/13 – PL, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE REPAVIMENTAÇÃO INTE-
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GRAL DA AV. SACADURA CABRAL, SOLICITADO POR 
COSTA DA GRANJA, LDA – PROCESSO 4701/13 – 
PL, FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/24041
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 104, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
isenção de repavimentação integral da Avenida Sa-
cadura Cabral, solicitado por Costa da Granja Ld.ª, 
Processo nº 4701/13 – PL, freguesia de Arcozelo, 
nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – 
ABRIL 2016
EDOC/2016/22754
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 105, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
ÁREA DAS COBRANÇAS – LOTE I – MB SPOT / PA-
GAMENTOS DE SERVIÇOS (TERMINAIS AUTOMÁTI-
COS, ATM, INTERNET)
EDOC/2016/22739
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 106, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de suficiência orçamental das Águas de 
Gaia EM, SA, relativa à “Contratação da Prestação 
de Serviços na Área das Cobranças – Lote I – MB 
SPOT/Pagamentos de Serviços (Terminais Automá-
ticos, ATM, Internet)”, nos termos informados.
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
ÁREA DAS COBRANÇAS – LOTE II – DÉBITO DIRE-
TO EM CONTA
EDOC/2016/22740
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 107, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de suficiência orçamental das Águas de 
Gaia EM, SA, relativa à “Contratação da Prestação 
de Serviços na Área das Cobranças – Lote II – Dé-
bito Direto em Conta”, nos termos informados.
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
ÁREA DAS COBRANÇAS – LOTE III – CANAIS PRE-
SENCIAIS
EDOC/2016/22735
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 108, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 05.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de suficiência orçamental das Águas de 
Gaia EM, SA, relativa à “Contratação da Prestação 
de Serviços na Área das Cobranças – Lote III – Ca-
nais Presenciais”, nos termos informados.

DIVERSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL NO VALOR DE € 155,21 (CENTO E CIN-
QUENTA E CINCO EUROS E VINTE E UM CÊNTI-
MOS), SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO DO IN-
TERNATO MÉDICO – MGF (ARS-NORTE)
PROCESSO 20/16 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 109, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa pela utilização 
do Auditório da Assembleia Municipal, no valor de 
€ 155,21 (cento e cinquenta e cinco euros e vin-
te e um cêntimos), solicitado pela Coordenação do 
Internato Médico – MGF (ARS-Norte), nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EUROS 
E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À REALI-
ZAÇÃO DA “PROCISSÃO DE VELAS COM A IMAGEM 
DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA”, NO DIA 14 DE 
MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE 
SÃO CRISTÓVÃO DE MAFAMUDE
EDOC/2016/23749
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 110, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de € 
26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos) 
relativa à realização da “Procissão de Velas com a 
Imagem de Nossa Senhora de Fátima”, no dia 14 
de maio de 2016, solicitado pela Paróquia de São 
Cristóvão de Mafamude, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E CINCO EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “PROCISSÃO DE VELAS”, NO DIA 
12 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA 
DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PEDRO VILAR DO PA-
RAÍSO
EDOC/2016/22997
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 111, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, no valor de € 
25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove cênti-
mos) relativa à realização da “Procissão de Velas”, 
no dia 12 de maio de 2016, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de S. Pedro Vilar do Paraíso nos 
termos informados.
Saíram da reunião o Senhor Presidente da Câmara 
e o Senhor Vereador Firmino Pereira.
CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E FUTEBOL CLUBE 
DE OLIVEIRA DE DOURO – JOGOS JUVENIS 2016
EDOC/2016/23000
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 112, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
contrato programa a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e o Futebol Clube de Oliveira do 
Douro, no âmbito da Fase Final dos Jogos Juvenis 
de Gaia/2016, no valor de € 5.250,00 (cinco mil, 
duzentos e cinquenta euros), nos termos informa-
dos.
Entraram na reunião o Senhor Presidente da Câma-
ra e o Senhor Vereador Firmino Pereira.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL 
DE GAIA
EDOC/2016/23765
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 113, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fundação 
Conservatório Regional de Gaia, para apoio munici-
pal à realização da 23ª Edição do Festival Interna-
cional de Música de Gaia, no valor de € 15.000,00 
(quinze mil euros), nos termos informados.
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁ-
RIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AVINTES 
EDOC/2016/18428
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 114, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Protocolo a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Associação Humanitária dos Bombei-

ros Voluntários de Avintes, para atribuição de uma 
comparticipação financeira à realização de Concer-
to Solidário, no valor de € 3.000,00 (três mil eu-
ros), nos termos informados.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HI-
GIENE E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE CON-
SUMÍVEIS DE CASA DE BANHO PARA AS PISCINAS 
MUNICIPAIS – ADJUDICAÇÃO
EDOC/2015/55636
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 115, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
relatório final do Júri, documento de que resultam 
essencialmente as seguintes propostas:
- A admissão das propostas das empresas Samsic 
Portugal – Facility Services, S.A, Euromex – Facility 
Services Ld.ª, Safira – Facility Services S.A. e Cle-
ce, S.A.;
- A decisão de adjudicação da contratação da pres-
tação de serviços de higiene e limpeza, com for-
necimento de consumíveis de casa de banho (AQ-
-HL-2015 – Higiene e Limpeza), em conformidade 
com as peças do procedimento e da proposta titula-
da pela empresa Samsic Portugal- Facility Services 
S.A., pelo prazo de 24 meses, que representa o en-
cargo mensal de 19.639,23€, anual de 235.670,79€ 
e para todo o período de vigência do contrato de 
471.341,58€, acrescido em todos os casos de IVA.
CONTRATO PILOTO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA AO ABRIGO DO DISPOSTO NO DECRE-
TO-LEI Nº 29/2011, DE 28/02, PARA IMPLEMEN-
TAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
NUMA ÁREA PILOTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – 
RELATÓRIO FINAL
EDOC/2016/52171
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 116, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade o seguin-
te:
1. Aprovação do relatório final;
2. Adjudicação do Contrato Piloto de Gestão de 
Eficiência Energética à proposta apresentada pelo 
concorrente VIVAPOWER CONSULTING LDA, com 
as retificações constantes do referido relatório
ADENDA RETIFICATIVA AO PROTOCOLO DE ACOR-
DO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DO 
SOLAR DOS CONDES DE RESENDE – CONFRARIA 
QUEIROSIANA” – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
MUNICIPAL PARA TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO E 
APOIO TÉCNICO NO SOLAR CONDES DE RESENDE
EDOC/2016/23257
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 117, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Adenda Retificativa ao Protocolo de Acordo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Associação “Amigos do Solar dos 
Condes de Resende – Confraria Queirosiana”, para 
comparticipação financeira municipal para traba-
lhos de investigação e apoio técnico no Solar Con-
des de Resende, no valor de € 15.000,00 (quinze 
mil euros), nos termos informados.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR VIDRARIA 
RESENDE, LDA – PROC.º 4700/15 – RI, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/24090
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 118, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por Vidraria Resende Ld.ª, Processo nº 
4700/15 – RI, União de Freguesias de Grijó e Ser-
monde, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICI-
PAL DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTA-
BELECIMENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR 
JOSÉ AMÂNCIO SANTOS BELEZA & FILHOS, LDA – 
PROC.º 5532/15 – RI, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/24079
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 119, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por José Amâncio Santos Beleza & Filhos 
Ld.ª, Processo nº 5532/15 – RI, União de Fregue-
sias de Serzedo e Perosinho, nos termos informa-
dos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR MARIA DO 
ROSÁRIO BATISTA DOS SANTOS PINTO DA SILVA 
– PROC.º 5440/15 – RI, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/24084
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 120, ape-

nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por Maria do Rosário Batista dos Santos 
Pinto da Silva, Processo nº 5540/15 – RI, freguesia 
de Avintes, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
CONTRATO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E ASSOCIAÇÃO DE ATLETIS-
MO DO PORTO
EDOC/2016/23951
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 121, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desporti-
vo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia 
e a Associação de Atletismo do Porto, para atribui-
ção de apoio financeiro no montante de 5.800,00 
(cinco mil e oitocentos euros) destinado à concreti-
zação da homologação oficial da pista de atletismo 
e fomento da prática da modalidade desportiva de 
atletismo, praticada pelos clubes com sede no con-
celho de Vila Nova de Gaia.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO PARA 
EFEITOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS IMI - SOLICITA-
DO POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PINHAIS DA 
GRANJA 
EDOC/2016/24120
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 122, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade o seguin-
te:
- Aprovação de emissão de certidão a reconhecer 
que a obra realizada no prédio em questão, se trata 
de uma obra de reabilitação urbanística – remoção 
integral do revestimento cerâmico do edifício e apli-
cação de isolamento térmico nas fachadas “Capoto” 
sem alteração de cor – tratando-se de obra isenta 
de controlo prévio, iniciada no ano de 2014;
- Reconhecimento, em virtude da aprovação da 
emissão de certidão urbanística, da concessão do 
benefício de IMI para o prédio sito no Gaveto da 
Rua Oliva Teles nº 992, 1000, 1004, 1012, 1018, 
1026, 1028 e Rua Alcino Araújo nº 21, 41, 51, 59, 
77, 81 e 111, da freguesia de S. Félix da Marinha, 
correspondente ao artigo matricial nº 3598, com 
início no ano de 2014.
Saiu da Reunião o Senhor Vereador Arqt.º Valentim 
Miranda.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TA-
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XAS DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA QUINTA 
DA BOEIRA – ARTE E CULTURA, LDA – PROCESSO 
321/13, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARI-
NHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/23975  
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 123, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, no valor de €480,00 (quatrocentos e 
oitenta euros), solicitado pela Quinta da Boeira – 
Arte e Cultura, Ld.ª, Processo nº 321/13, União das 
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afura-
da, nos termos informados.
Entrou na Reunião o Senhor Vereador Arqt.º Valen-
tim Miranda.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DOS SOCORROS MÚTUOS DE SERZEDO – PROCES-
SO 82/08, FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/23964
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 124, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, no valor de €15,00 (quinze euros), 
solicitado pela Associação dos Socorros Mútuos de 
Serzedo, Processo nº 82/08, freguesia de Canelas, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DOS SOCORROS MÚTUOS DE SERZEDO – PROCES-
SO 782/06, FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/23983
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 125, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, no valor de €20,00 (vinte euros), soli-
citado pela Associação dos Socorros Mútuos de Ser-
zedo, Processo nº 782/06, freguesia de Arcozelo, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DOS SOCORROS MÚTUOS DE SERZEDO – PROCES-
SO 781/06, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO 
E PEROSINHO
EDOC/2016/23989
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 126, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de 
publicidade, no valor de €135,14 (cento e trinta e 
cinco euros e catorze cêntimos), solicitado pela As-
sociação dos Socorros Mútuos de Serzedo, Proces-
so nº 781/06, União de Freguesias de Serzedo e 
Perosinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA 
– PROCESSO 249/12, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/23997
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 127, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas de pu-
blicidade, no valor de €720,08 (setecentos e vinte 
euros e oito cêntimos), solicitado pela Associação 
Comercial Industrial de Vila Nova de Gaia, Processo 
nº 249/12, União das Freguesias de Santa Marinha 
e São Pedro da Afurada, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXA DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOLICI-
TADO GESPOST – GEST. POSTOS ABASTECIMENTO, 
LDA REPSOL – PROCESSO 648/16 - PC, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DE PARAÍSO
EDOC/2016/24160
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 128, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por GESPOST – GEST. 
POSTOS DE ABASTECIMENTO LDA - REPSOL, Pro-
cesso nº 648/16 – PC, União de Freguesias de Ma-
famude e Vilar do Paraíso, relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis e manter 
o despacho do Sr. Vice-Presidente de 01 de março 
de 2016 que determinou a notificação da reque-
rente da liquidação da referida taxa, no montante 
de € 5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2016, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXA DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOLICI-
TADO GESPOST – GEST. POSTOS ABASTECIMENTO, 
LDA REPSOL – PROCESSO 647/16 - PC, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DE PARAÍSO
EDOC/2016/24145
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 129, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por GESPOST – GEST. 
POSTOS DE ABASTECIMENTO LDA - REPSOL, Pro-
cesso nº 647/16 – PC, União de Freguesias de Ma-
famude e Vilar do Paraíso, relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis e manter 
o despacho do Sr. Vice-Presidente de 01 de março 
de 2016 que determinou a notificação da reque-
rente da liquidação da referida taxa, no montante 
de € 5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2016, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXA DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOLICI-
TADO GESPOST – GEST. POSTOS ABASTECIMEN-
TO, LDA REPSOL – PROCESSO 651/16 - PC, UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E S. PEDRO 
DA AFURADA
EDOC/2016/24154
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 130, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por GESPOST – GEST. 
POSTOS DE ABASTECIMENTO LDA - REPSOL, Pro-
cesso nº 651/16 – PC, União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, relativa à 
liquidação de taxa devida pela instalação e funcio-
namento de posto de abastecimento de combustí-
veis e manter o despacho do Sr. Vice-Presidente de 
01 de março de 2016 que determinou a notificação 
da requerente da liquidação da referida taxa, no 
montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), relativa 
ao ano de 2016, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXA DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOLICI-
TADO GESPOST – GEST. POSTOS ABASTECIMENTO, 
LDA REPSOL  – PROCESSO 660/16 - PC, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DE PARAÍSO
EDOC/2016/24158
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 131, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por GESPOST – GEST. 
POSTOS DE ABASTECIMENTO LDA - REPSOL, Pro-
cesso nº 660/16 – PC, União de Freguesias de Ma-
famude e Vilar do Paraíso, relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis e manter 
o despacho do Sr. Vice-Presidente de 01 de março 
de 2016 que determinou a notificação da reque-
rente da liquidação da referida taxa, no montante 
de € 5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 

2016, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXA DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOLICI-
TADO GESPOST – GEST. POSTOS ABASTECIMENTO, 
LDA REPSOL – PROCESSO 661/16 - PC, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DE PARAÍSO
EDOC/2016/24149
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 132, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por GESPOST – GEST. 
POSTOS DE ABASTECIMENTO LDA - REPSOL, Pro-
cesso nº 661/16 – PC, União de Freguesias de Ma-
famude e Vilar do Paraíso, relativa à liquidação de 
taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis e manter 
o despacho do Sr. Vice-Presidente de 01 de março 
de 2016 que determinou a notificação da reque-
rente da liquidação da referida taxa, no montante 
de € 5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 
2016, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXA DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOLICI-
TADO POR GASPE-COMBUSTÍVEIS, LDA – PROCES-
SO 685/16 - PC, FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/24127
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 133, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por GASPE – COMBUSTÍ-
VEIS instalação e funcionamento de posto de abas-
tecimento de combustíveis e manter o despacho do 
Sr. Vice-Presidente de 01 de março de 2016 que 
determinou a notificação da requerente da liquida-
ção da referida taxa, no montante de € 5.000,00 
(cinco mil euros), relativa ao ano de 2016, nos ter-
mos informados.
DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS TAXAS PAGAS PELA 
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE 
REFERENTE A RASTREIOS GRATUITOS DE ACUIDA-
DE VISUAL, SOLICITADO POR ESSILOR PORTUGAL 
SOCIEDADE INDUSTRIAL ÓPTICA, LDA – PROCES-
SO 292/15, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/24003
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 134, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a devolução do valor das taxas pagas pela ocupa-
ção do espaço público e publicidade, no valor de 
€180,00 (cento e oitenta euros), referente a ras-
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treios gratuitos de acuidade visual, solicitado por 
Essilor Portugal Sociedade Industrial Óptica LDA, 
Processo nº 292/15, freguesia de Canidelo, nos ter-
mos informados.
RATIFICAÇÃO DA CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRA-
TUAL DE SETE CONTRATOS FIRMADOS EM 24 DE 
FEVEREIRO DE 2016 COM A EMPRESA ELOGIOVER-
DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, 
DAS ÁGUAS DE GAIA, EM, S.A LDA NO MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA,. PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/24385
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 135, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar 
a cessão de posição contratual nos sete contra-
tos firmados em 24 de fevereiro com a empresa 
ELOGIOVERDE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO DE 
JARDINS LDA, das Águas de Gaia, EM, SA, no Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia, para a “Prestação de 
Serviços de Manutenção de Espaços Verdes no con-
celho de Vila Nova de Gaia”, com divisão em lotes 
(Lotes A a G), nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 136, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA O FORNE-
CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALA-
ÇÕES MUNICIPAIS –DESVINCULAÇÃO DE PROPOS-
TA APRESENTADA PELA EMPRESA HEN – SERVIÇOS 
ENERGÉTICOS LDª – LOTE 2 – BAIXA TENSÃO ES-
PECIAL – BTE – ADJUDICAÇÃO SUBSEQUENTE – 
RETIFICAÇÃO DE VALOR
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 137, ape-
nas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade retificar 
o valor da adjudicação do procedimento referido 
em epígrafe e aprovado em reunião de Câmara de 
22/02/2016, passando-se a ler “€ 591.989,34 (qui-
nhentos e noventa e um mil novecentos e oitenta e 
nove euros e trinta e quatro cêntimos).
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DA EX-
PLORAÇÃO DO BAR E RESTAURANTE DO PARQUE 
BIOLÓGICO E DO BAR DO PARQUE DA LAVANDEI-
RA- RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 138, ape-
nas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
programa de concurso retificado e a prorrogação do 
prazo para apresentação de propostas, no mínimo, 
por período equivalente ao tempo decorrido desde 

