
Nº 66 | junho 2016
www.cm-gaia.pt

Gaia
Boletim

Municipal



Nº 66 | junho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

2

A. ASSEMBLEIA MUNICIPAL

 A.1 Minuta da Ata 42 (reunião ordinária - 02.06.2016) _________________________________

 A.2 Minuta da Ata 43 (reunião ordinária - 16.06.2016) _________________________________

 A.3 Minuta da Ata 44 (reunião ordinária - 29.06.2016) _________________________________

B. CÂMARA MUNICIPAL

 B.1 Ata nº 11 (reunião ordinária - 06.06.2016) _______________________________________ 

 B.2 Ata nº 12 (reunião pública - 20.06.2016) ________________________________________

 

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇOS

 C.1 Despachos ________________________________________________________________

 C.2 Ordens de serviço __________________________________________________________

D. REGULAMENTOS

 D.1 Regulamento de Fundo de Maneio e de Fundos Fixos de Caixa________________________

E. AVISOS E EDITAIS

 D.1 Avisos ____________________________________________________________________

 D.2 Editais ___________________________________________________________________

ÍNDICE

03

04

05

32

60

65

66

68

68

07



Nº 66 | junho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 3

A.1. MINUTA DA ATA 42
Aos dois dias do mês de junho 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 a Ata n° 39 de 14.04.2016, aprovada por 
Unanimidade, de acordo como n.º 3 do Art.º 34.° 
do CPA.
2) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Foi uma Proposta de Recomendação, apresen-
tada pelo Grupo Municipal do BE sobre o "Festival 
"Marés Vivas'", rejeitada por Maioria, com 43 votos 
contra (15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos Pre-
sidentes de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD 
06 do Movimento Independente "Juntos por Gaia", 
02 do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares/Valadares) e 04 Votos a favor 
(03 da CDU e 01 do BE).
b) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Muni-
cipal da CDU, sob a epígrafe "Em defesa da Escola 
Pública” aprovada por Maioria, com 08 votos contra 
(06 do PSD e 02 do CDS-PP), 06 abstenções do 
Movimento/Independente "Juntos por Gaia" e 33 
votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal 
dos Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 01 do 
Substituto Legal do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da Madalena, 03 da CDU, 01 do BE e 01 
do Movimento Independente de Cidadãos Gulpilha-
res/Valadares).
c) Foi um Voto de Louvor, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PSD, subscrito pelo Senhor Presidente 
da Assembleia Municipal e por todos os restantes 
Grupos Municipais, "Pelo apuramento do Valadares 
Gaia Futebol Clube (Equipa de Futebol Feminino 
para afinal da Taça de Portugal aprovado por Una-
nimidade.
d) Foi um Voto de Louvor apresentado pelo Grupo 
Municipal do PSD, subscrito pelo Senhor Presiden-
te da Assembleia Municipal e por todos os restan-
tes Grupos Municipais, ao "Colégio de Gaia e à sua 
Equipa de Andebol Feminino por ser finalista da 
Taça de Portugal” aprovado por Unanimidade.
e) Foi uma Proposta de Recomendação, apresen-
tada pelo Grupo Municipal do PSD, sob a epígra-
fe "Abertura do Concurso Internacional para a se-
gunda fase de Requalificação do Hospital de Gaia” 
aprovada por Maioria com 35 abstenções (15 do 
PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 06 do Movimento Independen-
te "Juntos por Gaia", 01 do Substituto Legal do Se-
nhor Presidente da Junta de Freguesia da Madalena 
e 01 do Movimento Independente de Cidadãos Gul-
pilhares/Valadares) e 12 votos a favor (06 do PSD, 
03 da CDU, 02 do CDS-PP e 01 do BE).
3) No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações: 
a) Foi o ponto 4.1. da Ordem de Trabalhos "Dis-

cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à 1ª Revisão ao Orçamento e Despesa do 
ano financeiro de 2016", aprovado por Unanimida-
de.
b) Foi o ponto 4.2. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Alteração ao Art.º 9.° das Normas de Exe-
cução Orçamental — Dispensa Total e Parcial de Ta-
xas e Outras Receitas", aprovado por Maioria com 
02 votos contra do CDS-PP e votos a favor (15 do 
PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 07 do PSD 06 do Movimento 
Independente "Juntos por Gaia", 03 da CDU, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares).
c) Foi o ponto4.3. da Ordem de Trabalhos "Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Programa do Concurso retificado relativo 
ao "Concurso Público para a concessão da explo-
ração do bar e restaurante do Parque Biológico e 
do bar do Parque da Lavandeira" e à prorrogação 
do prazo para apresentação de propostas, no mí-
nimo, por período equivalente ao tempo decorrido 
desde o início do prazo (16 de abril de 2016) até à 
comunicação das retificações por aviso a publicar 
no Diário da República aprovado por Unanimidade.
d) Foi o ponto 4.4. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Desafetação do domínio público para o 
domínio privado da parcela de terreno com 291,90 
m2, sita na Rua Dr. José Pedrosa e Castro. União de 
Freguesias de Serzedo e Perosinho", aprovado por 
Unanimidade.
e) Foi o ponto 4.5. 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 "Vidraria Resende, Lda" - 
Proc. N.º 4700/15 - RI, União das Freguesias de 
Grijó e Sermonde” aprovado por Unanimidade.
f) Foi o ponto 4.6. 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, solicitado por “José Amâncio Santos Bele-
za & Filhos, Lda" — Proc. N.º 5532/15 -RI, União 
das Freguesias de Serzedo e Perosinho", aprovado 
por Unanimidade.
g) Foi o ponto 4.7. 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 Maria do Rosário Batista 
dos Santos Pinto da Silva - Proc. n.º 5440/15 - RI, 
Freguesia de Avintes aprovado por Unanimidade.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 
por encerrada eram 02 horas e 15 minutos do dia 
03 de junho de 2016, da qual se lavrou a presente 
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15 minuta de ata, a qual vai ser lida e assinada pela 
Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor Presi-
dente da Assembleia Municipal, e que foi aprovada 
por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.

A.2. MINUTA DA ATA 43
Aos dezasseis dias do mês de Junho, 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 4.8. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Proposta para autorização da despesa, 
abertura do procedimento, ao abrigo da alínea c) 
do n.º 1, do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21.02, da 
consolidação da Escarpa da Serra do Pilar”, aprova-
do por Unanimidade. 
2) Foi o ponto 4.9. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao pedido de abertura de procedimento 
concursal para postos de trabalho no âmbito das 
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – 
2016/2017”, aprovado por Unanimidade. 
3) Foi o ponto 4.10. “Discussão e Votação da Pro-
posta da Câmara Municipal quanto à desafetação 
do domínio público para o domínio privado munici-
pal da parcela de terreno com 920 m2, sita na Rua 
General Torres, inscrita na matriz predial urbana 
sob parte do artigo 6894, União de Freguesias de 
Santa Marinha e Afurada”, aprovado por Unanimi-
dade. 
4) Foi o ponto 4.11. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à cedência em regime de direito de super-
fície do terreno sito na Rua Vinte e Cinco de Abril, 
União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Para-
íso com a área de 5.201,25 m2 cedida ao domínio 
público municipal para equipamento pelo Alvará de 
Loteamento n.º 09/09”, aprovado por Unanimida-
de. O Senhor Deputado António Fernando dos San-
tos Rocha não participou na votação. 
5) Foi o ponto 4.12. 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 industrial, solicitado por “Tevol, Lda” – Proc. n.º 
5486/15 – RI, União das Freguesias de Serzedo e 
Perosinho”, aprovado por Unanimidade. 
6) Foi o ponto 4.13. 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, solicitado por “Joaquim Pinto Leocádio e 

Filhos, Lda” – Proc. n.º 4403/15 – RI, Freguesia de 
Canidelo”, aprovado por Unanimidade. 
7) Foi o ponto 4.14. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Municipal 
do pedido de regularização de estabelecimento in-
dustrial, solicitado por “Cerca de Pedra Unipessoal, 
Lda” – Proc. n.º 5281/15 – RI, Freguesia de Cane-
las”, aprovado por Unanimidade. 
8) Foi o ponto 4.15. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Municipal 
do pedido de regularização de estabelecimento in-
dustrial, solicitado por “Carpintaria da Lavandeira, 
Lda” – Proc. n.º 5506/15 – RI, União das Freguesias 
de Grijó e Sermonde”, aprovado por Unanimidade. 
9) Foi o ponto 4.16. 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, solicitado por “Irmãos Paiva, Lda” – Proc. 
n.º 5523/15 – RI, União das Freguesias de Pedroso 
e Seixezelo”, aprovado por Unanimidade.
10) 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 “Fundição do Regato Uni-
pessoal Lda” – Proc. n.º 5521/15 – RI, União das 
Freguesias de Gulpilhares e Valadares”, aprovado 
por Unanimidade. 
11) Foi o ponto 4.18. 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, solicitado por Manuel Gonçalves da Costa 
– Proc. n.º 5503/15 – RI, Freguesia de Avintes”, 
aprovado por Unanimidade. 
12) Foi o ponto 4.19. 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, solicitado por Francisco da Costa Ramos 
– Proc. n.º 5461/15 – RI, União das Freguesias de 
Sandim, Olival Lever e Crestuma”, aprovado por 
Unanimidade. 
13) Foi o ponto 4.20. 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, solicitado por Joaquim Melo Matos – Proc. 
n.º 5310/15 – RI, União das Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma”, aprovado por Unanimi-
dade. 
14) Foi o ponto 4.21. 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-
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dustrial, solicitado por Serafim Domingos Neves da 
Silva – Proc. n.º 5543/15 – RI, Freguesia de Avin-
tes”, aprovado por Unanimidade.
15) Foi o ponto 4.22. 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, solicitado por Fernando António Rodrigues 
Sousa – Proc. n.º 4989/15 – RI, União de Fregue-
sias de Grijó e Sermonde”, aprovado por Unanimi-
dade. 
16) Foi o ponto 4.23. 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 “Mabegouto – Serralharia 
Mecânica Lda” – Proc. n.º 5482/15 – RI, União de 
Freguesias de Grijó e Sermonde”, aprovado por 
Unanimidade. 
17) Foi o ponto 4.24. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Adesão do Município de Vila Nova de Gaia 
à Associação dos Municípios Portugueses do Vinho”, 
aprovado por Unanimidade. 
18) Foi aprovada por Unanimidade a inclusão na 
Ordem de Trabalhos, nos termos do n.º 2 do art.º 
50.º do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de Setem-
bro e do n.º 13 do art. 44.º do Regimento, como 
ponto 4.25. “Discussão e Votação da Proposta de 
Adesão da Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia à Associação Nacional das Assembleias Muni-
cipais”; como ponto 4.26. “Discussão e Votação da 
Proposta da Câmara Municipal quanto ao Contrato 
Programa a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a “Gaiurb – Urbanismo e Habitação EM”, 
para o ano de 2016” e como ponto 4.27. “Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto 
ao Contrato Mandato de Reabilitação e Manutenção 
de Edifícios e Equipamentos a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a “Gaiurb – Urbanis-
mo e Habitação EM””.
19) Foi o ponto 4.25. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta de Adesão da Assem-
bleia Municipal de Vila Nova de Gaia à Associação 
Nacional das Assembleias Municipais”, apreciado 
mas não votado. 
20) Foi o ponto 4.26. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Contrato Programa a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a “Gaiurb – Urba-
nismo e Habitação EM”, aprovado por Maioria, com 
02 abstenções do CDS-PP e 45 votos a favor (15 do 
PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 07 do PSD 06 do Movimento 
Independente “Juntos por Gaia”, 03 da CDU, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares). 
21) Foi o ponto 4.27. da Ordem de Trabalhos “Dis-

cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao Contrato Mandato de Reabilitação e 
Manutenção de Edifícios e Equipamentos a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a “Gaiurb – 
Urbanismo e Habitação EM””, aprovado por Maioria, 
com 02 abstenções do CDS-PP e 45 votos a favor 
(15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos Presiden-
tes de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD 06 do 
Movimento Independente “Juntos por Gaia”, 03 da 
CDU, 01 do BE e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares/Valadares). 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 
por encerrada eram 23 horas e 43 minutos, do dia 
16 de junho de 2016, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual que vai ser lida, e assina-
da pela Senhora Primeira Secretária em Exercício 
e pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Primeira Secretária em exercício, Maria Fernanda 
Almeida.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.

A.3. MINUTA DA ATA 44
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 
dois mil dezasseis, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, toma-
ram as seguintes deliberações: 
1) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PS e subscrito pelo Senhor Presiden-
te da Assembleia Municipal e por todos os Grupos 
Municipais, “pelo falecimento no passado dia 27 de 
junho de 2016 do Senhor Manuel Lencastre Me-
nezes de Figueiredo, ex-Presidente da Assembleia 
Municipal de Vila Nova de Gaia”, aprovado por Una-
nimidade. 
2) Foi apreciada e aprovada por Unanimidade, a 
“Participação/Contributo do Município de Vila Nova 
de Gaia para a discussão pública da Rede de Refe-
renciação Hospitalar em Saúde Materna, da Criança 
e do Adolescente”. 
3) Foi o ponto 4.29. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Relatório e Contas Consolidadas do Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia, relativo ao ano 2015”, 
aprovado por Maioria, com 02 votos contra do CDS-
-PP. 05 abstenções do PSD e 39 votos a favor (15 
do PS, 11 do Grupo Municipal dos Presidentes de 
Junta de Freguesia do PS, 01 do Senhor Presidente 
de Junta de Freguesia de Arcozelo, 01 do Substitu-
to Legal do Senhor Presidente da Junta de Fregue-
sia da Madalena, 06 do Movimento Independente 
“Juntos por Gaia”, 03 da CDU, 01 do BE e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares/
Valadares). 
4) Foi o ponto 4.30. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
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quanto à autorização da repartição de encargos re-
lativos à abertura de concurso público para adjudi-
cação da empreitada destinada à requalificação da 
frente fluvial do Rio Douro, no Areinho de Avintes 
– 1ª fase”, aprovado por Unanimidade.
5) Foi o ponto 4.31. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à autorização da repartição de encargos re-
lativos à abertura de procedimento por concurso 
público para o C.C.G. – Centro de Convenções de 
Gaia - decisão de contratar, peças do procedimen-
to, constituição do júri e demais elemento”, aprova-
do por Maioria, com 01abstenção do BE e 45 votos 
a favor (15 do PS, 11 do Grupo Municipal dos Pre-
sidentes de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 
06 do Movimento Independente “Juntos por Gaia”, 
03 da CDU, 02 do CDS-PP e 01 do Movimento Inde-
pendente de Cidadãos Gulpilhares/Valadares). 
6) Foi o ponto 4.32. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao reagendamento da alienação em Has-
ta Pública da raiz das antigas instalações da Real 
Companhia Velha, conforme avaliação, edital e re-
gulamento”, aprovado por Maioria, com 04 absten-
ções (03 da CDU e 01 do BE) e 42 votos a favor (15 
do PS, 11 do Grupo Municipal dos Presidentes de 
Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 do Movi-
mento Independente “Juntos por Gaia”, 02 do CDS-
-PP e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares). 
7) Foi o ponto 4.33. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Abertura de concurso externo de ingresso 
para preenchimento de 20 postos de trabalho da 
carreira de Bombeiro Sapador (Recruta)”, aprovado 
por Unanimidade. 
8) Foi o ponto 4.34. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Alteração ao Mapa de Pessoal do Município 
de Vila Nova de Gaia”, aprovado por Unanimidade.
9)Foi o ponto 4.35. 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, solicitado por “Joaquim Gomes Pereira e 
Mendes, Lda” – Proc. n.º 5371/15 – RI, União das 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma”, 
aprovado por Unanimidade. 
10) Foi o ponto 4.36. 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, solicitado por António dos Santos Soares 
– Proc. n.º 5541/15 – RI, União das Freguesias de 
Serzedo e Perosinho”, aprovado por Unanimidade. 
11) Foi o ponto 4.37. da Ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Retificação do Regulamento do Transporte 

Público de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passa-
geiros – Transporte em Táxi – do Município de Vila 
Nova de Gaia – Complemento à deliberação da Câ-
mara Municipal de 16.05.2016”, aprovado por Una-
nimidade. 
12) Foi apreciada a Informação Escrita do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal e da situa-
ção financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 
por encerrada eram 00 horas e.54 minutos do dia 
30 de junho de 2016, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual que vai ser lida, e assina-
da pela Senhora Primeira Secretária em Exercício e 
pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal e 
que foi aprovada por Unanimidade.
Primeira Secretária em exercício, Maria Fernanda 
Almeida.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.



Nº 66 | junho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 7

B.1. ATA N.º 11
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
06 DE JUNHO 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 Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa.
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Art.º. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira e Senhora Vereadora Engª Maria 
Mercês Duarte Ramos Ferreira
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dr.ª Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 15 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 horas e 45 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar, propôs a atribuição de um voto de 
louvor à equipa feminina de juvenis de andebol do 
Colégio de Gaia que se sagrou campeã nacional.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
o Voto de Louvor à equipa feminina de juvenis de 
andebol, do Colégio de Gaia.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto disse 
que os Vereadores do PSD manifestam o seu reco-
nhecimento à Federação das Coletividades de Vila 
Nova de Gaia e a todas as coletividades que realiza-
ram o V Festival de Teatro Amador, nomeadamente 
ao Sr. César Oliveira e ao Sr. Vereador da Cultura, 
pelo apoio a esta grande iniciativa, a qual afirma 
a importância do Teatro Amador em Vila Nova de 
Gaia. Deixou o seu testemunho relativamente ao 
Festival Marés Vivas, dizendo que na sequência da 
última Assembleia Municipal e da intervenção do 
cidadão Carlos Evaristo, residente em Canidelo, 

ouviu atentamente a explicação do Sr. Presidente 
da Câmara. Disse ser verdade que a política tem 
um papel fundamental no dia-a-dia e as decisões 
políticas são um elemento que devem produzir um 
ambiente saudável em todo o meio social. Que essa 
é a finalidade no âmbito de produzir uma melhor 
qualidade de vida para todos, num ambiente so-
cial, contudo, alguns movimentos e um ou outro 
iluminado, têm feito tudo para colocar em causa 
o Festival Marés Vivas, produzindo um ruído difícil 
de compreender que ultrapassa o aceitável, ferin-
do a dignidade e integridade, particularmente, do 
Sr. Presidente da Câmara. Que enquanto Vereador 
sente-se visado porque tem votado favoravelmente 
as decisões respeitantes ao Festival marés Vivas. 
Que não se pode tolerar alguns comentários nas 
redes sociais de algumas pessoas, que a coberto 
de um “guarda-chuva” ambientalista, atacam com 
crueldade os princípios e valores do Presidente da 
Câmara. Disse que os Vereadores do PSD são uma 
oposição responsável e não podiam ficar em silên-
cio ao ter conhecimento de conteúdos que atacam 
a respeitabilidade do Presidente da Câmara. Disse 
que os Vereadores do PSD manifestam a sua soli-
dariedade e a total disponibilidade para o que o Sr. 
Presidente da Câmara entender por conveniente.
O Sr. Presidente disse que tudo irá terminar em Tri-
bunal. Que alguns processos ainda não entraram 
no Tribunal porque quando a Câmara Municipal foi 
pesquisar nas redes sociais, verificou tratar-se de 
um perfil falso, mas a questão está a ser investi-
gada.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 10 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (PÚBLICA) REALIZADA EM 16 DE 
MAIO DE 2016 
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas no 
original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
definitivamente a ata nº 10 da reunião de Câmara 
(Pública) realizada em 16 de maio de 2016.
O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães de 
Sousa não vota em virtude de não ter participado 
na reunião de 16 de maio de 2016.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O FÓRUM 
CULTURAL DE GULPILHARES PARA APOIO À CONS-
TRUÇÃO DA NOVA SEDE
EDOC/2016/18803
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e o Fórum Cultural de Gulpi-

B. CÂMARA MUNICIPAL
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lhares, no valor global de € 100.000,00 (cem mil 
euros), para apoio à construção da nova sede, nos 
termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIA-
ÇÃO DAS ESCOLAS DO TORNE E DO PRADO PARA 
APOIO À BENEFICIAÇÃO DOS SEUS EQUIPAMEN-
TOS SOCIAIS
EDOC/2016/20382
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Associação das Escolas do 
Torne e do Prado, no valor de € 15.000,00 (quinze 
mil euros), para apoio à beneficiação dos seus equi-
pamentos sociais, nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A FACULDADE 
DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 
PARA APOIO À EDIÇÃO DA OBRA “PONTE DA AR-
RÁBIDA MONUMENTO NACIONAL”
EDOC/2016/19963
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo nos termos 
propostos. À Câmara para ratificar. 30.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 30.05.2016 
que aprovou o Acordo de Parceria a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, no valor de 
€ 8.000,00 (oito mil euros), para apoio à Edição da 
Obra “Ponte da Arrábida Monumento Nacional”, nos 
termos acordados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O SECRETARIADO DIOCESANO DE LITURGIA 
DA DIOCESE DO PORTO/DEPARTAMENTO DE BENS 
CULTURAIS DA IGREJA E A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/29439
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Concordo. Devolva-
-se. À Câmara para ratificar. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 24.05.2016 
que aprovou o Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Secretariado Diocesano de Liturgia da Dio-
cese do Porto/Departamento de Bens Culturais da 
Igreja e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 

GAIA E CMPL – PORTO LAZER EMPRESA DE DES-
PORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DO PORTO EM RE-
LATIVO ÁS FESTIVIDADES DE S. JOÃO
EDOC/2016/31055
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a CMPL 
– Porto Lazer Empresa de Desporto e Lazer do Mu-
nicípio do Porto E. M., relativo às Festividades de S. 
João, nos termos protocolados.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues ausentou-se da reunião 
de Câmara.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSI-
DADE DO PORTO RELATIVO A APOIO À EDIÇÃO DE 
LIVRO DE ATAS
EDOC/2016/28132
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
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 Letras da Universidade do Porto, no valor de € 
1.000,00 (mil euros), relativo a apoio à Edição de 
Livro de Atas, nos termos protocolados.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues entrou na reunião de 
Câmara.
PROPOSTA DE PROLONGAMENTO DA VIGÊNCIA DO 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A POR-
TUCALEA – ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE 
PORTO COM EFEITOS RETROATIVOS A 01 DE JA-
NEIRO DE 2016
EDOC/2016/31133
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade com efei-
tos retroativos a 01 de janeiro de 2016 prolongar a, 
a vigência do Protocolo de Colaboração celebrado 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Portu-
calea – Associação Florestal do Grande Porto, ten-
do em vista a manutenção da atividade da equipa 
de sapadores Florestais SF 01 – 114 de V. N. de 
Gaia, no âmbito da preservação do património flo-
restal e para os efeitos do disposto no Decreto-lei 
nº 109/2009, de 15 de maio, até 31 de dezembro 
de 2016.
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Mais foi deliberado ratificar, com efeitos retroativos 
a 01 de janeiro de 2016, os pagamentos previstos 
na cláusula quarta do referido Protocolo.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ILHA MÁ-
GICA RELATIVO A ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO NOS 
PARQUES DA CIDADE
EDOC/2016/17171
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Ilha Mágica, relativo a 
atividades de animação nos parques da cidade, nos 
termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A FEDERA-
ÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS RELATIVO AO DIA 
NACIONAL DO FOLCLORE PORTUGUÊS
EDOC/2016/30224
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Federação do Folclore 
Português, no valor de € 6.500,00 (seis mil e qui-
nhentos euros), relativo ao Dia Nacional do Folclore 
Português, nos termos acordados.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO ARCA DE 
NOÉ RELATIVO AO XXVII GRANDE PRÉMIO DE CI-
CLISMO ARCA DE NOÉ
EDOC/2016/23775
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Cultural e Desportivo Arca de Noé, no valor de € 
1.500,00 (mil e quinhentos euros), relativo XXVII 
Grande Prémio de Ciclismo Arca de Noé, nos ter-
mos contratados.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues ausentou-se da reunião 
de Câmara.
PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE A 
COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SOL 
MAIOR CRL E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
NO ÂMBITO DO CLDS CAPACITAR GAIA
EDOC/2016/32070
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 

anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Protocolo de Parceria a celebrar entre a Coopera-
tiva de Solidariedade Social Sol Maior CRL e o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia, no âmbito do projeto 
“CLDS+ Capacitar Gaia”, nos termos protocolados.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues entrou na reunião de 
Câmara. 
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E PALESTRAS MÁ-
GICAS Ld.ª PARA APOIO À EDIÇÃO DA FEIRA DA 
FAMÍLIA
EDOC/2016/30459
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 01.06.2016 
que aprovou o Acordo de Parceria a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e Palestras Mágicas 
Ld.ª, para apoio à Edição da Feira da Família, nos 
termos acordados.
CEDÊNCIA DE UMA PARCELA EM REGIME DE DIREI-
TO DE SUPERFÍCIE à PARÓQUIA DE SANTO ANDRÉ 
DE CANIDELO
EDOC/2016/17171
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
constituição do direito de superfície, pelo prazo de 
25 anos, a favor da Paróquia de Canidelo, sobre a 
parcela designada por Equipamento 2, sita no Lu-
gar de Lavadores, Freguesia de Canidelo, Vila Nova 
de Gaia, conforme minuta que se anexa à informa-
ção datada de 2016/05/25 do Sr. Vice-Presidente.
ABERTURA DE UMA CONTA BANCÁRIA NO BANCO 
SANTANDER QUE FICARÁ ADSTRITA AO SERVIÇO 
DE FISCALIZAÇÃO E CONTRAORDENAÇÕES DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
EDOC/2016/22622
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
abertura de uma conta bancária no Banco Santan-
der que ficará adstrita ao Serviço de Fiscalização e 
Contraordenações do Departamento de Polícia, nos 
termos informados.
CEDÊNCIA DE VIATURA VFCI 07 COM MATRÍCULA 
83-83-IX À CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE 
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DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE S. TOMÉ E PRÍN-
CIPE
EDOC/2016/42289
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a cedência da viatura VFCI 07, com a matrícula 83-
83-IX à Câmara Distrital de Água Grande da Repú-
blica Democrática de S. Tomé e Príncipe, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUDITÓRIO 
MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE UM ESPETÁCU-
LO DE CARIZ SOLIDÁRIO, NO DIA 30 DE SETEM-
BRO DE 2016, SOLICITADO PELA CONFRARIA DA 
PEDRA
EDOC/2016/28349
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
cedência gratuita do Auditório Municipal, para a re-
alização de um espetáculo de cariz solidário, no dia 
30 de setembro de 2016, solicitado pela Confraria 
da Pedra - Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DE LEVER) 
SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DIOGO DE MACEDO COM EFEITOS A PARTIR DE 
01/09/2015
EDOC/2016/19940
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas no 
original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais pela 
utilização da Piscina Municipal de Lever, com efei-
tos a partir de 01.09.2015, solicitado pelo Agru-
pamento de Escolas Diogo de Macedo, nos termos 
informados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, A UNIDADE DE 
APOIO DO COMANDO DE PESSOAL DO QUARTEL 
DA SERRA DO PILAR E EUSÉBIO & RODRIGUES, 
LDA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “THE TIMERS”
EDOC/2016/29959
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 23.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 23.05.2016 
que aprovou o Acordo de Parceria a celebrar entre o 