o início do prazo (16/abril/2016) até à comunicação 
das retificações por aviso a publicar no Diário da 
República.
Deverá o assunto ser submetido a deliberação da 
Assembleia.
O Senhor Presidente deu início à INTERVENÇÃO 
DOS SENHORES MUNÍCIPES, verificando-se a pre-
sença dos seguintes munícipes, que usaram da pa-
lavra:
LUÍSA FERNANDA VIEIRA CARDOSO – Referiu-se à 
limpeza das áreas comuns do prédio sito na Praceta 
Marechal António Spínola, nº 59 – 1º Esq.º, fregue-
sia da Madalena.
MARIA EMÍLIA LOPES MAIA - Apresentou a sua ex-
posição por escrito, referente às Feiras de Artesa-
nato, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
139, apenas no original.
PAULA ALEXANDRA SOARES MAGALHÃES TEIXEIRA 
– Referiu-se ao sorteio dos lugares da Feira de Ar-
tesanato, solicitando que os lugares que sobraram 
sejam atribuídos a quem sobrevive do artesanato.
O Sr. Presidente relativamente à intervenção da Srª 
Munícipe Luísa Fernanda Vieira Cardoso disse que o 
Dr. Paulo Afonso, técnico do Município e da Gaiurb, 
tem feito um trabalho excecional, mas existem pro-
blemas que não são de fácil resolução. Que há um 
nível de civismo que é necessário ser acautelado no 
convívio entre todos, nomeadamente, no convívio 
entre condóminos. Disse que a Câmara Municipal 
vai tentar insistir no cumprimento destas regras, 
sendo certo que tem de haver uma fase de algum 
amadurecimento, porque o técnico não pode por si 
só fazer com que se cumpram regras, que à partida 
deviam de estar interiorizadas nos cidadãos. Que a 
Câmara Municipal tem sido cuidadosa no cumpri-
mento das regras nas habitações sociais. Relativa-
mente às questões colocadas pelas Sras. Munícipes 
Maria Emília Lopes Maia e Paula Alexandra Soares 
Magalhães Teixeira, disse ser intenção da Câmara 
preencher os lugares que vagaram. Disse ser um 
processo doloroso, porque é um processo que se 
tem de pôr em aplicação, no contexto local, uma lei 
que foi feita por quem nunca esteve perto de uma 
feira de artesanato, porque a mesma é inoportuna. 
Disse que a Câmara Municipal tentou no regula-
mento municipal ajustar o que era possível e ga-
rantir uma fonte de sobrevivência às pessoas, não 
esquecendo que o artesanato não é apenas uma 
fonte de sobrevivência, é um elemento de identi-
dade local. Que a Câmara Municipal foi rigorosa e 
julga que se conseguiu uma boa síntese entre as 
pessoas de Gaia e as pessoas que não o são, mas 
numa lógica de sorteio, acabaram por ficar com os 
lugares remanescentes. Que há lugares por preen-
cher e vai-se abrir rapidamente novo sorteio. No 
que diz respeito à Sr.ª Munícipe Maria Emília Lopes 
Maia, disse que há dois meses atrás quando esteve 
na reunião, os serviços tinham feito um concurso a 
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pensar nos picos das vendas que eram basicamen-
te os três meses de verão. Que chamaram à aten-
ção os artesãos que não apenas nesses meses se 
vendia artesanato e que era necessário contemplar 
mais tempo. Que pessoalmente assumiu o compro-
misso de contemplar o ano todo, que era a expe-
tativa dos comerciantes. Que está contemplado o 
ano todo e criou-se uma regra que permite faltas 
até 90 dias, ou seja, o ano todo menos três meses. 
Disse que o regulamento prevê 90 dias de ausência 
e prevê que o artesão possa ser substituído por um 
colaborador devidamente credenciado.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 40 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te minuta aprovada, por unanimidade, nos termos 
do disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 do 
art.º 57º. do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do nº. 3 do art.º 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

C.1. DESPACHOS 

DESPACHO N.º 48/DAG/2016
Considerando,
A subdelegação de competências que me foram 
conferidas pela Senhora Diretora Municipal de Ad-
ministração e Finanças através do Despacho 59/
DMAF/2015, de 07 de setembro;
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de subdelegação de competências, foi-
-me expressamente concedida a faculdade de sub-
delegação;
Assim,
1. Subdelego, com poderes de subdelegação, no 
Senhor Chefe de Divisão Administrativa de Aten-
dimento e Arquivo, Dr.° José António Moreira de 
Melo, que me substituirá nas minhas ausências e 
impedimentos, as seguintes competências:
1.1. Autorizar a passagem de fotocópias autenti-
cadas relativas a processos ou documentos cons-
tantes de processos arquivados e que careçam de 
despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei.
1.2. Autenticar e certificar os documentos referidos 
em 1.1.
1.3. No âmbito e em matéria de Recursos Humanos 
os seguintes atos:
- Justificar faltas do Departamento de Administra-
ção Geral, com exceção das da Divisão de Fundos 
Estruturais.
2. Subdelego na técnica superior, Dra. Mafalda Isa-
bel Ferreira Duarte Brito Lopes, a responsabilidade 
de coordenação da Divisão de Fundos Estruturais 
e Candidaturas, por forma a assegurar o normal 
funcionamento da Divisão, dado que a sua ação é 
transversal a todos os serviços municipais, as se-
guintes competências:
2.1 - Despachar todos os assuntos relativos à Di-
visão, executando as deliberações da Câmara e as 
orientações do Senhor Presidente da Câmara e Vi-
ce-Presidente da Câmara;
2.2 - No âmbito e em matéria de Recursos Huma-
nos os seguintes atos:
2.3 - Justificar faltas.
3. Ratifico os atos anteriormente praticados nas 
matérias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 16 maio 
de 2016.
A Diretora de Departamento de administração, 
(Hermenegilda Cunha e Silva).

DESPACHO N.º 49/PCM/2016
Nos termos e para os efeitos do Despacho 70/
PCM/2015, foi constituído um Grupo de Trabalho, 
designando como equipa técnica permanente, en-
tre outros elementos, o Sr. Arquiteto Carlos Bogas, 
que desde o dia 1 de março corrente deixou de es-
tar ao serviço do Município.

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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Pelo despacho n.º 36/PCM/2016 procedeu-se à al-
teração do Despacho supra mencionado, passando 
a integrar o Grupo de Trabalho - Equipa Técnica 
Permanente da revisão dos Regulamentos Munici-
pais, o Sr. Arquiteto Nelson Pinto, a exercer funções 
na Divisão de Gestão e Fiscalização Urbanística.
No entanto, considerando que o acompanhamen-
to deste trabalho desde o início, quer por parte da 
Gaiurb, quer por parte da Direção Municipal de Ur-
banismo e Ambiente foi assegurada pela jurista da 
Gaiurb, Dr.ª Ágata Leite, determino que a mesma 
passe a integrar o mencionado Grupo de Trabalho, 
em substituição do Sr. Arquiteto Nelson Fernando 
Pinto.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 16 de Maio 
de 2016
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodri-
gues).

DESPACHO N.º 50/DMUA/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 42.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, durante as minhas férias e ausências, delego 
transitoriamente as minhas competências próprias 
e subdelegadas, no Senhor Arqt.º Nelson Fernando 
Oliveira Pinto, Chefe de Divisão de Gestão e Fisca-
lização Urbanística.
Vila Nova de Gaia, 18 de maio de 2016
A Diretora Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Luísa Lima Aparício)

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N.º 9/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no departamento de obras e empreitadas, consi-
derando a carência de técnicos para assegurar o 
funcionamento eficaz e eficiente do departamento 
identificado, determino que a trabalhadora Móni-
ca Maria da Cruz Sila, com o n° de ordem 2489, 
assistente técnica, passe a exercer funções no re-
ferido departamento, a partir do dia 23 de maio de 
2016, deixando a divisão de fiscalização e contra-
ordenações. 
Município de Vila Nova de Gaia, 19 de maio de 2016. 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março, Manuel António Correia Monteiro.

ORDEM DE SERVIÇO N.º 10/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Divisão de Ação Social e Voluntariado e Saú-
de, considerando a carência de assistentes opera-
cionais para assegurar o funcionamento eficaz e 
eficiente da divisão identificada, determino que o 
trabalhador António Manuel Silva Aguiar, com o 

n° de ordem 2108, assistente operacional, passe a 
exercer funções na referida divisão, a partir do dia 
30 de maio de 2016, deixando a Divisão de Manu-
tenção de Equipamentos. 
Município de Vila Nova de Gaia, 27 de Maio de 2016. 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março, Manuel António Correia Monteiro.