Município de Vila Nova de Gaia, a Unidade de Apoio 
do Comando Pessoal do Quartel da Serra do Pilar e 
Eusébio Rodrigues Ld.ª, para a realização do even-
to “The Timers”, nos termos acordados.
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE MAIS 1 LUGAR DE VEN-
DA, A ACRESCER AOS JÁ APROVADOS, DESTINADO 
À INSTALAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS OU AMOVÍ-
VEIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURA-
ÇÃO OU BEBIDAS DE CARÁTER NÃO SEDENTÁRIO, 
CUJO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO DE HASTA 
PÚBLICA FOI APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA 
DE 18 DE ABRIL DE 2016
EDOC/2016/16031
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Concordo. À Câmara. 
19.05.2016”
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar disse que os lugares foram a hasta 
pública e que nem todos foram arrematados, no-
meadamente cinco lugares. Que existiam dúvidas 
se o local seria do domínio público ou do domínio 
privado e que a Gaiurb concluiu que o mesmo esta-
ria localizado em domínio público e, como tal, terá 
de ser aprovado, para ser colocado em hasta pú-
blica.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
criação de mais um lugar de venda, a acrescer aos 
já aprovados, destinado à instalação de unidades 
móveis ou amovíveis de prestação de serviços de 
restauração ou bebidas de caráter não sedentário, 
cujo programa de procedimento de Hasta Pública 
foi aprovado em reunião de Câmara de 18 de abril 
de 2016, nos termos informados.
ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA E 
DISCUSSÃO PÚBLICA PARA “VALIDAÇÃO DA OFER-
TA DE TRANSPORTES PÚBLICOS
EDOC/2016/31721
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para apro-
vação da abertura de um procedimento de consulta 
e discussão pública. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
abertura do procedimento de consulta e discussão 
pública para a “Validação da Oferta de Transportes 
Públicos”, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 98,89 (NOVENTA E OITO 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO NO EVENTO “PROCISSÃO DE VE-
LAS DE S. MARTINHO, OLIVAL”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2016/23580
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Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva 
de Oliveira Aguiar disse que o presente pedido de 
isenção e os seguintes, dizem respeito a serviços 
prestados em horário normal e que todos estão 
devidamente contabilizados, com exceção de três 
pedidos, que dizem respeito a atividades de âmbito 
religioso.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela polícia municipal, no valor de € 
98,89 (noventa e oito euros e oitenta e nove cênti-
mos), relativa à realização no evento “Procissão de 
Velas de S. Martinho, Olival”, solicitado pela União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 55,65 (CINQUENTA E 
CINCO EUROS E SESSENTA E CINCO CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO “CAMINHA-
DA ESCUTISTA”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/19928
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela polícia municipal, no valor de € 
55,65 (cinquenta e cinco euros e sessenta e cinco 
cêntimos) relativa à realização no evento “Cami-
nhada Escutista”, solicitado pela União de Fregue-
sias de Grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 741,69 (SETECENTOS 
E QUARENTA E UM EUROS E SESSENTA E NOVE 
CÊNTIMOS), RELATIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO 
“CORRIDA DE ROLAMENTOS”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2016/19481
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas pelos serviços pres-
tados pela polícia municipal, no valor de € 741,69 
(setecentos e quarenta e um euros e sessenta e 
nove cêntimos), relativa à realização no evento 
“Corrida de Rolamentos”, solicitado pela União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 

nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNI-
CIPAL NO VALOR DE € 148,34 (CENTO E QUAREN-
TA E OITO EUROS E TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO “PROCISSÃO 
CORPO DE DEUS - SANDIM”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2016/26604
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas pelos serviços pres-
tados pela polícia municipal, no valor de € 148,34 
(cento e quarenta e oito euros e trinta e quatro 
cêntimos) relativa à realização no evento “Procis-
são Corpo de Deus - Sandim”, solicitado pela União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 254,98 (DUZENTOS E 
CINQUENTA E QUATRO EUROS E NOVENTA E OITO 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO 
“PROCISSÃO DE VELAS”, SOLICITADO PELA PARÓ-
QUIA DE PEDROSO
EDOC/2016/27261
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela polícia municipal, no valor de 
€ 254,98 (duzentos e cinquenta e quatro euros e 
noventa e oito cêntimos) relativa à realização no 
evento “Procissão de Velas”, solicitado pela Paró-
quia de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 1.428,22 (MIL E QUATRO-
CENTOS E VINTE E OITO EUROS E VINTE E DOIS 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO 
“SMART LOVES GAIA”, SOLICITADO PELO FULLS-
PORT
EDOC/2016/27335
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela polícia municipal, no valor de € 
1.428,22 (mil e quatrocentos e vinte e oito euros 
e vinte e dois cêntimos) relativa à realização no 
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evento “Smart Loves Gaia”, solicitado pelo Fulls-
port, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNI-
CIPAL NO VALOR DE € 148,34 (CENTO E QUAREN-
TA E OITO EUROS E TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO “PROCISSÃO 
DO CORPO DE DEUS”, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/28768
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a isenção de pagamento de taxas pelos ser-
viços prestados pela polícia municipal, no valor de 
€ 148,34 (cento e quarenta e oito euros e trinta 
e quatro cêntimos) relativa à realização no evento 
“Procissão do Corpo de Deus”, solicitado pela Junta 
de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 69,55 (SESSENTA E NOVE 
EUROS E CINQUENTA E CINCO CÊNTIMOS) RELATI-
VA À REALIZAÇÃO NO EVENTO “CAMINHADA APE-
JISA SANDIM”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANDIM, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/21480
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela polícia municipal, no valor de € 
69,55 (sessenta e nove euros e cinquenta e cinco 
cêntimos) relativa à realização no evento “Cami-
nhada APEJISA Sandim”, solicitado pela União de 
Freguesias de Sandim, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 98,90 (NOVENTA OITO 
EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA À REA-
LIZAÇÃO NO EVENTO “PROCISSÃO DE VELAS”, SO-
LICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA DE S. PEDRO 
DE PEDROSO
EDOC/2016/22777
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela polícia municipal, no valor de 
€ 98,90 (noventa oito euros e noventa cêntimos) 

relativa à realização no evento “Procissão de Velas”, 
solicitado pela Fábrica da Igreja de S. Pedro de Pe-
droso, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 1.128,16 (MIL CENTO E 
VINTE E OITO EUROS E DEZASSEIS CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO “PEROSINHO 
CULTURAL”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/22112
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela polícia municipal, no valor de € 
1.128,16 (mil cento e vinte e oito euros e dezasseis 
cêntimos) relativa à realização no evento “Perosi-
nho Cultural”, 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 VALOR DE € 108,18 (CENTO E OITO 
EUROS E DEZOITO CÊNTIMOS) RELATIVA À REA-
LIZAÇÃO NO EVENTO “CAMINHADA SOLIDÁRIA”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PE-
DROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/28711
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a isenção de pagamento de taxas pelos ser-
viços prestados pela polícia municipal, no valor de 
€ 108,18 (cento e oito euros e dezoito cêntimos) 
relativa à realização no evento “Caminhada Solidá-
ria”, solicitado pela União de Freguesias de Pedroso 
e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 92,74 (NOVENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E QUATRO CÊNTIMOS) RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO “S. FÉLIX DA BI-
CHARADA”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUE-
SIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/28743
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas no 
original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a isenção de pagamento de taxas pelos ser-
viços prestados pela polícia municipal, no valor de 
€ 92,74 (noventa e dois euros e setenta e quatro 
cêntimos) relativa à realização no evento “S. Félix 
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da Bicharada”, solicitado pela Junta de Freguesia de 
S. Félix da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍ-
CIA MUNICIPAL NO VALOR DE € 148,34 (CENTO 
E QUARENTA E OITO EUROS E TRINTA E QUATRO 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO 
“FESTA FINAL DO GAIAPRENDE+”, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 
DA MADALENA
EDOC/2016/30390
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela polícia municipal, no valor de 
€ 148,34 (cento e quarenta e oito euros e trinta 
e quatro cêntimos) relativa à realização no evento 
“Festa Final do Gaiaprende+”, solicitado pela As-
sociação de Solidariedade Social da Madalena, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 197,78 (CENTO E NOVEN-
TA E SETE EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS “PROCIS-
SÃO DE VELAS” E “PROCISSÃO AO ALTÍSSIMO”, 
SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE LEVER
EDOC/2016/31110
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela polícia municipal, no valor de 
€ 197,78 (cento e noventa e sete euros e setenta 
e oito cêntimos) relativa à realização dos eventos 
“Procissão de Velas” e “Procissão ao Altíssimo”, so-
licitado pela Paróquia de Lever, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 593,35 (QUINHENTOS E 
NOVENTA E TRÊS EUROS E TRINTA E CINCO CÊN-
TIMOS), RELATIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO 
“CORRIDA PORTUCALE”, SOLICITADO PELO CLUBE 
DE ATLETISMO DO PORTO
EDOC/2016/15186
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela polícia municipal, no valor de € 

593,35 (quinhentos e noventa e três euros e trinta 
e cinco cêntimos), relativa à realização no evento 
“Corrida Portucale”, solicitado pelo Clube de Atletis-
mo do Porto, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
NO MONTANTE DE € 65,00 (SESSENTA E CINCO 
EUROS) RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DA PRO-
VA DE ATLETISMO “CORRIDA PORTUCALE 2016”, 
SOLICITADO PELO CLUBE DE ATLETISMO DO POR-
TO
EDOC/2016/30068
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas relativa ao li-
cenciamento da prova de atletismo, no valor de € 
65,00 (sessenta e cinco euros) relativas ao licen-
ciamento da prova de atletismo “Corrida Portucale 
2016”, solicitado pelo Clube de Atletismo do Porto, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA AO ALOJAMENTO NA HOSPEDARIA DO 
PARQUE BIOLÓGICO E RESPETIVAS REFEIÇÕES, 
NO VALOR DE € 698,50 (SEISCENTOS E NOVENTA 
E OITO EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS) RELATI-
VA AO INTERCÂMBIO ENTRE AS CAMADAS JOVENS 
DOS CLUBES DE FUTEBOL FC AVINTES E JUVENTU-
DE DA CASTANHEIRA, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/28526
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa ao aloja-
mento na hospedaria do Parque Biológico e respe-
tivas refeições, no valor de € 698,50 (seiscentos e 
noventa e oito euros e cinquenta cêntimos) relativa 
ao intercâmbio entre as camadas jovens dos clubes 
de futebol F C Avintes e Juventude da Castanheira, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDO DE REDUÇÃO EM 50% O VALOR DAS TA-
XAS A COBRAR MENSALMENTE NA FEIRA DA AFU-
RADA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, 
PELA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA RE-
FERIDA FEIRA DURANTE 4 SEMANAS CONSECUTI-
VAS, DEVIDO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE S. 
JOÃO E S. PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/16035
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
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redução em 50% do valor das taxas a cobrar men-
salmente na Feira da Afurada durante os meses de 
junho e julho, pela impossibilidade de realização da 
referida feira durante 4 semanas consecutivas, de-
vido à realização das Festas de S. João e S. Pedro 
da Afurada, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL Nº 3303/10.2BE-
PRT DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO 
PORTO – AUTORA: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO 
TRANCOSO GUERRA – RÉU: MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 150/C
EDOC/2016/25122
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO 30061/15.1T8PRT TRIBUNAL JUDICIAL 
DA COMARCA DO PORTO – NÚCLEO DE VILA NOVA 
DE GAIA – INST. CENTRAL - 5º SEC. TRABALHO 
– J3 – AUTOR: ANDREIA PINTO DA SILVA ZENHA- 
RÉU GAIURB, E. E. M. E OUTROS.
EDOC/2016/25874
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
OPOSIÇÃO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 
Nº 2324/09.2BEPRT INTENTADA POR J. ESPÍRITO 
SANTO & IRMÃOS, LDA CONTRA A CÂMARA MUNI-
CIPAL DE VILA NOVA DE GAIA – INFORMAÇÃO Nº 
158/C
EDOC/2016/25223
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 1188/07 DO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO E FISCAL DO PORTO – AUTOR: ALAN SÁ 
ROCHA – RÉU: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
– INFORMAÇÃO Nº 145/C
EDOC/2016/23599
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PASSADIÇO 
PARA LIGAÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS DE 
QUEBRANTÕES E AREINHO DE OLIVEIRA DO DOU-
RO E REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLUVIAL DO 
RIO DOURO NO AREINHO DE OLIVEIRA DO DOU-
RO – IMPUGNAÇÃO DO ATO QUE INDEFERIU A RE-
CLAMAÇÃO SOBRE REVISÃO DE PREÇOS E CONTA 

FINAL E DEVOLUÇÃO DE FATURA Nº 31/1878 DE 
15/02/2016
EDOC/2016/18062
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var nos termos da Informação nº 39/DAJ de 
19.05.2016, o seguinte:
Admitir a presente impugnação, por tempestiva, na 
sequência de ratificação do Despacho exarado em 
despacho exarado em 21/03/2016 pelo Exmº Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal, bem como as 
alegações apresentadas em tempo pela contrainte-
ressada;
Indeferir a Impugnação Administrativa do ato que 
indeferiu a reclamação apresentada à conta final/
revisão de preços da empreitada em epígrafe e, em 
consequência, confirme o ato impugnado;
Da mesma se notifiquem a reclamante e a contrain-
teressada;
Autorizar e ordenar a cobrança voluntária da quan-
tia apurada em sede de revisão de preços e constan-
te da fatura nº 1878/2016 (€ 71.095,39 acrescida 
de IVA no valor de € 4.265,72) junto do respetivo 
empreiteiro/cessionária, EDILAGES, Engenharia e 
Construção S.A., bem como, se necessária, a exe-
cução da caução nos termos legais.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE EX-
PROPRIAR DE UMA PARCELA DE TERRENO, DESTI-
NADA À LIGAÇÃO DA RUA ENG.º ADELINO AMARO 
DA COSTA E RUA D. PEDRO COM O PROJETO EN-
TRETANTO APROVADO PELO EDOC/2015/34162
EDOC/2015/3783
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
resolução de expropriar de uma parcela de terreno, 
sita na União de Freguesias de Mafamude e Vilar 
do Paraíso, destinada à ligação da Rua Eng.º Ade-
lino Amaro da Costa e Rua D. Pedro, com o projeto 
entretanto aprovado pelo EDOC/2015/34162, nos 
termos da Inf/029/16/DPE.
CEDÊNCIA GRATUITA DE UMA PARCELA DE TERRE-
NO SITA NA RUA MONTE DE ALÉM COM UMA ÁREA 
DE 1093,67 M2 E UMA PARCELA DE TERRENO SITA 
NA RUA DAS LAGES COM UMA ÁREA DE 155,21 
M2, AMBAS A DESTACAR DO PRÉDIO DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB O Nº 
1313/19990716 E INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL 
URBANA SOB O Nº 1957, FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/1830
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Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a cedência gratuita de uma parcela de terreno sita 
na Rua Monte de Além com uma área de 1.093,67 
m2 e uma parcela de terreno sita na Rua das Lages 
com uma área de 155,21 m2, ambas a destacar do 
prédio descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o nº 1313/19990716 e inscrito na matriz pre-
dial urbana sob o nº 1957, freguesia de Canelas, 
para cumprimento dos alinhamentos definidos para 
o local, no pressuposto que as áreas cedidas deve-
rão ser contabilizadas para efeitos de capacidade 
construtiva num aproveitamento futuro do terreno 
e que as obras a realizar do domínio público serão 
da responsabilidade do Município, nos termos da 
INT-CMVNG/2016/14656.
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DO-
MÍNIO PRIVADO MUNICIPAL DA PARCELA DE TER-
RENO COM 920 M2, SITA NA RUA GENERAL TOR-
RES, INSCRITA NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB 
PARTE DO ARTIGO 6894, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E AFURADA
EDOC/2016/8819
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a desafetação do domínio público para o domínio 
privado municipal da parcela de terreno com 920 
m2, sita na Rua General Torres, inscrita na matriz 
predial urbana sob parte do artigo 6894, União de 
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro de Afu-
rada, a desanexar do prédio descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o 
número 3459, a fim de ser cedida a empresa mu-
nicipal Águas de Gaia EM, SA, nos termos da INT-
-CMVNG/2016/14892.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PROPOSTA PARA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA, 
ABERTURA DO PROCEDIMENTO, AO ABRIGO DA 
ALÍNEA C) DO Nº1, DO ARTIGO 6º DA LEI 8/2012, 
de 21.02, +DA CONSOLIDAÇÃO DA ESCARPA DA 
SERRA DO PILAR
EDOC/2016/3976
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
autorização da despesa, abertura do procedimento 
relativo à “Consolidação da Escarpa da Serra do Pi-
lar”, e submissão a deliberação da Assembleia Mu-
nicipal ao abrigo da alínea c), do nº 1, do artigo 6º, 

da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, nos termos 
informados.
AJUSTE DIRETO REGIME GERAL AO GAPTEC – GA-
BINETE DE APOIO DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE 
LISBOA PARA DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO 
CONCEPTUAL E DE UM PROJETO DE EXECUÇÃO DE 
ARQUITETURA PAISAGÍSTICA PARA O PARQUE UR-
BANO DO VALE DE S. PAIO
EDOC/2016/27172
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o ajuste direto ao GAPTEC – Gabinete de Apoio da 
Universidade Técnica de Lisboa, para desenvolvi-
mento de um Estudo Conceptual e de um Projeto de 
Execução de Arquitetura Paisagística para o Parque 
Urbano do Vale de S. Paio, nos termos informados.
HASTA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO DA RAIZ DAS AN-
TIGAS INSTALAÇÕES DA REAL COMPANHIA VELHA 
- REAGENDAMENTO
EDOC/2016/23950 
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.05.2016”
O Sr. Presidente disse que não havia alternativa à 
resolução que não fosse resolver com indemniza-
ção ao “concessionário detentor do direito de su-
perfície” e, ao mesmo tempo, dando conta de que 
esta indemnização contemplava o valor pago pela 
Mistic mais o valor das dívidas da Novopca, que as-
cendem aos 8 milhões de euros. Que este montan-
te de um milhão e pouco de euros pago pela Mistic 
à Novopca, não é o valor da concessão, porque o 
valor da concessão cifra os 9 milhões de euros, que 
é o milhão e pouco de pagamento acrescido dos 8 
milhões de euros de ónus que a Novopca tem, no-
meadamente ao Fundo de Turismo. Que trata-se ao 
mesmo tempo de uma hasta pública que respeita 
integralmente os valores de avaliação anteriores e, 
por isso, é uma hasta pública aberta a todos, espe-
rando que o problema fique resolvido. Se isso não 
se verificar, a pretensão da Câmara é de encontrar 
uma solução diferente para o local, porque a ques-
tão arrasta-se desde 2007 e, neste momento, deixa 
de fazer sentido. Tal como se mostra no presente 
documento, na altura quem impediu a resolução 
desta questão foi o Sr. Vereador Firmino Pereira, 
que num despacho mandou arquivar o processo. 
Que a si levanta-se uma dúvida que consiste no 
facto do Vereador ou Vice-Presidente não ter com-
petências para resolver uma questão que é da com-
petência da Câmara, mas serve para dizer que pes-
soalmente desconhecia a situação e que ela surgiu 
na sequência do pedido de adiamento da discussão 
do assunto, da reunião anterior para a presente. 
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Que este é o último assunto que lhe falta resolver 
dos processos que transitaram do passado. Infor-
mou que na semana passada, a Câmara Municipal 
foi notificada de uma interposição de uma ação 
judicial da Britalar, no sentido de ser indemnizada 
pela tomada do Mercado da Afurada, o que mostra 
que não é possível fazer resolução de cedências de 
direito de superfície ou de concessões, sem indem-
nizar pelo justo valor. Que o presente processo, de-
pois da hasta pública ser encerrada, será enviado à 
tutela para pronúncia.
O Sr. Vereador Firmino Pereira uma vez que o pe-
dido de adiamento da discussão do presente as-
sunto não foi aceite, solicitou a consulta integral do 
processo, porque faltam muitas peças no conjunto 
de informações enviadas aos vereadores, nome-
adamente as cartas que a Novopca trocou com a 
Câmara e daí se irá perceber porque razão a Câ-
mara, na altura, não acionou a posição contratual 
do processo. Que de qualquer forma, a posição de 
fundo em relação a este assunto, tem a ver com a 
alienação do terreno e os Vereadores do PSD man-
têm as dúvidas em relação à alienação do mesmo e 
entendem não ser um bom negócio para a Câmara 
e votam contra a alienação do terreno.
O Sr. Presidente disse não haver nada de especial 
na informação que não foi enviada aos Srs. Vere-
adores. Que as cartas não seriam suficientes para 
decidir se a resolução se faria ou não.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 votos a 
favor e 2 votos contra dos Srs. Vereadores Firmino 
Pereira e Dr. Elísio Pinto, aprovar a alienação da 
raiz das antigas instalações da Real Companhia Ve-
lha por hasta pública, conforme avaliação, edital e 
regulamento, nos termos da Informação datada de 
2016/05/10 do Sr. Vice-Presidente.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 
– 2º SEMESTRE
EDOC/2016/31932 
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
mapa com os montantes a transferir para cada Jun-
ta de Freguesia relativos ao 2º semestre de 2016, 
no âmbito dos Acordos de Execução, aprovados pela 
Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal em 
19 e 30 de outubro de 2015, respetivamente, nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2016/17309.
CONTRATO PILOTO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA AO ABRIGO DO DL Nº 29/2011 DE 
28 DE FEVEREIRO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ME-
DIDAS DE MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SIP) NO 
CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA – IMPUGNA-

ÇÃO ADMINISTRATIVA
EDOC/2016/31731
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Autorizo. À Câmara 
para ratificação. Ao DAJ. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 31.05.2016 
que autorizou a Divisão de Gestão de Contratos a 
notificar no imediato os restantes concorrentes da 
impugnação apresentada e o envio da impugna-
ção ao Departamento de Assuntos jurídicos para a 
competente apreciação, nos termos informados.
ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA DE 36 LUGARES DE 
VENDA NA FEIRA DE ARTESANATO QUALIFICADO 
DE VILA NOVA DE GAIA PELO PERÍODO DE TRÊS 
ANOS
EDOC/2016/2459
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a adjudicação definitiva de 36 lugares de venda 
na Feira de Artesanato Qualificado de Vila Nova de 
Gaia, aos artesãos identificados na listagem anexa 
à presente informação, pelo período de três anos, 
bem como as regras de funcionamento da referida 
Feira, nos termos informados.
CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE POR UM PE-
RÍODO DE 75 ANOS, DE UMA PARCELA DE TERRENO 
COM 3.147m2 à ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL DA MADALENA, PARA A CONSTRUÇÃO DE 
UM CENTRO DE DIA, CRECHE E SERVIÇO DE APOIO 
DOMICILIÁRIO (SAD)
EDOC/2016/31262
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
uma nova cedência em direito de superfície por um 
período de 75 anos, de uma parcela de terreno com 
3.147m2 à Associação de Solidariedade Social da 
Madalena, para a construção de um Centro de Dia, 
Creche e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), nas 
mesmas condições da escritura 43/2013 celebrada 
em 30/05/2013, mas sem a obrigatoriedade de iní-
cio das obras, no período de dois anos, nos termos 
da Informação INT-CMVNG/2016/17331.
CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍ-
CIE DO TERRENO SITO NA RUA VINTE E CINCO DE 
ABRIL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO COM A ÁREA DE 5.201,25m2 
CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA 
EQUIPAMENTO PELO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
09/09
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EDOC/2016/22493
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade submeter 
à aprovação da Assembleia Municipal a desafetação 
do domínio público para o domínio privado munici-
pal do terreno com a área de 5.201,25m2, sito na 
Rua 25 de Abril, União das Freguesias de Mafamude 
e Vilar do Paraíso, cedido ao domínio público mu-
nicipal pelo alvará de loteamento nº 09/09, omis-
sa na matriz predial rústica e urbana e descrito na 
competente Conservatória do Registo Predial sob 
parte dos números 2651/040590, 2652/19900504, 
03910/231096, 3911/19961023, 03914/231096, 
04966/070105 e 5083/20050805, a fim de ser ce-
dido em regime de direito de superfície à Escola 
Profissional do Infante, nos termos do disposto da 
alínea q) do artigo 25º do anexo I à Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro.
Mais foi deliberado aprovar a cedência em regime 
de direito de superfície do referido terreno à escola 
Profissional do Infante com as cláusulas constantes 
na Informação INT-CMVNG/2016/17461.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE € 113,96 (CENTO 
E TREZE EUROS E NOVENTA E SEIS CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAÇÃO AO PORTO NO DIA 20 DE MAIO 
DE 2016, SOLICITADO PELA ESCOLA BÁSICA DE 
ARNELAS
EDOC/2016/27516
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 113,96 (cento 
e treze euros e noventa e seis cêntimos) para des-
locação ao Porto no dia 20 de maio de 2016, soli-
citado pela Escola Básica de Arnelas, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 446,14 (QUATROCEN-
TOS E QUARENTA E SEIS EUROS E CATORZE CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A FÁTIMA NO DIA 20 
DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA OLIVAL SO-
CIAL
EDOC/2016/27520
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 

de viaturas municipais no valor de € 446,14 (qua-
trocentos e quarenta e seis euros e catorze cênti-
mos) para deslocação a Fátima no dia 20 de maio 
de 2016, solicitado pela Olival Social, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 513,00 (QUINHEN-
TOS E TREZE EUROS) PARA DESLOCAÇÃO A TAN-
COS NO DIA 23 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO 
PELA A.P.P. – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARA-
-QUEDISTAS
EDOC/2016/28467
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 513,00 (qui-
nhentos e treze euros) para deslocação a Tancos no 
dia 23 de maio de 2016, solicitado pela A.P.P. – As-
sociação Portuguesa de Para-quedistas, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE € 145,31 (CENTO 
E QUARENTA E CINCO EUROS E TRINTA E UM CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A ESMORIZ NO DIA 23 
DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 DE SÁ
EDOC/2016/28543
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 145,31 (cento 
e quarenta e cinco euros e trinta e um cêntimos) 
para deslocação a Esmoriz no dia 23 de maio de 
2016, solicitado pela Associação de Pais da Escola 
EB1 de Sá, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 243,91 (DUZENTOS E 
QUARENTA E TRÊS EUROS E NOVENTA E UM CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A CASTELO DE PAIVA 
NO DIA 22 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA PRESER-
VAR MEMÓRIAS
EDOC/2016/28373
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
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zação de viaturas municipais no valor de € 243,91 
(duzentos e quarenta e três euros e noventa e um 
cêntimos) para deslocação a Castelo de Paiva no 
dia 22 de maio de 2016, solicitado pela Associação 
Cultural e Recreativa Preservar Memórias, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 24,41 (VINTE E QUA-
TRO EUROS E QUARENTA E UM CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO AO PARQUE BIOLÓGICO/CAIS DE 
GAIA NO DIA 23 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO 
PELA APPACDM/VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/29421
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 24,41 (vin-
te e quatro euros e quarenta e um cêntimos) para 
deslocação ao Parque Biológico/Cais de Gaia no dia 
23 de maio de 2016, solicitado pela APPACDM/Vila 
Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE € 190,79 (CENTO 
E NOVENTA EUROS E SETENTA E NOVE CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAÇÃO A MATOSINHOS NO DIA 21 DE 
MAIO DE 2016, SOLICITADO PELO RANCHO FOL-
CLÓRICO “AS LAVRADEIRAS DE PEDROSO”
EDOC/2016/28404
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 190,79 
(cento e noventa euros e setenta e nove cêntimos) 
para deslocação a Matosinhos no dia 21 de maio de 
2016, solicitado pelo Rancho Folclórico “As Lavra-
deiras de Pedroso”, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 706,13 (SETECENTOS 
E SEIS EUROS E TREZE CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAÇÃO A SARDOAL NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 
2016, SOLICITADO PELOS PLEBEUS AVINTENSES
EDOC/2016/28717
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 706,13 (sete-