ORDEM DE SERVIÇO N.º 11/2016
Por superior determinação do Senhor Presidente da 
Câmara, a trabalhadora Maria Cristina da Silva 
Sousa, n° de ordem 3025, assistente técnica, fica 
afeta ao Departamento de Desporto, Cultura e Ju-
ventude, na Casa Museu Teixeira Lopes. 
Por seu lado, no âmbito da mesma determinação 
superior, a trabalhadora Salomé Coimbra Pin-
to, nº de ordem 5019, assistente técnica, passa a 
exercer funções na Divisão Administrativa de Aten-
dimento e Arquivo. 
A mobilidade interna autorizada, em cumprimento 
do interesse manifestado pelas trabalhadoras, pro-
duz efeitos a partir do dia 1 de junho de 2016. 
Município de Vila Nova de Gaia, 27 de maio de 2016. 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março, Manuel António Correia Monteiro.
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D.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2016/330
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia por despacho n.º 14/PCM/2014, torna público 
que por deliberação da Dig.ma Câmara Municipal, 
de 18 de Abril, foi determinado o procedimento de 
hasta pública para a atribuição temporária de 13 
lugares para a instalação de unidades móveis ou 
amovíveis para a prestação de serviços de restau-
ração ou bebidas de carácter não sedentário – rou-
lottes, nos termos e condições abaixo indicadas:
OBJETO: Atribuição temporária de lugares para a 
instalação de unidades móveis ou amovíveis para a 
prestação de serviços de restauração ou bebidas de 
carácter não sedentário – roulottes, pelo prazo de 
4 (quatro) anos.
Entrega das Propostas: As propostas deverão ser 
entregues até às 17h00m do dia 23 de Maio.
Local, data e hora: A licitação terá lugar no dia 24 
de Maio, pelas 10h30m, no auditório da assembleia 
Municipal de Gaia, sito na Rua General Torres, nº 
1141, 4400-163, neste concelho.
Valor base de licitação: € 18,20/m2/mês.
Critério de adjudicação: O critério de adjudicação é 
o valor da licitação mais elevada.
Consulta do programa da hasta pública: A presente 
informação não dispensa a leitura do programa da 
hasta pública que poderá ser consultado no sítio 
internet do Município de Vila nova de Gaia em www.
cm-gaia.pt ou nas instalações da Divisão Municipal 
de Apoio às Empresas e ao Emprego, sitas na Rua 
Diogo Cassels, 121, 4400-176 Vila Nova de Gaia.
Para constar se publica o presente Aviso que vai ser 
publicitado no sítio internet do Município, no Balcão 
do Empreendedor e nestes Paços do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 09 de 
Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/05/2016

AVS-CMVNG/2016/371
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia por despacho n.º 14/PCM/2014, faz saber 
que, conforme Deliberação da Dig.ma Câmara Mu-
nicipal, datada de 16 Maio, será realizado Sorteio, 
por ato público, a ter lugar no dia 16 de Junho, pe-
las 10 horas, no Auditório da Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Gaia, para atribuição de:
- 15 espaços destinados ao exercício da venda am-
bulante de produtos sazonais (época balnear), na 
orla fluvial e marítima do concelho;

- vários espaços destinados à demonstração e co-
mercialização de artes plásticas, em número e nas 
áreas referidas no Anexo II do Regulamento Mu-
nicipal do Comércio e da Prestação de Serviços de 
Restauração ou Bebidas, que poderá ser consulado 
no sítio internet do Município (www.cm-gaia.pt  in-
formação/documentos municipais/regulamentos), 
ou presencialmente nos serviços da Divisão de 
Apoio às Empresas e ao Emprego.
As licenças serão atribuídas para o período compre-
endido entre 01 de Julho e 30 de Setembro.
A taxa municipal aplicável será de € 15,20 (quinze 
euros e vinte cêntimos) /mês/m2.
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 15 de Junho, acompanhada dos seguin-
tes documentos: 
Formulário próprio de candidatura corretamente 
preenchido. O formulário poderá ser obtido no sítio 
internet do Município (www.cm-gaia.pt) ou presen-
cialmente no Gabinete de Atendimento ao Muníci-
pe;
Comprovativo eletrónico de apresentação no “Bal-
cão do Empreendedor” da mera comunicação pré-
via apresentada à Direcção Geral das Atividades 
Económicas.
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos ao Município. 
Para os lugares de venda sitos na zona fluvial do 
concelho, não serão admitidos ao sorteio candida-
tos que exerçam a respetiva atividade com recurso 
a geradores de eletricidade.
A cada candidato só poderá ser atribuído um lugar.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direcção Municipal para a Inclusão Social/ Divisão 
de Apoio às Empresas e ao Emprego, sita na Rua 
Diogo Cassels, telefone 22 3742400, com horário 
de funcionamento entre as 09h e as 12.30h e das 
14h às 17.30h. 
Para constar se publica o presente Aviso que vai ser 
publicitado no sítio internet do Município, no Balcão 
do Empreendedor e nestes Paços do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 25 de 
Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 30/05/2016

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2016/299
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DAS 
GRADES VERDES, ARCOZELO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 18 de Abril 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-

D. AVISOS E EDITAIS
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CIPAL DE TRÂNSITO:
- Sinalização vertical de cedência de passagem, na 
Rua das Grades Verdes, no cruzamento com a Rua 
das Pedrinhas Brancas, sentido Oeste / Este e Este 
/ Oeste.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 26 de Abril de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/05/2016

EDT-CMVNG/2016/301
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - Travessa 
Dom. Rodrigo Sanches, GRIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 18 de Abril 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO: Implementação de sentido 
único de trânsito, com o mesmo a circular no sen-
tido norte/sul, designadamente, Rua Dom Rodrigo 
Sanches, Rua Centro Social São Salvador
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 26 de Abril de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/05/2016

EDT-CMVNG/2016/302
(PROC.º Nº 0952/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito com frentes para a rua das Agrieiras e Avenida 
João Paulo II, freguesia de Arcozelo, deste conce-
lho, através de Edital, nos termos da alínea d) do 
nº1 do artigo 70º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo aprovado pelo Dec. Lei nº 442/91 de 
15 de Novembro, para no prazo de 20 dias, con-
tados da data da sua afixação (15-10-2015) pro-
ceder à limpeza do terreno em causa, ao abrigo 
do disposto no artigo 33º e na alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
e que, decorrido entretanto o prazo atrás referido, 
foi constatado que não cumpriu o que lhe foi orde-
nado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio, notificado o(a) 

proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
em causa, de que, a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia tomará posse administrativa do citado pré-
dio, a partir do próximo dia 10 de Maio de 2016 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 02/10/2015, foi ordenado ao (à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no em causa, situado com frentes para a Rua das 
Agrieiras e Avenida João Paulo II, freguesia de Ar-
cozelo, deste concelho, de forma a que o respetivo 
terreno cumpra o definido nesta matéria no Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 149º Dec. Lei nº 442/91 de 15 de No-
vembro, alterado pelo Dec. Lei nº 61/96 de 31 de 
Janeiro e conforme o previsto no art.º 6º do Dec. 
Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 10 de Maio 
de 2016, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 20 de abril de 2016
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 03/05/2016
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EDT-CMVNG/2016/305
(PROC.º Nº 0098/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua das Agrieiras, traseiras do nº 
150 (norte), freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/05/2016

EDT-CMVNG/2016/306
(PROC.º Nº 0758/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
da habitação abandonada sito na Rua António Fran-
cisco de Sousa, contígua ao nº 549, freguesia de 
Madalena, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
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consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/05/2016

EDT-CMVNG/2016/307
(PROC.º Nº 09564/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Avenida Gago Coutinho, junto ao 
nº 1181 (Edifício Miramar), freguesia de Gulpilha-
res, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
para pessoas e bens, violando o disposto no arti-
go 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.

Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 07 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/05/2016

EDT-CMVNG/2016/308
(PROC.º Nº 0099/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua das Agrieiras, traseiras do nº 150 (sul), 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
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a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 07 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/05/2016

EDT-CMVNG/2016/309
(PROC.º Nº 0285/2015 – DEVS)

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

Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 07 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/05/2016

EDT-CMVNG/2016/310
(PROC.º Nº 1159/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua General Humberto Delgado, junto ao 
nº 226, freguesia de Serzedo, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 



Nº 65 | maio 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 51

arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/05/2016

EDT-CMVNG/2016/311
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 07 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 4 de abril de 2016, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no n.º 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, 29 de abril de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/05/2016

EDT-CMVNG/2016/312
(PROC.º Nº 1203/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Travessa do Cardal, traseiras do nº 67, fre-
guesia de S. Félix da Marinha, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
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consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/05/2016

EDT-CMVNG/2016/313
(PROC.º Nº 1121/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua da Igreja Velha, junto ao nº 515 e junto 
às instalações da Eurospuma, freguesia de S. Félix 
da Marinha, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 

a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/05/2016

EDT-CMVNG/2016/314
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal, da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/PCM/2014, 
de 13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelou-
ro da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, com competência subdelegada pelo despa-
cho 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 Ou-
tubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários do imóvel sito na 
Rua do Clube de Futebol de Oliveira do Douro, n.º 
107, casas 1 e 2, freguesia de Oliveira do Douro, 
4430-420 V. N. GAIA, de que, no âmbito do Proces-
so Administrativo nº 1172/VT/2015, foi pelo despa-
cho do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização 
Municipal e Vistorias Administrativas, Dr. Manuel 
Monteiro, de 11 de março de 2016, determinada 
a realização de uma vistoria ao referido imóvel, a 
título oficioso, nos termos e para os efeitos do dis-
posto nos artigos 89.º e seguintes do Regulamen-
to Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, com vista à avaliação do seu estado 
de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 13 de junho 
de 2016, pelas 09:45 horas, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, pela parte proprietária no seu todo, 
ser indicado um perito para intervir na mesma e/
ou formular quesitos que pretenda ver respondidos 
pelos técnicos nomeados.
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Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho 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 Ou-
tubro de 2013.
Vila Nova de Gaia, 18 de abril de 2016.
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 05/05/2016

EDT-CMVNG/2016/315
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Proce-
dimento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências subdelega-
das pelo despacho n.º 13/PCM/2014 de 10/03 do 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 112º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edi-
tal, e em cumprimento do despacho por si profe-
rido, datado de 13/04/2016, ficam notificados, os 
Herdeiros e demais interessados do imóvel sito na 
Rampa da Amieira, 62, freguesia de S. Félix da Ma-
rinha deste Concelho, do teor da decisão proferida 
no processo nº 659/FU/2011, cujos termos e fun-
damentos a seguir se transcrevem:
Em referência ao assunto acima identificado, e já 
transmitido através de EDITAL, comunico que, por 
despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de 13/04/2016, e em cumprimento do 
disposto no artigo 106º, n.º 1 do Regime Jurídico 
da Urbanização e da Edificação (RJUE) - aprova-
do pelo D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
sua atual redação -, foi ordenada a demolição da 
construção - (edifício de características precárias, 
utilizado como habitação, com área aproximada de 
65,00 m2) - por ter sido executada ilegalmente, 
sita na Rampa da Amieira, 62, freguesia de S. Félix 
da Marinha deste município.
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exa. um prazo de 180 dias, findo o qual 
serão adotados os procedimentos legais necessá-
rios.
Reitere-se, no entanto, que, tratando-se de habi-
tação permanente, essa circunstância será devida-
mente ponderada antes de ser adotada qualquer 
medida coerciva, nos termos do artigo 106º, nº 4 e 
artigos 107º e seguintes do RJUE.
Apenas no caso de se verificar a adoção de medidas 
coercivas, as quais ser-lhe-ão atempadamente co-
municadas, informa-se que das mesmas decorrem 

custos da V/ responsabilidade.
A ordem é proferida como medida extrema em face 
de ausência de qualquer diligência no sentido de 
promover a regularização da operação urbanística 
em causa, apesar de ter sido notificado para apre-
sentar o respetivo pedido de legalização.
Por último, adverte-se que o não cumprimento da 
presente ordem o fará incorrer na prática do crime 
de desobediência previsto e punido nos termos do 
disposto no artigo 348º do Código Penal, o qual 
será comunicado ao Ministério Público para os de-
vidos efeitos.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril 2016.
Por delegação de competências O Vice-Presidente 
da Câmara (Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 05/05/2016

EDT-CMVNG/2016/316
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências subdelega-
das pelo despacho n.º 13/PCM/2014 de 10/03 ao 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
29/03/2016, e nos termos do Art.º 122 do Código 
de Procedimento Administrativo, ficam notificados, 
os HERDEIROS DE EUGÉNIA DOS SANTOS OLIVEI-
RA BOIA E DEMAIS INTERESSADOS do imóvel sito 
na Rua do Horto; 385, freguesia de Serzedo e Pe-
rosinho deste concelho, do seguinte:
Em referência ao assunto acima identificado, e já 
transmitido através edital, foi ordenada a demolição 
das construções -construção destinada a habitação, 
de um piso, com uma área de aproximadamente 
110m2, executada à face da via pública e corpo de 
anexos, com uma área de aproximadamente 20m2 
de apoio à habitação - por terem sido executadas 
ilegalmente, sitas na Rua do Horto, 385, freguesia 
de Serzedo e Perosinho deste município.
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Ex.ª. um prazo de 180 dias, findo o qual 
serão adotados os procedimentos legais necessá-
rios.
Reitere-se, no entanto, que, tratando-se de habi-
tação permanente, essa circunstância será devida-
mente ponderada antes de ser adotada qualquer 
medida coerciva, nos termos do artigo 106º, nº 4 e 
artigos 107º e seguintes do RJUE.
Apenas no caso de se verificar a adoção de medidas 
coercivas, as quais ser-lhe-ão atempadamente co-
municadas, informa-se que das mesmas decorrem 
custos da V/ responsabilidade.
Por último, adverte-se que o não cumprimento da 
presente ordem a fará incorrer na prática do crime 
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de desobediência previsto e punido nos termos do 
disposto no artigo 348º do Código Penal, o qual 
será comunicado ao Ministério Público para os de-
vidos efeitos.
Vila Nova de Gaia, 29 de Março 2016.
Por delegação de competências
O Vice-Presidente da Câmara (Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 05/05/2016

EDT-CMVNG/2016/317
(PROC.º Nº 0807/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua Leira do Monte, traseiras do nº 54, fre-
guesia de S. Félix da Marinha, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 

a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/05/2016

EDT-CMVNG/2016/318
(PROC.º Nº 1075/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Clube de Futebol, junto ao nº 76, 
freguesia de S. Félix da Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-



Nº 65 | maio 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 55

cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/05/2016

EDT-CMVNG/2016/320
(PROC.º Nº 1094/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua do Calvário, ao lado direito do nº 150, 
freguesia de Grijó, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.

Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/05/2016

EDT-CMVNG/2016/321
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 7 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 4 de abril de 2016, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no n.º 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo na 
reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 29 de abril de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/05/2016

EDT-CMVNG/2016/322
(PROC.º Nº 0869/2015 – DEVS)

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



Nº 65 | maio 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

56

go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua da Fontinha, junto ao nº 310, 
freguesia de Sermonde, deste concelho, se encon-
tra coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/05/2016

EDT-CMVNG/2016/323
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Nuno 

André da Silva Costa, com última morada conhe-
cida na Rua da Arroteia nº135, casa 3 - Porto, na 
qualidade de proprietário conforme consta na Con-
servatória do Registo de Automóveis, do veiculo li-
geiro de passageiros, de matrícula 55-27-AB, marca 
Opel, modelo Corsa, cor vermelha, de que o veiculo 
se encontra depositado no Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena
Dispõe o(a) notificado(a) 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 ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/708
Vila Nova de Gaia, 28-04-2016 
Data de Publicitação: 09/05/2016

EDT-CMVNG/2016/324
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 92/81
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 4 de abril de 
2016, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
as sucessivas alterações, que foi apresentado um 
pedido de alteração da licença de loteamento n.º 
92/81 para o lote n.º 9, requerido em nome de 
CARLA MANUELA DA SILVA PEREIRA, que tem como 
objetivo a ampliação da área de construção, com a 
criação de segundo piso, com área de 37,10m2; a 
construção de alpendre na fachada voltada a Sul 
e a ampliação dos muros de vedação confinantes 
com a via pública. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 507/16 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)
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Data de Publicitação: 10/05/2016

EDT-CMVNG/2016/325
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 07/10
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 30 de março 
de 2016, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual, redação que está em curso a realização 
de proposta de alteração da licença de loteamento 
n.º 07/10, que tem como objetivo flexibilizar as es-
pecificações do loteamento, propondo para o efei-
to: 
Os valores das áreas de implantação e de constru-
ção associados para as edificações do loteamento 
são considerados como máximos;
O polígono de implantação das edificações corres-
ponde ao perímetro que demarca a área na qual 
pode ser implantado o edifício; 
As empenas das construções principais que são ge-
minadas devem ser colmatadas entre si, sendo a 
profundidade determinada pela primeira edificação 
objeto de apresentação do respetivo processo de 
obras particulares. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 

de 10 dias.
O processo n.º 330/85 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: 10/05/2016

EDT-CMVNG/2016/326
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 8 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 18 de abril de 2016, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no n.º 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo na 
reunião de 2013/10/25. 
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 5 de maio de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/05/2016

EDT-CMVNG/2016/327
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
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DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 9 respeitante à Reu-
nião Ordinária realizada no dia 2 de maio de 2016, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no n.º 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, 5 de maio de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/05/2016

EDT-CMVNG/2016/328
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 40/79
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 8 de março 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 40/79 para o lote n.º 7, requerido em nome 
de MARIA AMÉLIA TAVARES DE FREITAS, que tem 
como objetivo a ampliação do piso do r/chão sobre 
o piso da cave até ao limite posterior do lote e a 
ampliação do volume destinado a arrumo no terra-
ço do 1º andar.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 5173/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 10/05/2016