centos e seis euros e treze cêntimos) para desloca-
ção a Sardoal nos dias 21 e 22 de maio de 2016, 
solicitado pelos Plebeus Avintenses, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 225,41 (DUZENTOS E 
VINTE E CINCO EUROS E QUARENTA E UM CÊNTI-
MOS) PARA DESLOCAÇÃO A AROUCA NO DIA 24 DE 
MAIO DE 2016, SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL 
DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/28738
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 225,41 
(duzentos e vinte e cinco euros e quarenta e um 
cêntimos) para deslocação a Arouca no dia 24 de 
maio de 2016, solicitado pelo Centro Social de São 
Félix da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE € 305,70 (TREZEN-
TOS E CINCO EUROS E SETENTA CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A COIMBRA NO DIA 07 DE MAIO DE 
2016, SOLICITADO PELO FUTEBOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/23031
Foi presente o assunto 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 aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 305,70 
(trezentos e cinco euros e setenta cêntimos) para 
deslocação a Coimbra no dia 07 de maio 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 € 428,92 (QUATROCEN-
TOS E VINTE E OITO EUROS E NOVENTA E DOIS 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO ENTRE O PAVI-
LHÃO DE VILA D’ESTE E A A.C.R.A.V. NOS DIAS 
13, 15 E 16 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA “OS AMI-
GOS VILARENSES”
EDOC/2016/25029
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 428,92 
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(quatrocentos e vinte e oito euros e noventa e dois 
cêntimos) para deslocação entre o Pavilhão de Vila 
d’Este e a A.C.R.A.V. nos dias 13, 15 e 16 de maio 
de 2016, solicitado pela Associação Cultural e Re-
creativa “Os Amigos Vilarenses”, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE € 83,81 (OITENTA 
E TRÊS EUROS E OITENTA E UM CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO AO PORTO NO DIA 16 DE MAIO DE 
2016, SOLICITADO PELA ESCOLA BÁSICA DAS DE-
VESAS
EDOC/2016/25591
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 83,81 
(oitenta e três euros e oitenta e um cêntimos) para 
deslocação ao Porto no dia 16 de maio de 2016, so-
licitado pela Escola Básica das Devesas, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 88,88 (OITENTA E 
OITO EUROS E OITENTA E OITO CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO AO PORTO NO DIA 17 DE MAIO DE 
2016, SOLICITADO PELA ESCOLA BÁSICA URBANO 
SANTOS MOURA
EDOC/2016/25798
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 88,88 (oitenta 
e oito euros e oitenta e oito cêntimos) para deslo-
cação ao Porto no dia 17 de maio de 2016, solici-
tado pela Escola Básica Urbano Santos Moura, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 54,35 (CINQUENTA 
E QUATRO EUROS E TRINTA E CINCO CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAÇÃO AO PORTO NO DIA 18 DE MAIO 
DE 2016, SOLICITADO PELA APPACDM – VILA NOVA 
DE GAIA
EDOC/2016/26321
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-

zação de viaturas municipais no valor de € 54,35 
(cinquenta e quatro euros e trinta e cinco cênti-
mos) para deslocação ao Porto no dia 18 de maio 
de 2016, solicitado pela APPACDM – Vila Nova de 
Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 62,26 (SESSENTA E 
DOIS EUROS E VINTE E SEIS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A AVINTES NO DIA 17 DE MAIO DE 
2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTI-
VA E CULTURAL DE SANTA ISABEL
EDOC/2016/25896
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 62,26 
(sessenta e dois euros e vinte e seis cêntimos) para 
deslocação a Avintes no dia 17 de maio de 2016, 
solicitado pela Associação Desportiva e Cultural de 
Santa Isabel, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 220,89 (DUZENTOS E 
VINTE EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO AO PROJETO “UMA PONTE PARA A 
INTEGRAÇÃO” NOS DIAS 05, 09, 11 E 12 DE MAIO 
DE 2016, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS D. PEDRO I
EDOC/2016/22652
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 220,89 
(duzentos e vinte euros e oitenta e nove cêntimos) 
para deslocação ao projeto “Uma Ponte para a Inte-
gração” nos dias 05, 09, 11 e 12 de maio de 2016, 
solicitado pelo Agrupamento de Escolas D. Pedro I, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 324,71 (TREZENTOS 
E VINTE E QUATRO EUROS E SETENTA E UM CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A VISEU NO DIA 14 
DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELO SPORTING 
CLUBE DE ARCOZELO
EDOC/2016/25158
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
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dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 324,71 (tre-
zentos e vinte e quatro euros e setenta e um cênti-
mos) para deslocação a Viseu no dia 14 de maio de 
2016, solicitado pelo Sporting Clube de Arcozelo, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 421,03 (QUATRO-
CENTOS E VINTE E UM EUROS E TRÊS CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAÇÃO A NELAS NO DIA 14 DE MAIO 
DE 2016, SOLICITADO PELO JACA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/24966
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 421,03 
(quatrocentos e vinte e um euros e três cêntimos) 
para deslocação a Nelas no dia 14 de maio de 2016, 
solicitado pelo Jaca Futebol Clube, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 650,79 (SEISCENTOS 
E CINQUENTA EUROS E SETENTA E NOVE CÊNTI-
MOS) PARA DESLOCAÇÃO A FÁTIMA NO DIA 15 DE 
MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DA QUIN-
TA DO MONTE GRANDE
EDOC/2016/24936
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 650,79 (seis-
centos e cinquenta euros e setenta e nove cênti-
mos) para deslocação a Fátima no dia 15 de maio 
de 2016, solicitado pela Associação Recreativa, 
Cultural e Desportiva da Quinta do Monte Grande, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE € 189,91 (CENTO 
E OITENTA E NOVE EUROS E NOVENTA E UM CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A ESPOSENDE NO DIA 
15 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELO HÓQUEI 
CLUBE DE PAÇO DO REI
EDOC/2016/25007
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 

dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 189,91 (cento 
e oitenta e nove euros e noventa e um cêntimos) 
para deslocação a Esposende no dia 15 de maio de 
2016, solicitado pelo Hóquei Clube de Paço do Rei, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE € 103,84 (CENTO 
E TRÊS EUROS E OITENTA E QUATRO CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAÇÃO A TROFA NO DIA 27 DE MAIO 
DE 2016, SOLICITADO PELA SANTA CASA DA MISE-
RICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/30552
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 103,84 (cento 
e três euros e oitenta e quatro cêntimos) para des-
locação a Trofa no dia 27 de maio de 2016, solicita-
do pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de 
Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 90,90 (NOVENTA EU-
ROS E NOVENTA CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A 
PAÇOS DE FERREIRA NO DIA 27 DE MAIO DE 2016, 
SOLICITADO PELO CLUBE ATLÂNTICO DA MADALE-
NA
EDOC/2016/30540
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais no valor de € 90,90 (no-
venta euros e noventa cêntimos) para deslocação a 
Paços de Ferreira no dia 27 de maio de 2016, solici-
tado pelo Clube Atlântico da Madalena, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NO VALOR DE € 
596,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS EUROS) 
NA AVENIDA BEIRA-MAR, PARA “PAVIMENTAÇÃO E 
ARRUAMENTO”, SOLICITADO POR DOMINGOS DA 
SILVA TEIXEIRA S.A.
EDOC/2016/21886
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito no valor de € 596,00 (quinhentos e no-
venta e seis euros) na Avenida Beira-Mar, para “Pa-
vimentação e Arruamento”, solicitado por Domin-
gos da Silva Teixeira S.A., nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRAVES-
SA DE S. TIAGO – IMPLEMENTAÇÃO DE SENTIDO 
ÚNICO DE TRÂNSITO, COM O MESMO A CIRCU-
LAR NO SENTIDO RUA DA BOUCINHA, RUA DE S. 
TIAGO; RUA DE S. TIAGO - IMPLEMENTAÇÃO DE 
DOIS SENTIDOS, DESDE A INTERSEÇÃO COM A AV. 
VASCO DA GAMA, ATÉ À INTERSEÇÃO COM A RUA 
S. TIAGO – RUA DE S. TIAGO – IMPLEMENTAÇÃO 
DO SINAL B2 (STOP), E DO SINAL D1 A (SENTIDO 
OBRIGATÓRIO) JUNTO À INTERSEÇÃO COM A AV. 
VASCO DA GAMA – CORREÇÃO DA DELIBERAÇÃO 
DE CÂMARA DE 01/02/2016
EDOC/2015/40049
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA DO OR-
FEÃO, FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2016/21962
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE 
ACORDOS QUADRO SINGULARES PARA A REALI-
ZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚBLICA – DECISÃO DE 
CONTRATAR, APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCE-
DIMENTO, COMPOSIÇÃO DO JÚRI E DEMAIS ELE-
MENTOS
EDOC/2016/25216
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2016”
O Sr. Presidente disse que a Câmara Municipal já 
gastou quase os 5 milhões de euros do primeiro 
acordo quadro que ainda transitou do mandato an-
terior, apesar de ter sido aprovado no atual. Que 
este é um segundo acordo e significa um esforço 
de reabilitação de pavimentos muito significativo.
O Sr. Vereador Firmino Pereira solicitou um mapa 
de execução do Acordo Quadro findo, donde conste 
todas as ruas intervencionadas.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a decisão de contratar, as peças do procedimento, 

composição do júri e demais elementos, referente 
ao “Concurso Público para a Celebração de Acor-
dos Quadro Singulares para a realização de Obras 
na Via Pública”, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2016/15603.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA NO VA-
LOR DE €79,00 (SETENTA E NOVE EUROS), SOLI-
CITADO POR MANUEL ANTÓNIO PEREIRA GOMES 
– PROCESSO 277/VT/2016
EDOC/2016/13565
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
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 Manuel António Pereira 
Gomes – Processo 277/VT/2016, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA NO 
VALOR DE €79,00 (SETENTA E NOVE EUROS), SO-
LICITADO POR MANUEL DE OLIVEIRA MOREIRA – 
PROCESSO 266/VT/2016
EDOC/2016/13117
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
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 Manuel de Oliveira Mo-
reira – Processo 266/VT/2016, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, NO 
VALOR DE € 69,74 (SESSENTA E NOVE EUROS E 
SETENTA E QUATRO CÊNTIMOS), SOLICITADO POR 
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO
EDOC/2014/3906
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa relativa a servi-
ços prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila 
Nova de Gaia, no valor de € 69,74 (sessenta e nove 
euros e setenta e quatro cêntimos), solicitado por 
Ana Paula Ferreira da Silva Ribeiro, nos termos in-
formados.
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PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR SANDRA MARIA PINTO TEIXEIRA 
MARQUES
EDOC/2014/1916
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento da taxa em 75%, relativa a 
serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores de 
Vila Nova de Gaia, solicitado por Sandra Maria Pinto 
Teixeira Marques, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, NO 
VALOR DE € 89,32 (OITENTA E NOVE EUROS E 
TRINTA E DOIS CÊNTIMOS), SOLICITADO POR CO-
RINA MARIA FERNANDES PEREIRA CAMPOS MARI-
NHO
EDOC/2016/20574
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento da taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, no valor de € 89,32 (oitenta e nove euros 
e trinta e dois cêntimos), solicitado por Corina Ma-
ria Fernandes Pereira Campos Marinho, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, NO 
VALOR DE € 107,10 (CENTO E SETE EUROS E DEZ 
CÊNTIMOS), SOLICITADO POR ROSA MARIA FARIA 
CARDOSO
EDOC/2016/20113
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 87, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento da taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, no valor de € 107,10 (cento e sete euros e 
dez cêntimos), solicitado por Rosa Maria Faria Car-
doso, nos termos informados.
PROJETO DE REGULAMENTO QUE CRIA O PROGRA-
MA GAI@PRENDE+ - CONSULTA PÚBLICA
EDOC/2016/18376
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 88, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade subme-
ter a consulta pública para recolha de sugestões, o 
Projeto de Regulamento que Cria o Programa Gai@
prende+, nos termos informados.
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CON-
CURSAL PARA POSTOS DE TRABALHO NO ÂMBITO 
DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICU-
LAR (AEC) – 2016/2017
EDOC/2016/28093
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 89, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a abertura de procedimento concursal para “Postos 
de Trabalho no Âmbito das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular (AEC) – 2016/2017”, nos termos 
da Informação INT-CMVNG/2016/16392.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELE-
CIMENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR TEVOL, 
LDA – PROC.º 5486/15 – RI, UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/26375
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 90, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por TEVOL, LDA, Processo nº 5486/15 – 
RI, União de Freguesias de Serzedo 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 INDUSTRIAL, SOLICITADO POR JOAQUIM 
PINTO LEOCÁDIO E FILHOS, LDA – PROC.º 4403/15 
– RI, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/26360
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 91, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por Joaquim Pinto Leocádio e Filhos, Lda 
– PROC.º 4403/15 – RI, freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 



Nº 66 | junho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 23

aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR CERCA DE 
PEDRA UNIPESSOAL, LDA – PROC.º 5281/15 – RI, 
FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/26343
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 92, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por CERCA DE PEDRA UNIPESSOAL, LDA 
– PROC.º 5281/15 – RI, freguesia de Canelas, 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 CARPINTA-
RIA DA LAVANDEIRA, LDA – PROC.º 5506/15 – RI, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/26368
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 93, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por CARPINTARIA DA LAVANDEIRA, LDA 
– PROC.º 5506/15 – RI, União das Freguesias de 
Grijó e Sermonde, 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 IRMÃOS 
PAIVA, LDA – PROC.º 5523/15 – RI, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/26364
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 94, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a declaração de interesse público municipal do pe-
dido de regularização de estabelecimento indus-
trial, solicitado por IRMÃOS PAIVA, LDA – PROC.º 
5523/15 – RI, União das Freguesias de Pedroso e 
Seixezelo, 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 FUNDIÇÃO 