EDT-CMVNG/2016/329
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 19/04
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 7 de março 
de 2016, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 19/04 para o lote n.º 9, requerido em nome de 
HELDER MIGUEL CARDOSO GONÇALVES, que tem 
como objetivo o ligeiro acerto da área do lote, de 
1.503m2 para 1.507m2, resultante da realização 
de levantamento topográfico; a alteração da im-
plantação da edificação principal e a alteração das 
áreas de construção do piso 0 e do piso 1. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 2910/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
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Data de Publicitação: 10/05/2016

EDT-CMVNG/2016/334
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Rui Ma-
nuel de Matos Pinto da Costa, com última morada 
conhecida na Avenida da República nº616, 2º Dt.º 
- Mafamude, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que poderá proceder ao levantamento do veícu-
lo Ligeiro de Passageiros, de matrícula SH-01-04, 
marca Renault, modelo 19, apreendido pela Polícia 
de Segurança Pública, em face do pedido prove-
niente do 8º Juízo do Tribunal de Pequena Instância 
Cível de Lisboa 
Dispõe o(a) notificado(a) 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 ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/711
Vila Nova de Gaia, 28-04-2016 
Data de Publicitação: 11/05/2016

EDT-CMVNG/2016/335
(PROC.º Nº 0752/2015 – DEVS)

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

nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Júlio Dinis, a poente do nº 283 
da Travessa das Moutadas, freguesia de Gulpilha-
res, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
para pessoas e bens, violando o disposto no arti-
go 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de maio de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2016

EDT-CMVNG/2016/336
(PROC.º Nº 0559/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
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das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Camilo Castelo Branco, traseiras 
das habitações (denominado Quinta do Castanhei-
ro), freguesia de Santa Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos, (corta fogo de 
cerca de 20m junto ás habitações da Rua Camilo 
Castelo Branco).
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de maio de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2016

EDT-CMVNG/2016/337
(PROC.º Nº 1140/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua Professor César Morais, junto ao nº 281 
(lote 3), freguesia de Canelas, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 



Nº 65 | maio 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 61

consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de maio de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2016

EDT-CMVNG/2016/338
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada Cláu-
dia Patrícia Paulo Fernandes, com última morada 
conhecida na Rua de Gramoinhos nº61 – 5º Esq.º 
- Vilar do Paraíso, na qualidade de proprietária con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 15/02/2016, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua Pero Vaz de Caminha, freguesia de Mafamude, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Opel, modelo Corsa, matrícula 
90-44-CH
Dispõe o(a) notificado(a) 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 ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/703
Vila Nova de Gaia, 26-04-2016 
Data de Publicitação: 12/05/2016

EDT-CMVNG/2016/339
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - VÁRIOS AR-
RUAMENTOS EM GRIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 21 de Março 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Rua Dr. Castro Correia, junto à intersecção com a 
Rua da Associação Desportiva (aqueduto de Murra-
ceses) – trânsito proibido a veículos de altura supe-
rior a 3,5 metros. 
Rua da Associação Desportiva, junto à intersecção 
com a Rua Dr. Castro Correia (aqueduto de Murra-
ceses) - trânsito proibido a veículos de altura supe-
rior a 3,5 metros.

Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 02 de Maio de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2016

EDT-CMVNG/2016/340
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DO CO-
TEIRO, GRIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 2 de Maio de 
2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICI-
PAL DE TRÂNSITO: Implementação Sinal B2, junto 
à intersecção com a Rua da Regedoura.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 09 de Maio de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2016

EDT-CMVNG/2016/341
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA SALVA-
DOR BRANDÃO, U. F. DE GULPILHARES E VALADA-
RES 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 18 de abril 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Implementação de 1 sinal Stop (B2), 2 sinais Sen-
tido Proibido (C1) e 2 sinais Sentido Obrigatório 
(D1a), conforme planta anexa
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 26 de abril de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2016

EDT-CMVNG/2016/345
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 15/97
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 20 de Abril 
de 2016 e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação, que foi apresentado um pedido 
de alteração da licença de loteamento n.º 15/97 
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para o lote n.º 46, requerido em nome de ERNES-
TINA DEL CAVILA PEREIRA DE SPOELBERCH, que 
tem como objetivo a alteração de uso do lote para 
estabelecimento de prestação de serviços incluindo 
as valências de equipamento de apoio à terceira 
idade, para prestação de serviços de apoio a ido-
sos em regime diurno, apoio domiciliário, residên-
cia assistida temporária, complementado com os 
serviços de fisioterapia, ginástica de recuperação e 
manutenção, apoio a atividades desportivas, centro 
de estudos, leitura e exposições e ainda prestação 
de serviços de restauração, prevendo ainda a am-
pliação da edificação através da construção de mais 
piso, a construir sobre parte do piso do r/chão. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias.
O processo n.º 2701/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.de 10 dias.
O Vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 16/05/2016

EDT-CMVNG/2016/346
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - VÁRIOS AR-
RUAMENTOS, MAFAMUDE
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 2 de Maio de 
2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICI-
PAL DE TRÂNSITO: 

- Rua Escola de Laborim, junto ao nó de acesso da 
A1/IC2- implementação de um sinal C13, com a 
indicação de proibição de exceder a velocidade de 
30 Km/h.
- Rua Laborim de Baixo, junto à intersecção com a 
Rua Nova de Laborim - implementação de um sinal 
C13, com a indicação de proibição de exceder a ve-
locidade de 30 Km/h.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 09 de Maio de 2016, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/05/2016

EDT-CMVNG/2016/348
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA PROF. 
EGAS MONIZ, OLIVEIRA DO DOURO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 02 de maio 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação de via de sentido único sentido 
sul-norte e a marcação de estacionamento lado di-
reito entre o nº de polícia 115 e 95, Freguesia de 
Oliveira do Douro.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 02 de maio de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/05/2016

EDT-CMVNG/2016/349
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DO CALVÁRIO, CANELAS
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 21 de Março 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO: Implementação do sinal do 
sinal C8, (trânsito proibido a veículos de largura su-
perior a 1,80 metros).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 13 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/05/2016

EDT-CMVNG/2016/350
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA MAJOR 
PALA, SANTA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 02 de maio 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
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CIPAL DE TRÂNSITO:
Implementação de via de sentido único na Rua Ma-
jor Pala (sentido poente-nascente).
- Implementação de sinalização vertical de cedên-
cia de passagem (B1) na Rua Major Pala ângulo 
com a Rua Amorim da Costa.
- Implementação de sinalização vertical de para-
gem obrigatória (B2) na Rua Amorim da Costa ân-
gulo coma Rua Major pala / Rua Dr. Castro Portugal.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 09 de maio de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/05/2016

EDT-CMVNG/2016/352
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA ADRIA-
NO CORREIA DE OLIVEIRA, AVINTES 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 02 de maio 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Rua Adriano Correia de Oliveira, no entroncamento 
com a rua da Cunha – Implementação de sinal de 
trânsito STOP (B2) – Paragem obrigatória em cru-
zamentos ou entroncamentos.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 11 de maio de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/05/2016

EDT-CMVNG/2016/353
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Carlos 
Alexandrino Pereira, com última morada conheci-
da na Rua D. Maria Ferreira da Cruz, nº40 - Maia, 
na qualidade de proprietário conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que a 
G.N.R. dos Carvalhos entregou à Policia Municipal 
de Vila Nova de Gaia, no dia 26/01/2009, o veicu-
lo ligeiro de passageiros, de matrícula 55-92-BQ, 
marca Opel, modelo Astra, que se encontra no Es-
taleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fre-
guesia da Madalena
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes

E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/807
Vila Nova de Gaia, 18-05-2016 
Data de Publicitação: 19/05/2016

EDT-CMVNG/2016/354
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 10 respeitante à Reu-
nião Pública realizada no dia 16 de maio de 2016, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no n.º 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 maio de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/05/2016

EDT-CMVNG/2016/355
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Manuel 
Oliveira, com última morada conhecida em Ordo-
nhe Argoncilhe - Lourosa, na qualidade de proprie-
tário conforme consta na Conservatória do Registo 
de Automóveis, de que a G.N.R. dos Carvalhos en-
tregou à Policia Municipal de Vila Nova de Gaia, no 
dia 26/01/2009, o veiculo ligeiro de passageiros, 
de matrícula OG-02-35, marca Fiat, modelo Uno, 
que se encontra no Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/808
Vila Nova de Gaia, 18-05-2016 
Data de Publicitação: 20/05/2016
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EDT-CMVNG/2016/356
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Gui-
lherme Rodrigues Moleiro, com última morada co-
nhecida na Avenida Comendador Ferreira Matos, 
nº337 5 habitação 58 - Matosinhos, na qualidade 
de proprietário conforme consta na Conservatória 
do Registo de Automóveis, de que a G.N.R. dos 
Carvalhos entregou à Policia Municipal de Vila Nova 
de Gaia no dia 25/01/2009, o veiculo ligeiro de pas-
sageiros, de matrícula 42-21-AA, marca Peugeot, 
modelo205, que se encontra no estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/806
Vila Nova de Gaia, 18-05-2016
Data de Publicitação: 20/05/2016