DO REGATO UNIPESSOAL LDA – PROC.º 5521/15 
– RI, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES E 
VALADARES
EDOC/2016/28181
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 95, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por FUNDIÇÃO DO REGATO UNIPESSOAL 
LDA – PROC.º 5521/15 – RI, União das Freguesias 
de Gulpilhares e Valadares, 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 MANUEL 
GONÇALVES DA COSTA – PROC.º 5503/15 – RI, 
AVINTES
EDOC/2016/28176
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 96, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por MANUEL GONÇALVES DA COSTA – 
PROC.º 5503/15 – RI, Avintes, nos termos infor-
mados.
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, SOLICITADO POR FRAN-
CISCO DA COSTA RAMOS – PROC.º 5461/15 – RI, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2016/28147
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 97, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a declaração de interesse público municipal do pe-
dido de regularização de estabelecimento indus-
trial, solicitado por FRANCISCO DA COSTA RAMOS 
– PROC.º 5461/15 – RI, União das Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
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 JOAQUIM 
MELO MATOS – PROC.º 5310/15 – RI, UNIÃO DAS 
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FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
EDOC/2016/28150
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 98, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por JOAQUIM MELO MATOS – PROC.º 
5310/15 – 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 INDUSTRIAL, SOLICITADO POR SERAFIM 
DOMINGOS NEVES DA SILVA – PROC.º 5543/15 – 
RI, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/28156
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 99, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por SERAFIM DOMINGOS NEVES DA SIL-
VA – PROC.º 5543/15 – RI, freguesia de Avintes, 
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 FERNANDO 
ANTÓNIO RODRIGUES SOUSA – PROC.º 4989/15 – 
RI, UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/28163
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 100, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por FERNANDO ANTÓNIO RODRIGUES 
SOUSA – Proc.º 4989/15 – RI, União de Freguesias 
de Grijó e Sermonde, 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, SOLICITADO POR MABE-
GOUTO – SERRALHARIA MECÂNICA Ld.ª – PROC.º 
5482/15 – RI, UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E 
SERMONDE
EDOC/2016/28170

Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 101, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a declaração de interesse público municipal do pe-
dido de regularização de estabelecimento indus-
trial, solicitado por MABEGOUTO – SERRALHARIA 
MECÂNICA Ld.ª – PROC.º 5482/15 – RI, União de 
Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos infor-
mados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
VILAGE – VIGAS E LAJES PRÉ-ESFORÇADAS, LDA, 
NO ÂMBITO DO PROCESSO 1889/16 - LEG – UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/25662
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 102, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa em 50% do pagamento da taxa muni-
cipal de urbanização, solicitado por VILAGE – VI-
GAS E LAJES PRÉ-ESFORÇADAS LDA, no âmbito do 
PROC.º nº 1889/16 – LEG, União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DA PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, NO VALOR DE 
€527,72 (QUINHENTOS E VINTE E SETE EUROS E 
SETENTA E DOIS CÊNTIMOS), SOLICITADO POR 
MARIA ALZIRA PINTO DA SILVA, NO ÂMBITO DO 
PROCESSO 1246/13 - PL – UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/25893
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 103, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa do pagamento da taxa municipal de urba-
nização, no valor de € 527,72 (quinhentos e vinte e 
sete euros e setenta e dois cêntimos), solicitado por 
Maria Alzira Pinto da Silva, no âmbito do Processo 
1246/13 - PL – União das Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE, NO VALOR DE € 720,08 (SE-
TECENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS), 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL IN-
DUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA – PROCESSO 
247/12, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/25315
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 104, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento das 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 – Proces-
so 247/12, União das Freguesias de Mafamude e 
Vilar do Paraíso, 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 
13 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELO AGRUPA-
MENTO 408 – SANTA MARINHA
EDOC/2016/22069
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 105, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da 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 da “Procissão de Ve-
las”, no dia 13 de maio de 2016, solicitado pelo 
Agrupamento 408 – Santa Marinha, nos termos in-
formados.
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 14 DE 
MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA CASA DAS HIS-
TÓRIAS - CANELAS
EDOC/2016/23404
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 106, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da 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 14 de maio de 2016, solicitado pela Casa das 
Histórias - Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 60,89 (SESSENTA EUROS 
E OITENTA NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À REALI-
ZAÇÃO DA “FESTA DE FINAL DE ANO ESCOLAR”, 
NO DIA 04 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DA BANDEIRA
EDOC/2016/23413
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 107, apenas 

no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial do pagamento da taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€ 60,89 (sessenta euros e oitenta nove cêntimos) 
relativa à realização da “Festa de Final de Ano Es-
colar”, no dia 04 de junho de 2016, solicitado pela 
Associação de Pais da Escola da Bandeira, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO “PASSEIO 
EQUESTRE”, NO DIA 22 DE MAIO DE 2016, SOLICI-
TADO POR ANTÓNIO PINTO DA SILVA
EDOC/2016/24163
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 108, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, relativa à 
realização do “Passeio Equestre”, no dia 22 de maio 
de 2016, solicitado por António Pinto da Silva, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 70,89 (SETENTA EUROS E 
OITENTA NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZA-
ÇÃO DA “FESTA DO CANECO”, NOS DIAS 07, 08, 
09, 10, 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2016, SOLICI-
TADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEDROSO 
E SEIXEZELO
EDOC/2016/23366
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 109, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 70,89 
(setenta euros e oitenta nove cêntimos) relativa à 
realização da “Festa do Caneco”, nos dias 07, 08, 
09, 10, 11, 12 e 13 de junho de 2016, solicitado 
pela União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 56,89 (CINQUENTA E SEIS 
EUROS E OITENTA NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTIVAL DA CEREJA”, NOS DIAS 
25, 26, 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2016, SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEDROSO E 
SEIXEZELO
EDOC/2016/23376
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 110, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 56,89 
(cinquenta e seis euros e oitenta nove cêntimos) 
relativa à realização do “Festival da Cereja”, nos 
dias 25, 26, 27, 28 e 29 de maio de 2016, solicitado 
pela União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, 
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 NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “6ª MARATONA BTT”, NO DIA 22 
DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/22594
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 111, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 53,89 
(cinquenta e três euros e oitenta nove cêntimos) 
relativa à realização da “6ª Maratona BTT”, no dia 
22 de maio de 2016, solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 48,39 (QUARENTA E OITO 
EUROS E TRINTA NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO SOLIDÁRIO “ANGARIA-
ÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENCIA-
DAS”, NO DIA 20 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA 
SOARES DOS REIS
EDOC/2016/26851
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 112, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 48,39 
(quarenta e oito euros e trinta nove cêntimos) re-
lativa à realização do evento solidário “Angariação 
de Alimentos para Famílias Carenciadas”, no dia 20 
de maio de 2016, solicitado pela Associação de Pais 
da Escola Básica Soares dos Reis, nos termos infor-
mados.
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 DO EVENTO “FEIRA DA FAMÍLIA 
– GAIA + SAUDÁVEL”, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE 

MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA EMPRESA PA-
LESTRAS MÁGICAS, LDA
EDOC/2016/27841
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 113, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da 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 do evento “Feira da 
Família – Gaia + Saudável”, nos dias 27, 28 e 29 
de maio de 2016, solicitado pela Empresa Palestras 
Mágicas, Lda, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 92,39 (NOVENTA E DOIS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “ARRAIAL DE FINAL DO 
ANO”, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2016, SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB DA 
JUNQUEIRA
EDOC/2016/25055
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 114, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da 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 “Arraial 
de Final do Ano”, nos dias 09 e 10 de junho de 
2016, solicitado pela Associação de Pais da EB da 
Junqueira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 99,39 (NOVENTA E NOVE 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “NOITE DE DJ’S”, NOS 
DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES
EDOC/2016/26414
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 115, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Noite de 
Dj’s”, nos dias 21 e 22 de maio de 2016, solicitado 
pela Associação do Orfeão de Valadares, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
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RUÍDO NO VALOR DE € 172,89 (CENTO E SETENTA 
E DOIS EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “THE TIMERS”, 
SOLICITADO PELA EMPRESA EUSÉBIO RODRIGUES 
Ld.ª
EDOC/2016/25383
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 116, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial do pagamento da taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
172,89 (cento e setenta e dois euros e oitenta e 
nove cêntimos) relativa à realização do evento “The 
Timers”, solicitado pela empresa Eusébio Rodrigues 
Ld.ª, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “3º EDIÇÃO DO S. FÉLIX 
DA BICHARADA”, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉ-
LIX DA MARINHA
EDOC/2016/23757
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 117, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 26,89 
(vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos) rela-
tiva à realização do evento “3º edição do S. Félix da 
Bicharada”, no dia 05 de junho de 2016, solicitado 
pela Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA 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 “CAMINHADA SOLI-
DÁRIA – FREGUESIA DE MAFAMUDE”, SOLICITADO 
PELA CRUZADA BEM FAZER DA PAZ
EDOC/2016/31128
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 118, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial do pagamento da 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 evento “Caminhada 
Solidária – Freguesia de Mafamude”, solicitado pela 
Cruzada Bem Fazer da Paz, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 

DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“PROCISSÃO MARIANA”, NO DIA 31 DE MAIO DE 
2016, SOLICITADO PELA UCR! – ASSOCIAÇÃO SO-
CIAL, CULTURAL E HUMANITÁRIA
EDOC/2016/30514
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 119, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído relativa 
à realização do evento “Procissão Mariana”, no dia 
31 de maio de 2016, solicitado pela UCR! – Asso-
ciação Social, Cultural e Humanitária, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E CINCO EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “PROCISSÃO DO MÊS DE 
MARIA”, NO DIA 30 DE MAIO DE 2016, SOLICITA-
DO PELA PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA DE CA-
NELAS
EDOC/2016/29538
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 120, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial do pagamento da 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 do evento “Procissão do 
Mês de Maria”, no dia 30 de maio de 2016, solici-
tado pela Paróquia de S. 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 € 92,39 (NOVENTA E DOIS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “ANGARIAÇÃO DE FUN-
DOS DA COMISSÃO DE FESTAS DE LEVER”, NOS 
DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2016/29691
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 121, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 92,39 
(noventa e dois euros e trinta e nove cêntimos) re-
lativa à realização do evento “Angariação de Fun-
dos da Comissão de Festas de Lever”, nos dias 27 e 
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28 de maio de 2016, solicitado pela União de Fre-
guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 115,01 (CENTO E QUINZE 
EUROS E OITENTA E UM CÊNTIMO) RELATIVA À RE-
ALIZAÇÃO DO EVENTO “PROCISSÃO DE FESTA DE 
S. PAIO”, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016, SOLICI-
TADO PELA COMISSÃO DA CAPELA DE S. PAIO
EDOC/2016/23981
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 122, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 115,01 (cento e quinze euros e oitenta e um 
cêntimo) relativa à realização do evento “Procissão 
de Festa de S. Paio”, no dia 19 de junho de 2016, 
solicitado pela Comissão da Capela de S. Paio, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 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 DA FREGUE-
SIA DE S. PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2016/26870
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 123, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial do pagamento da 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 do evento “Procissão das 
Velas”, no dia 31 de maio de 2016, solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Pe-
dro de Pedroso, 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 DO EVENTO “1ª RESISTÊNCIA AO 
CALVÁRIO”, NO DIA 29 DE MAIO DE 2016, SOLI-
CITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/27578
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 124, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da 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 “1ª Resistência ao 
Calvário”, no dia 29 de maio 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 € 34,89 (TRINTA E QUATRO 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “PROCISSÕES DA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA/SS.mo.”, NOS DIAS 28 E 29 
DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE S. ANDRÉ LEVER
EDOC/2016/31139
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 125, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial do pagamento da taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
34,89 (trinta e quatro euros e oitenta e nove cên-
timos) relativa à realização do evento “Procissões 
da Nossa Senhora de Fátima/SS.mo.”, nos dias 28 
e 29 de maio de 2016, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de S. André Lever, nos termos in-
formados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR PETRÓLEOS DE PORTUGAL – PE-
TROGAL, S.A. – PROCESSO Nº 663/16 – PC, UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2016/17770
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 126, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por Petróleos de Portu-
gal – PETROGAL S.A., Processo nº 663/16 – PC, 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pe-
dro da Afurada, relativa à liquidação de taxa devida 
pela 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.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR TORRES & VAZ – PROCESSO Nº 
657/16 – PC, FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/17730
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Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 127, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indefe-
rir a reclamação apresentada por TORRES & VAZ., 
Processo nº 657/16 – PC, freguesia de Arcozelo, 
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 TORRES & VAZ – PROCESSO Nº 
696/16 – PC, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/17736
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 128, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indefe-
rir a reclamação apresentada por TORRES & VAZ., 
Processo nº 696/16 – PC, freguesia de Canidelo, 
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 GALPGEST – PROCESSO Nº 
662/16 – PC, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/17758
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 129, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por GALPGEST., Proces-
so nº 662/16 – PC, freguesia de Oliveira do Douro, 
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 P.A.GALP. SANTA FÉ – PROCESSO 

Nº 673/16 – PC, FREGUESIA DE PEDROSO
EDOC/2016/17749
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 130, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por P.A. GALP. SANTA 
FÉ, Processo nº 673/16 – PC, freguesia de Pedroso, 
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 PETRÓLEOS DE PORTUGAL – PE-
TROGAL S.A. – PROCESSO Nº 664/16 – PC, UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2016/17775
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 131, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a reclamação apresentada por Petróleos de Portu-
gal – PETROGAL S.A. - Processo nº 664/16 – PC, 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pe-
dro da Afurada, relativa à liquidação de taxa devida 
pela 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.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR GALPGEST LDA – PROCESSO Nº 
669/16 – PC, FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/17715
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 132, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indefe-
rir a reclamação apresentada por GALPGEST LDA 
- Processo nº 669/16 – PC, freguesia de Canelas, 
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 