EDT-CMVNG/2016/357
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 20 de junho de 2016, segunda-
-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
20.06.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 18 de maio de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/05/2016

EDT-CMVNG/2016/359
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:

Faz saber, que fica por este meio notificada Maria 
da Glória Pinto Loureiro, com última morada conhe-
cida na Rua da Palmilheira nº 694 1º - Ermesinde, 
na qualidade de proprietária conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que a 
G.N.R. dos Carvalhos entregou à Policia Municipal 
de Vila Nova de Gaia, no dia 27/01/2009, o veicu-
lo ligeiro de passageiros, de matrícula 48-71-CR, 
marca Fiat, modelo Uno, que se encontra no Esta-
leiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fregue-
sia da Madalena.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/824
Vila Nova de Gaia, 23-05-2016 
Data de Publicitação: 23/05/2016

EDT-CMVNG/2016/362
(PROC.º Nº 0055/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito junto ao nº 75 da Travessa de São Paio, 
freguesia de Canidelo, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
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de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/05/2016

EDT-CMVNG/2016/363
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Fernan-
do Manuel Fernandes da Câmara Pires, com última 
morada conhecida na Rua José Almada Negreiros, 
270, 2º D - Canidelo, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a G.N.R. de Arcozelo entre-
gou à Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia no dia 
23/02/2010, o veiculo ligeiro de passageiros, de 
matrícula 11-01-HE, marca Opel, modelo Frontera, 
o qual se encontra no Estaleiro Municipal, sito na 
Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/827
Vila Nova de Gaia, 24-05-2016
Data de Publicitação: 25/05/2016

EDT-CMVNG/2016/366
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 

Departamento da Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/2014, de 
13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, com competência subdelegada pelo despa-
cho 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 Ou-
tubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, ao proprietário da edificação sita 
na Rua das Azenhas, n.º 15, casa 6, 4430-032 VILA 
NOVA DE GAIA, de que, no âmbito do Processo Ad-
ministrativo nº 566/VT/2010, foi por despacho da-
quele Senhor Vereador, de 3 de maio de 2016, pro-
ferida a seguinte decisão:
“Em 18.11.2015, foi realizada a título oficioso, uma 
vistoria administrativa à edificação com a localiza-
ção referida em epígrafe, ocupada em regime de 
inquilinato por Maria Rosa da Silva Peixoto Dias, 
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 subsequente.
Lavrou-se auto do mesmo, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com a descrição que nele foi 
referida pelos peritos, está em causa, em termos 
espaciais, um imóvel de construção antiga, forma-
da por um corpo implantado à face da via pública, 
constituído por 3 pavimentos acima da cota de so-
leira, destinado a armazém no primeiro pavimento 
e a uma habitação em cada um dos restantes; por 
um outro corpo contíguo posterior, constituído por 
r/chão por r/chão e andar, destinado a uma habita-
ção em parte do r/chão, uma habitação no andar e 
outra na parte restante do r/chão, e por uma cons-
trução “abarracada” adossada à entrada da habi-
tação, executada em estrutura de ferro e chapas 
acrílicas, que compreende a instalação sanitária e o 
hall de entrada da habitação.
Em matéria de conservação das respetivas estrutu-
ras, importa referir, que após análise das patologias 
elencadas pelos peritos no auto de vistoria lavrado, 
na sua generalidade e na sua especificidade, se ve-
rifica que as mesmas provocam relevante insalubri-
dade e insegurança no local.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal do 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 
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necessárias à correção de más condições de salu-
bridade e/ou segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Nesse sentido, foi em 03.02.2016 efetuada audi-
ência prévia à parte proprietária através de edital 
e em 21.01.2016 à locatária, Maria Rosa da Silva 
Peixoto Dias, por intermédio do ofício n.º 664, rela-
tivamente à intenção deste Município ordenar à pri-
meira, a realização dos trabalhos abaixo menciona-
dos, nos termos lá descritos e com os fundamentos 
lá especificados. Não foi no entanto, por nenhuma 
delas deduzida qualquer resposta.
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 assinaladas no auto de 
vistoria, e à eliminação da insalubridade e insegu-
rança por elas provocadas, com fundamento neste 
último, na proposta de audiência aos interessados, 
e com base na presente informação, ser ordenado 
ao proprietário (a), no prazo máximo de 90 dias 
úteis, a realização dos seguintes trabalhos:
EXTERIOR
a) Fachadas
Colmatação da fissuração existente na fachada sul 
do corpo posterior.
Reparação do reboco, incluindo pintura do corpo 
posterior.
Cobertura
Reparação da cobertura, sendo repostas todas as 
telhas deficientemente colocadas.
Substituição das chapas acrílicas da cobertura da 
instalação sanitária por telha cerâmica.
Logradouro
Remoção da estrutura metálica e das chapas acríli-
cas que constituem a zona de acesso à casa 6.
-UNIDADE - Habitação designada por casa 6
Substituição de todo o pavimento em soalho, in-
cluindo a sua estrutura de suporte.
Reparação/reconstrução das paredes divisórias em 
tabique e em madeira.
Reparação/substituição dos tetos em madeira de 
forro.
Reparação/reposição do material cerâmico de re-
vestimento do pavimento da instalação sanitária
Reparação da instalação elétrica.”
Adverte-se o proprietário, de que, os Serviços de 
Vistorias Administrativas deste Município, devem 
ser informados da data prevista para o início destas 
obras, a fim das mesmas serem acompanhadas por 
Técnicos Municipais.
Adverte-se igualmente, de que, caso não cumpra 
voluntariamente com o ordenado, no prazo indi-
cado, ficará sujeito (a) à instauração de processo 
de contraordenacional pelo ilícito previsto e punido 
pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente, punível com coima a graduar 
entre € 500,00 e €10.000, incorrendo ainda na pra-
tica do crime de desobediência, nos termos do art.º 
348.º, n.º 1, alínea b) do Código Penal, para além 
das obras poderem ser executadas coercivamente 
pelo Município, com custos a seu cargo, nos termos 
dos artigos n.os 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele 
diploma legal.
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, 
(Dr. Telmo Moreira)
AUTO DE VISTORIA
Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano de 
dois mil e quinze, compareceram, Sandra Matos 
Garcia de Louçano, Arquiteta, Fátima Alexandra 
Macedo de Vasconcelos Correia de Almeida, Arqui-
teta, e Albano Fernando Tavares de Sousa, Assis-
tente Técnico, na qualidade de técnicos designados 
pela Câmara Municipal para proceder à respetiva 
vistoria da unidade 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 re-
dação conferida pela legislação subsequente.
Esteve ainda presente Maria Rosa da Silva Peixoto 
Dias, na qualidade de inquilina da unidade OBJETO 
da vistoria.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA 
Processo: 566/VT/2010
Localização
Arruamento principal: Rua das Azenhas 
N.º polícia: nº15
Unidade OBJETO da vistoria: Casa 6
Freguesia: Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO/ UNIDADE DO 
PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA
Descrição: Trata-se de um prédio constituído por 
uma edificação de construção antiga formada por 
um corpo implanto à face da via pública, consti-
tuído por 3 pavimentos acima da cota de soleira 
destinado a armazém no 1º pavimento e a uma ha-
bitação em cada um dos restantes pavimentos, por 
um corpo contíguo posterior constituído por r/chão 
e andar destinado a uma habitação em parte do r/
chão, uma habitação no andar e outra habitação na 
parte restante do r/chão e no andar, por uma cons-
trução “abarracada” adossada à entrada da habi-
tação, executada em estrutura de ferro e chapas 
acrílicas, que compreende a instalação sanitária e 
o hall de entrada da habitação, e por logradouro 
adjacente às fachadas sul e nascente.
A vistoria teve por objetivo a verificação do estado 
de conservação da habitação designada por casa 6, 