Nº 66 | junho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

30

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 TOMÁS ANTÓNIO & MOREIRA 
Ld.ª – PROCESSO Nº 650/16 – PC, FREGUESIA DE 
AVINTES
EDOC/2016/17742
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 133, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indefe-
rir a reclamação apresentada por Tomás António & 
Moreira Ld.ª - Processo nº 650/16 – PC, freguesia 
de Avintes, relativa à liquidação de taxa devida pela 
instalação e funcionamento de posto de abasteci-
mento de combustíveis e manter o despacho do Sr. 
Vice-Presidente de 01 de março de 2016 que de-
terminou 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 MOREIRA GOMES & COSTAS Ld.ª 
– PROCESSO Nº 681/16 – PC, UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/18347
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 134, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indefe-
rir a reclamação apresentada por Moreira Gomes 
& Costas Ld.ª - Processo nº 681/16 – PC, União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
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.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
A TÍTULO DE INSPEÇÃO DE ELEVADORES SOLICI-
TADO PELA APPDA-NORTE - PROCESSO 133/EL/05 
– ELEV - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE 
E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/26350
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 135, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento da taxa a título de inspeção 

de elevadores, no valor de € 77,00 (setenta e sete 
euros), solicitado pela APPDA – NORTE – Processo 
133/EL/05 – ELEV, União de Freguesias de Mafamu-
de e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SOLICITADO 
POR FERNANDO MANUEL GONÇALVES DE ALMEIDA 
– PROCESSO 1009/16 – CERT - UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/26354
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 136, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a emissão de certidão onde conste parecer favorá-
vel à constituição do regime de compropriedade do 
prédio sito no Lugar de Paços, freguesia de Serzedo 
e Perosinho, solicitada por Fernando Manuel Gon-
çalves de Almeida – Processo 1009/16 – CERT, nos 
termos informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SOLICITADO 
PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA – 
SERVIÇO DE FINANÇAS DE VILA NOVA DE GAIA 1 
– PROCESSO 1468/16 – PPI - UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/16731
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 137, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
emissão de certidão nos termos do nº 23 do artigo 
71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, consideran-
do que se encontram reunidos os requisitos para 
deferimento do pedido, solicitado pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira – Serviço de Finanças de Vila 
Nova de Gaia1 – Processo 1468/16 – PPI, União 
das Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SOLICITADO 
POR FERNANDO MANUEL GONÇALVES DE ALMEIDA 
– PROCESSO 1740/16 – CERT – UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/32122
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 138, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a emissão de certidão onde conste parecer favorá-
vel à constituição do regime de compropriedade do 
prédio rústico sito no Lugar da venda, Freguesia de 
pedroso e Seixezelo, solicitado por Fernando Ma-
nuel Gonçalves de Almeida – Processo 1740/16 – 
CERT, União das Freguesias de Pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE RECO-
NHECE QUE O PRÉDIO URBANO SITO NA RUA DE 
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SALGUEIROS Nº. 66 E 68, FREGUESIA DE CANI-
DELO É PASSÍVEL DE SER CONSIDERADA COMO 
OBRA DE REABILITAÇÃO URBANÍSTICA INICIADA 
EM 2009 E RECONHECIMENTO DE QUE SE ENCON-
TRAM REUNIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGALMEN-
TE EXIGIDOS PARA ISENÇÃO DO IMI, COM OBRA 
CONCLUÍDA NO ANO DE 2014, SOLICITADO PELO 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIBEIRA DO MAR – 
PROCESSO 557/16 – CERT – FREGUESIA DE CA-
NIDELO
EDOC/2016/28193
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 139, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
emissão de certidão que reconhece que a obra em 
questão se trata de obra de reabilitação urbanísti-
ca, iniciada em 2009 e reconhecer que se encon-
tram reunidos os pressupostos legalmente exigidos 
para que seja concedida isenção do IMI para o refe-
rido prédio, com a obra concluída no ano de 2014, 
solicitado pelo Condomínio do Edifício Ribeira Mar 
– Processo 557/16 – CERT, freguesia de Canidelo, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA OU REDUÇÃO DE PAGAMEN-
TO DA TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) 
E DA TAXA DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA (TCU) 
SOLICITADO POR SAMÁLIA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS Ld.ª E OUTROS – PROCESSO 
133/12 – PL – FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2016/27691
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 140, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
O Sr. Vice-Presidente esclareceu que o montante se 
destina a comparticipar a ligação da Rua dos Gui-
ões à Madalena.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento (em 100%) das Taxas Mu-
nicipais de Urbanização (TMU) e de Compensação 
Urbanística (TCU), solicitado por Samália Empre-
endimentos Imobiliários Ld.ª e Outros – Processo 
133/12 – PL, freguesia da Madalena, nos termos 
informados.

GAIURB – URBANISMO E HABITAÇÃO EM
CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A GAIURB – UR-
BANISMO E HABITAÇÃO EM PARA 2016
EDOC/2016/31878
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 141, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Contrato Programa a celebrar entre o Município 

de Vila Nova de Gaia e a Gaiurb – Urbanismo e Ha-
bitação EM, para o ano de 2016, nos termos apre-
sentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
CONTRATO MANDATO DE REABILITAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS – PARA 
O ANO 2016 A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A GAIURB – URBANISMO E 
HABITAÇÃO EM PARA 2016
EDOC/2016/31884
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 142, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Contrato mandato para o ano de 2016 de Reabi-
litação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos, 
a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e 
a Gaiurb – Urbanismo e Habitação EM, nos termos 
apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.

DIVERSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NO VALOR DE € 441,30 
(QUATROCENTOS E QUARENTA E UM EUROS E 
TRINTA CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA FEDERA-
ÇÃO NACIONAL DE KARATÉ - PORTUGAL - PROCES-
SO 21/16
EDOC/2016/25118
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 143, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
utilização do auditório da Assembleia Municipal, no 
valor de € 441,30 (quatrocentos e quarenta e um 
euros e trinta cêntimos), solicitado pela Federação 
Nacional de Karaté - Portugal - Processo 21/16, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NO VALOR DE € 264,78 
(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO EUROS E SE-
TENTA E OITO CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA TA-
XISCOOPE, CRL - PROCESSO 22/16
EDOC/2016/26033
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 144, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.05.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
utilização do auditório da Assembleia Municipal, no 
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valor de € 264,78 (duzentos e sessenta e quatro 
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Ta-
xiscoope, CRL - Processo 22/16, nos termos infor-
mados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 145, 
apenas no original
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PLANO MUNICIPAL DE DESERVAGEM
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 145, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Plano Municipal de Deservagem.
ADESÃO DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA À 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO 
VINHO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 146, apenas 
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade remeter 
o assunto à Assembleia Municipal.
O Sr. Vereador Dr. Guilherme Aguiar convidou to-
dos os presentes para o encerramento dos Jogos 
Juvenis.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 45 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no nº. 1 
do art. 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do n.º 1 do art. 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2. ATA N.º 12
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
20 DE JUNHO 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 Câ-
mara, 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: 20 horas e 15 minutos

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Presidente apresentou o ponto prévio que a 
seguir se transcreve:
“Rede de Referenciação Hospitalar em Saúde Ma-
terna, da Criança e do Adolescente
Participação/Contributo do Município de Vila Nova 
de Gaia para a discussão pública
Contexto 
O Anterior Governo da República criou uma comis-
são de avaliação da “Rede de Referenciação Hospi-
talar em Saúde Materna, da Criança e do Adoles-
cente” que produziu uma proposta que se encontra 
em discussão pública até 30 de junho de 2016.
A proposta apresentada, ainda que orientada por 
princípios internacionais emanados pela Organiza-
ção Mundial de Saúde, encontra-se marcada por 
erros de análise que apenas o desconhecimento da 
realidade do que se passa no terreno pode justifi-
car. A não ser assim, restaria como explicação de 
algumas das propostas apresentadas uma mera 
opção ideológica de desarticulação progressiva do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), em favor da con-
solidação de uma rede hospitalar privada que tem 
vindo a afirmar-se à custa do desinvestimento no 
SNS, ainda que dependente em cerca de um terço 
do seu financiamento do Estado, nomeadamente 
através da canalização de utentes da ADSE.
A defesa do SNS, conquista fundamental do povo 
português e da nossa ainda jovem democracia, é 
fundamental para a consagração plena da Consti-
tuição da República que enuncia no seu artigo 64º 
(Saúde):
“1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever 
de a defender e promover. 
2. O direito à proteção da saúde é realizado: 
a) Através de um serviço nacional de saúde uni-
versal e geral e, tendo em conta as condições eco-
nómicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente 
gratuito; 
b) Pela criação de condições económicas, sociais, 
culturais e ambientais que garantam, designada-
mente, a proteção da infância, da juventude e da 
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velhice, e pela melhoria sistemática das condições 
de vida e de trabalho, bem como pela promoção 
da cultura física e desportiva, escolar e popular, e 
ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária 
do povo e de práticas de vida saudável. 
3. Para assegurar o direito à proteção da saúde, 
incumbe prioritariamente ao Estado: 
a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, inde-
pendentemente da sua condição económica, aos 
cuidados da medicina preventiva, curativa e de re-
abilitação; 
b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de 
todo o país em recursos humanos e unidades de 
saúde; 
c) Orientar a sua ação para a socialização dos cus-
tos dos cuidados médicos e medicamentosos; 
d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e 
privadas da medicina, articulando-as com o serviço 
nacional de saúde, por forma a assegurar, nas ins-
tituições de saúde públicas e privadas, adequados 
padrões de eficiência e de qualidade; 
e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, 
a comercialização e o uso dos produtos químicos, 
biológicos e farmacêuticos e outros meios de trata-
mento e diagnóstico; 
f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento 
da toxicodependência. 
4. O serviço nacional de saúde tem gestão descen-
tralizada e participada.”
Existindo, naturalmente, o direito ao exercício do 
setor privado na área da saúde, não pode este di-
reito ser alimentado pelo desvio de utentes do SNS, 
quer seja pelo aumento das distâncias físicas dos 
serviços públicos, quer pela redução de oferta de 
serviços ou pela degradação de instalações e equi-
pamentos.
Podendo coexistir, como em muitos países, um SNS 
e um setor privado de saúde, em todos os casos 
verifica-se que o custo para os cidadãos dos servi-
ços públicos é muito inferior ao custo dos serviços 
privados. Em 2014, segundo a Entidade Reguladora 
de Saúde, o nascimento de um bebé por parto nor-
mal, sem complicações, custou em média 289,63 
euros num estabelecimento público. Quando os pais 
optaram por fazer o parto num hospital privado o 
preço médio foi de 2.985 euros, ou seja dez vezes 
mais do que o custo no SNS. Uma cesariana sem 
complicações adicionais custou ao Estado 467,73 
euros, contra uma média de 4.643,33 euros no pri-
vado. A ADSE entregou aos privados 2.390 euros 
por cada cesariana feita por uma sua beneficiária, 
ou seja, quase seis vezes mais que o custo no SNS.
Percebe-se, assim, que estamos perante duas op-
ções: valorizar o SNS, quer por motivos de salva-
guarda da Constituição, quer por motivos de ra-
cionalização económica dos gastos com saúde dos 
cidadãos; desmantelar o SNS em favor dos priva-
dos, ainda que num movimento lento e aparente-

mente orientado pela racionalização do SNS, e ob-
ter como efeito imediato um aumento de faturação 
da rede privada e um brutal aumento da despesa 
das famílias na obtenção de cuidados de saúde.
Na área específica da saúde materno-infantil a ofer-
ta privada tem subsistido essencialmente graças à 
criação de condições de conforto que o SNS teima 
em não proporcionar, como resultado da redução 
de investimento público nos equipamentos e ser-
viços.
Note-se que provavelmente nenhum hospital priva-
do cumpre os requisitos mínimos da OMS para a ga-
rantia de um serviço materno-infantil de qualidade 
(mais de 1.500 partos por ano). Ao SNS exige-se, 
e bem, o cumprimento dos mais elevados padrões 
de qualidade e segurança. Não podemos aceitar 
que a verificação dos mesmos padrões seja omissa 
relativamente ao setor privado, nomeadamente na 
função reguladora e fiscalizadora que compete ao 
Estado.
Os cidadãos não podem continuar a ser induzidos 
na falsa perceção de que a qualidade dos serviços 
de saúde assenta apenas no conforto da sua utili-
zação, que se vai distanciando na última década em 
clara desvantagem para o SNS. 
Esta perceção tem sido agravada por sucessivas 
políticas de desinvestimento em infraestruturas de 
saúde, de que foi exemplo dramático o CHVNG/E. 
O país deve apostar no reforço das redes de ser-
viços públicos, com uma clara aposta no investi-
mento inteligente como pilar de sustentação do de-
senvolvimento. O novo Quadro Comunitário deve 
ser reorientado neste sentido, dotando o país de 
infraestruturas públicas compatíveis com os mais 
elevados padrões de qualidade. Não podemos con-
tinuar a assistir ao abandono do território e à perda 
de competitividade regional e nacional, essencial-
mente orientados por estratégias ideológicas pro-
tecionistas do interesse privado.
Nenhum país avançado, nenhum serviço universal 
de saúde pode subsistir sem o contínuo investimen-
to nas infraestruturas de suporte dos serviços pú-
blicos.
Felizmente foi possível inverter o abandono a que 
foi votado o CHVNG/E e concretizar um plano de in-
vestimento público, central e municipal, alavancado 
pelos fundos comunitários que já é visível e que nos 
cumpre defender, reforçar e sustentar.
Contributo para a discussão pública do relatório da 
Comissão
A proposta de desqualificação do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) assen-
ta num conjunto de erros factuais de apreciação 
da situação presente, que resulta essencialmente 
da degradação das instalações do Hospital durante 
décadas, o que apenas em 2014 foi revertido, com 
o investimento público na reabilitação do edificado 
e na criação de um hospital de excelência ao nível 
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das instalações. Note-se que, ao nível dos serviços, 
o CHVNG/E manteve elevados padrões de qualida-
de, reconhecidos publicamente, essencialmente à 
custa do esforço dos seus profissionais que foram 
capazes de providenciar cuidados de saúde de ex-
celência apesar de terem que o fazer em condições 
de trabalho muito difíceis.
Com efeito, a atual oferta assistencial na área da 
saúde Materno-Infantil do CHVNG/E compreende, 
além da Pediatria e da Ginecologia/Obstetrícia, a 
Unidade de Medicina da Reprodução (certificada), 
o Centro de Diagnóstico Pré-natal, a Unidade Me-
dicina Materno Fetal, a Unidade de Cuidados Inten-
sivos Neonatais, a Cirurgia Pediátrica e Cardiologia 
Pediátrica.
Ora, perante esta clara proposta de desqualificação 
da Unidade Materno Infantil do CHVNG/E, equa-
ciona-se a perda das valências de Cirurgia Pediá-
trica e de Cardiologia Pediátrica, bem como uma 
redução significativa da capacidade assistencial do 
Serviço de Pediatria e Obstetrícia com a passagem 
o CHVNG/E de um Hospital de Apoio Perinatal Di-
ferenciado (HAPD) para um Hospital de Apoio Peri-
natal (HAP).
São ignorados, na proposta da comissão fatores 
clínicos, demográficos, sociais e geográficos que, 
só por si, implicam a manutenção e reforço de um 
serviço materno-infantil em Vila Nova de Gaia, as-
sumido como oferta pública de qualidade na região 
Douro-sul, articulando-se com a resposta Douro-
-norte que será assegurada pelo Centro Hospital 
do Porto (CHP) e pelo Hospital Geral de S. João 
(HGSJ).
A desqualificação do CHVNG/E acarretaria uma 
concentração a norte de serviços, diminuindo im-
placavelmente o acesso dos cidadãos a estes cuida-
dos, quer pelo aumento de custos de acesso (trans-
portes, tempo despendido), quer pela degradação 
desses mesmo serviços forçados a acolherem mais 
de 144 mil crianças residentes na região (Vila Nova 
de Gaia, Espinho, Entre Douro e Vouga e Ovar). 
Mas, para além desta evidência, existem argumen-
tos clínicos que contrapõem a proposta da comis-
são de forma inequívoca e reclamam a revisão da 
posição da mesma no que concerne ao CHVNG/E, 
a saber:
Impacto na Carteira de Serviços
O que se entende é que o CHVNG/E, apesar de per-
tencer ao Grupo II, deve manter os serviços que 
este documento desta comissão pretende retirar 
(Serviço de Cirurgia Pediátrica, Unidade de Cuida-
dos Intensivos Neonatais, Cardiologia Pediátrica, 
unidades diferenciadas pediátricas (alergologia, 
doenças hereditárias do metabolismo, endocrinolo-
gia, etc.).
Note-se ainda que, do ponto de vista do Município, 
e atentas as dimensões sociais, médicas, de aces-
sibilidades e de transportes, atentas ainda as dinâ-