Nº 65 | maio 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 67

que se encontra localizada em parte do r/chão do 
corpo das traseiras.
Construtivamente a edificação em causa mostra-
-se executada com paredes exteriores em alvenaria 
de pedra rebocadas e pintadas, caixilharia exterior 
de portas e janelas em madeira e alumínio, pavi-
mento em soalho, paredes divisórias em tabique 
rebocadas e pintadas e em madeira pintadas, tetos 
em madeira de forro e cobertura em telha cerâmica 
assente em armação de madeira.
As águas residuais pluviais estão parcialmente do-
tadas de sistema de drenagem através de caleiras 
e tubos de queda com descarga final na via pública.
A edificação possui três fachadas e uma empena 
que estão orientadas no sentido sul / nascente /
ponte/norte respetivamente.
Nº de pisos: 3 (três) 
Nº total de unidades: 5 (cinco) 
Uso da unidade objeto da vistoria: Habitação, ocu-
pada em regime de inquilinato, assim com a habi-
tação superior, designada por casa 5, encontrando-
-se as restantes unidades devolutas.
Descrição da unidade objeto da vistoria:  É for-
mada por cozinha, sala, 2 quartos, arrumos, hall 
de entrada, instalação sanitária e hall de entrada 
no exterior no perímetro da habitação.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO / UNIDADE OBJETO DA VISTO-
RIA 
3.1. – EXTERIOR
a) Fachada principal (nascente – corpo posterior)
Degradação do reboco e da pintura.
(fotografia n.º 01, 02)
b) Fachada posterior (poente – corpo posterior) 
Não foi possível visualizar.
c) Fachada lateral esquerda (sul – corpo posterior) 
Degradação do reboco e da pintura.
Existência de fissuração, indiciando assentamentos 
da fundação. 
(fotografia n.º 04)
d) Fachada lateral direita (empena norte – corpo 
posterior)
Degradação da camada de impermeabilização e do 
reboco, com ausência de pintura.
(fotografia n.º 01)
e) Cobertura – corpo posterior
Degradação da cobertura, com telhas deficiente-
mente colocadas.
Degradação da cobertura em chapas acrílicas da 
instalação sanitária e do acesso à habitação ados-
sados à fachada principal.
(fotografia n.º 01)
f) Logradouro
Degradação da estrutura metálica com paredes e 
cobertura em chapas acrílicas que constituem o 
acesso à casa 6.
(fotografia n.º 05, 06)

3.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
3.3. – UNIDADE – Habitação designada por casa 6
Colapso parcial do pavimento em soalho e abati-
mento da parte restante, evidenciado a completa 
deterioração da sua estrutura de suporte em ma-
deira, impedindo o uso do compartimento onde se 
verificou o colapso e condicionando o uso da habi-
tação no seu todo. (Estas patologias retiram à ha-
bitação o mínimo de condições de segurança e de 
utilização).
Degradação das paredes divisórias em tabique e 
em madeira.
Degradação geral dos tetos em madeira de forro.
Degradação geral do reboco das paredes, com áre-
as desagregadas, incluindo a pintura.
Deterioração do material cerâmico de revestimento 
do pavimento da instalação sanitária.
Deterioração da instalação elétrica.
(fotografia n.º 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14)
3.4. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo).
3.4.1. O estado de conservação é MAU.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. - EXTERIOR
a) Fachadas
Colmatação da fissuração existente na fachada sul 
do corpo posterior.
Reparação do reboco, incluindo pintura do corpo 
posterior.
b) Cobertura
Reparação da cobertura, sendo repostas todas as 
telhas deficientemente colocadas.
Substituição das chapas acrílica da cobertura da 
instalação sanitária por telha cerâmica.
c) Logradouro
Remoção da estrutura metálica e das chapas acríli-
cas que constituem a zona de acesso à casa 6.
4.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
4.3. – UNIDADE – Habitação designada por casa 6
Substituição de todo o pavimento em soalho, in-
cluindo a sua estrutura de suporte.
Reparação/reconstrução das paredes divisórias em 
tabique e em madeira.
Reparação / substituição dos tetos em madeira de 
forro.
Reparação/reposição do material cerâmico de re-
vestimento do pavimento da instalação sanitária.
Reparação da instalação elétrica.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo proposto para a realização dos trabalhos é 
de 90 dias.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
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A parte proprietária não formulou quaisquer que-
sitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com três páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Sandra Matos Garcia de Louçano)
(Fátima Alexandra Macedo de Vasconcelos Correia 
de Almeida)
(Albano Fernando Tavares de Sousa - relator)
Data de Publicitação: 25/05/2016

EDT-CMVNG/2016/368
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Florian 
Bogdanel Polozache, com última morada conheci-
da no Largo Estevão Torres, 601 – 1º - Mafamude, 
na qualidade de proprietário conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que 
a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu 
no dia 02/03/2016, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 
alínea f) do Código da Estrada, da Rua D. Pedro V, 
freguesia de Mafamude, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Honda, mo-
delo Concerto, matrícula 10-02-AF
Dispõe o(a) notificado(a) 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 ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/805
Vila Nova de Gaia, 18-05-2016 
Data de Publicitação: 30/05/2016

EDT-CMVNG/2016/369
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 9 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 2 de maio de 2016, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no n.º 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo na 
reunião de 2013/10/25.

Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 30/05/2016

EDT-CMVNG/2016/370
(PROC.º Nº 0333/2014 – DEVS)
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito nas traseiras do nº 72 da Travessa Dr. Ferrei-
ra Alves, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, 
através de Edital, nos termos da alínea d) do nº1 
do artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº 442/91 de 15 de 
Novembro, para no prazo de 20 dias, contados da 
data da sua afixação (13-01-2016) proceder à lim-
peza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33º e na alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio, notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
em causa, de que, a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia tomará posse administrativa do citado pré-
dio, a partir do próximo dia 14 de Junho de 2016 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
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E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia,13 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 04/12/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no em causa, situado nas traseiras do nº 72 da Tra-
vessa Dr. Ferreira Alves, freguesia de Gulpilhares, 
deste concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 149º Dec. Lei nº 442/91 de 15 de No-
vembro, alterado pelo Dec. Lei nº 61/96 de 31 de 
Janeiro e conforme o previsto no art.º 6º do Dec. 
Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 14 de Ju-
nho de 2016, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, com custas a 
cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de Maio de 2016
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 30/05/2016

EDT-CMVNG/2016/372
(PROC.º Nº 1056/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha a constru-
ção inacabada, sita no Caminho do Pinheiral, frente 
ao nº 59, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
através de Edital, nos termos da alínea d) do n.º 
1 do artigo 70.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, para no prazo de 20 dias, con-
tados da data da sua afixação (2015/08/13), pro-
ceder à limpeza do terreno em causa, ao abrigo 
do disposto no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 
49.º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e 

que, decorrido entretanto o prazo atrás referido, foi 
constatado que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 07 de Junho de 2016, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia,13 de Maio de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 07/05/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno e interior da habitação em ruínas, situado no 
Caminho do Pinheiral, frente ao nº 59, freguesia de 
Canidelo, deste concelho, de forma a que o respe-
tivo prédio cumpra o definido nesta matéria no Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 
2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 61/96, 
de 31 de janeiro e conforme o previsto no artigo 6º 
do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará posse 
administrativa do citado prédio a partir do próximo 
dia 07 de Junho de 2016, pelas 07:00 horas, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
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do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de Maio de 2016. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada,
(despacho nº 147/PCM/2013 de 01/11/2013)
(Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 30/05/2016

EDT-CMVNG/2016/373
(PROC.º Nº 0527/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito nas traseiras do nº 100 da Rua Vinte e Oito 
de Janeiro, freguesia de Santa Marinha, deste con-
celho, através de Edital, nos termos da alínea d) 
do nº1 do artigo 70º do Código de Procedimento 
Administrativo aprovado pelo Dec. Lei nº 442/91 
de 15 de Novembro, para no prazo de 20 dias, con-
tados da data da sua afixação (17-12-2015) pro-
ceder à limpeza do terreno em causa, ao abrigo 
do disposto no artigo 33º e na alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
e que, decorrido entretanto o prazo atrás referido, 
foi constatado que não cumpriu o que lhe foi orde-
nado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio, notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
em causa, de que, a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia tomará posse administrativa do citado pré-
dio, a partir do próximo dia 09 de Junho de 2016 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-

lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia,13 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 19/11/2015, foi ordenado ao (à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno em causa, situado nas traseiras do nº 100 da 
Rua Vinte e Oito de Janeiro, freguesia de Santa Ma-
rinha, deste concelho, de forma a que o respetivo 
terreno cumpra o definido nesta matéria no Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 149º Dec. Lei nº 442/91 de 15 de No-
vembro, alterado pelo Dec. Lei nº 61/96 de 31 de 
Janeiro e conforme o previsto no art.º 6º do Dec. 
Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 09 de Ju-
nho de 2016, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, com custas a 
cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de Maio de 2016
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 30/05/2016

EDT-CMVNG/2016/374
(PROC.º Nº 0734/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o terre-
no situado na Rua de Santo Isidro, traseiras do nº 
103, freguesia de Pedroso, deste concelho, através 
de Edital, nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº 442/91 de 15 de Novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (19-01-2016) proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 



Nº 65 | maio 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 71

Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio, notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
em causa, de que, a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia tomará posse administrativa do citado pré-
dio, a partir do próximo dia 21 de Junho de 2016 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia,13 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 05/01/2016, foi ordenado ao (à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno em causa, situado na Rua de Santo Isidro, tra-
seiras do nº 103, freguesia de Pedroso, deste con-
celho, de forma a que o respetivo terreno cumpra 
o definido nesta matéria no Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 149º Dec. Lei nº 442/91 de 15 de No-
vembro, alterado pelo Dec. Lei nº 61/96 de 31 de 
Janeiro e conforme o previsto no art.º 6º do Dec. 
Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 21 de Ju-
nho de 2016, e pelo período estritamente neces-

sário ao cumprimento do ordenado, com custas a 
cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de Maio de 2016
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 30/05/2016
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