micas demográficas do concelho, o Hospital deveria 
ser do Grupo III para a rede materno-infantil, mas 
sem ser altamente diferenciado.
Argumentos Gerais
A UCF em que o CHVNG/E se integra não pode dei-
xar de ser reconhecida como ativo contribuinte para 
a melhoria da saúde materno-infantil da população 
que serve, existindo argumentos gerais a favor da 
manutenção e reforço do papel do CHVNG/E nesta 
matéria:
Concentração versus proximidade – a proposta de 
rede argumenta que a concentração não prejudica-
rá os cuidados de proximidade, prevendo a deslo-
cação dos elementos dos centros mais diferencia-
dos às unidades locais. 
A concentração proposta iria, naturalmente, reduzir 
os cuidados de proximidade (por exemplo, a indi-
cação de referenciação direta dos ACES ao CHSJ 
na área de cardiologia pediátrica), sem qualquer 
sentido e com nítidos e graves prejuízos para as 
populações.
A concentração, a existir, deve privilegiar as unida-
des com melhores acessibilidades para uma deter-
minada região e população alvo:
A população da zona norte residente a sul do Douro 
ficaria sem qualquer unidade de apoio perinatal di-
ferenciado desde o Porto até Coimbra;
O acesso viário existente, embora de distância re-
duzida, representa um dispêndio de tempo consi-
derável dados o volume de trafego e os congestio-
namentos frequentes nas pontes do Douro;
O CHVNG/E dá resposta ao mesmo número de mu-
lheres do CHSJ e a um número superior ao CHP 
(mais 13.345); responde ainda a uma população 
pediátrica superior à do CHSJ e do CHP (cerca de 
mais 10 mil crianças) e assegura a resposta de Ci-
rurgia Pediátrica à população de Gaia, Espinho, En-
tre Douro e Vouga e Ovar (mais de 144 mil crianças 
de uma área geográfica alargada);
Dados do Censos 2011 identificam os municípios 
de Gaia e Espinho como aqueles que apresentam 
maior taxa de desemprego do Grande Porto. A po-
pulação que servida pelo CHVNG/E tem demons-
trado dificuldades na adesão aos cuidados de saú-
de por dificuldades económicas, situação que seria 
agravada pela centralização de cuidados.
A proposta de rede não acautela os indicadores de-
mográficos, geográficos e sociais, confundindo os 
conceitos de distância e de tempo-distância e ig-
norando as brutais dificuldades de acesso ao Porto 
pelas travessias atualmente existentes.
A comissão refere terem sido considerados os re-
cursos existentes e futuramente disponíveis num 
horizonte de 3 a 5 anos. A ser assim deveria ser 
acautelada a rentabilização dos investimentos fei-
tos e em curso pelo CHVNG/E:
Investimento em novas instalações na Unidade I 
do CHVNG/E para funcionamento de toda a área 
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Materno-Infantil incluindo Cirurgia Pediátrica e UCI 
Neonatal, para o qual contribuirá financeiramente a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
Os Serviços do CHVNG/E da área Materno-Infantil 
estão em fase final de acreditação pela DGS – Dire-
ção Geral de Saúde;
Tem existido investimento em equipamentos dife-
renciados para área materno-infantil cofinanciado a 
70% pela sociedade civil – Fundação EDP –, nome-
adamente para:
UCI Neonatologia;
Centro de Diagnóstico Pré-Natal – neste caso con-
creto destinado à implementação de técnica de fe-
toscopia para resposta a nível nacional;
Deveria ser tido em consideração todo o investi-
mento público, nomeadamente camarário, tanto 
em infraestruturas de apoio, como em condições 
de acesso, por exemplo:
Investimento no cartão municipal da Grávida e do 
Bebé, pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
Elevado investimento da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia na melhoria dos acessos viários inter-
nos da U1 do CHVNG/E para o novo edifício que se 
destina nomeadamente aos serviços da UGI Mulher 
e da Criança;
Investimento na extensão da rede de Metro do Por-
to ao CHVNG/E (Monte da Virgem);
Rede de transportes gratuita suportada pela Câma-
ra Municipal de Espinho.
Argumentos Específicos 
Cirurgia Pediátrica
Contradição na politica de afetação de recursos – 
Foi dotado o CHVNG/E de duas vagas para contra-
tação de Cirurgiões Pediátricos pela tutela (tanto 
regional como nacional), entendida como investi-
mento no desenvolvimento desta especialidade em 
Gaia, para resposta à região sul do Douro até Entre 
Douro e Vouga e Aveiro Norte (Ovar).
A presente rede foi já alvo de contestação por parte 
do colégio de especialidade, por contrariar o estado 
da arte.
Questiona-se a passagem das crianças com mais 
de sete anos para as especialidades cirúrgicas de 
adultos, quando se defendem programas de tran-
sição da Pediatria para especialidades médicas de 
adultos entre os 16 e os 18 anos.
Cardiologia Pediátrica
O CHVNG/E não dispõe de um serviço de Cardio-
logia Pediátrica, mas sim de um elemento a 20h/
semana para o necessário apoio ao serviço de Obs-
tetrícia no Centro de Diagnóstico PréNatal numa 
vertente preventiva e de intervenção precoce (car-
diologia fetal), bem como na unidade de neonato-
logia e internamento de Pediatria.
Recentemente o CHVNG/E foi dotado de mais uma 
vaga de Cardiologia Pediátrica, pelo que se consi-
dera estar a rede proposta em contraciclo com essa 
decisão.

UCI Neonatologia
É posto em causa o apoio à Unidade de Procriação 
Medicamente Assistida, alvo de forte investimen-
to e com reconhecido mérito e sendo uma unidade 
certificada, cuja gravidez das utentes aí seguidas 
deixa de ser acompanhada pela equipa.
Inviabilização de desenvolvimento nova técnica de 
fetoscopia que implica necessário suporte de cuida-
dos intensivos neonatais.
Todos estes argumentos encontram correspondên-
cia em estudos internacionais e nacionais, pare-
ceres de Colégios de Especialidade da Ordem dos 
Médicos que deveriam ter sido exaustivamente 
apropriados pela Comissão, para além do necessá-
rio trabalho de auscultação prévia do CHVNG/E e 
das Câmaras Municipais de Vila Nova de Gaia e Es-
pinho e de outros concelhos diretamente afetados 
pela proposta da Comissão. Não podemos deixar de 
censurar a inexistência de consulta prévia destas 
entidades, reduzindo-se ao período de discussão 
pública a recolha de contributos e argumentos.
Recomendação
O Município de Vila Nova de Gaia recomenda ao 
Governo da República a total desconsideração da 
proposta que diz respeito à Rede de Referenciação 
Hospitalar em Saúde Materna, da Criança e do Ado-
lescente, no que a Vila Nova de Gaia e ao seu Cen-
tro Hospitalar diz respeito, pelas razões objetivas e 
estruturantes anteriormente referidas.
O Município de Vila Nova de Gaia recomenda ainda 
ao Governo da República as seguintes opções es-
truturantes:
Manutenção da qualificação do CHVNG/E como Uni-
dade do Grupo II, sem acolhimento de nenhuma 
das propostas da Comissão, ou mesmo o Hospi-
tal ser considerado como do Grupo III para a rede 
materno-infantil, acauteladas as devidas exceções 
tendo em conta a carteira de serviços do CHVNG/E;
Assunção da necessidade de criação de um Cen-
tro Materno-Infantil Douro-Sul, (CMIDS) a partir do 
serviço já existente no CHVNG/E, com reforço de 
meios clínicos e técnicos;
Atribuição de prioridade máxima ao investimento 
público, cofinanciado pelo atual Quadro Comunitá-
rio de Apoio, para reabilitação e ampliação das ins-
talações do CHVNG/E e instalação efetiva do CMI-
DS; 
Garantir o investimento nas acessibilidades, acom-
panhando o esforço do Município, nomeadamente 
pela extensão da rede de Metro do Porto, otimiza-
ção dos acessos viários através de fundos comu-
nitários (investimento a coberto do conceito “last 
mile”) e possibilitando a eficiência da rede de trans-
portes públicos. 
Vila Nova de Gaia, 20 de Junho de 2016.
O Presidente da Câmara Municipal,
Eduardo Vítor Rodrigues”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que o Centro 



Nº 66 | junho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

36

Hospitalar de Gaia tem sido sucessivamente ataca-
do por lobbys da saúde que tentam desvalorizar e 
descaracterizar o exemplar serviço que é prestado 
nesta unidade de saúde. Que a proposta feita pela 
atual comissão é mais uma tentativa de desvalori-
zar aquilo que são as potencialidades, as valências 
e a qualidade do serviço prestado pelo hospital de 
Gaia/Centro Hospitalar de Gaia. Que os Vereadores 
do PSD subscrevem completamente esta posição 
da Câmara relativa à retirada de serviços da rede 
moderno-infantil, não aceitando a desclassificação 
“Comunidade/Grupo II” e esperam que a decisão 
final que cabe ao Ministro da Saúde, atente aos ca-
sos de justiça, atendendo à qualidade de serviços 
que é prestado no Hospital de Gaia. Que conside-
ram inadmissível mais uma vez a tentativa de des-
classificação do Hospital de Gaia e esperam que os 
responsáveis políticos que estão no Ministério de 
Saúde terminem com esta saga persecutória que 
tem em relação aos serviços que são prestados no 
Centro Hospitalar de Gaia. Que os Vereadores do 
PSD subscrevem a posição que foi distribuída para 
a discussão pública do assunto e esperam que haja 
bom senso e que a decisão final, que compete ao 
Ministro da Saúde, seja de recusar a proposta da 
comissão conforme está expressa.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse subscrever o 
que foi dito pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vereador 
Firmino Pereira e pensa que a Câmara Municipal 
deve solicitar ao Governo a revogação do diploma 
em questão, porque nesse contexto, retira todas 
estas complicações que querem trazer ao Hospital 
de Vila Nova de Gaia. Que se houver um enquadra-
mento legal de solicitar a revogação do diploma, 
pensa que a Câmara Municipal o devia de fazer.
O Sr. Presidente disse não haver diploma em dis-
cussão pública. Que o Governo encomendou um es-
tudo a uma comissão, no sentido de criar uma rede 
de referenciação nacional das unidades materno-
-infantil.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, formular 
ao Governo a recomendação constante do ponto 3 
do documento anexo sob o nº 1.
Mais foi deliberado remeter o assunto à apreciação 
da Assembleia Municipal.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto apresentou Votos de 
congratulação pela Taça Fair Play ganha pela Se-
leção de Gaia de Sub-14 e pela abertura do novo 
Espaço Municipal Incluir e Cooperar.

PONTO PRÉVIO Nº 3
O Sr. Vereador Dr. José Guilherme Aguiar apresen-
tou Votos de louvor às equipas e atletas constantes 
da lista anexa sob o nº 2, acompanhados de pro-
posta de que a Câmara faça chegar ao conhecimen-
to de todos os respetivos louvores.

PONTO PRÉVIO Nº 4
O Senhor Vereador Firmino Pereira questionou se o 
documento que foi distribuído aos Senhores Verea-
dores sobre o Memorando de entendimento sobre a 
gestão dos STCP é para ser deliberado hoje, tendo 
sido esclarecido pelo Sr. Presidente da Câmara que 
não, que o assunto apenas foi distribuído para te-
rem tempo para o analisar, uma vez que será agen-
dado à próxima reunião de CM.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 11 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (ORDINÁRIA) REALIZADA EM 06 
DE JUNHO DE 2016 
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
definitivamente a ata nº 11 da reunião de Câmara 
(Ordinária) realizada em 06 de junho de 2016.
As Senhoras Vereadoras Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira e s Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira não votam em virtude de não terem 
participado na reunião de 06 de junho de 2016.
Sai da reunião o Senhor Vereador Dr. José Guilher-
me Saraiva de Oliveira Aguiar.
REQUERIMENTO DE CONCEIÇÃO, CHAVES & ASSO-
CIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL, EN-
VIADO AO TAFP – PROCESSO Nº. 992/16.8BEPRT 
RELATIVO AO FESTIVAL MARÉS VIVAS 
EDOC/2016/33387
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 para co-
nhecimento. 07.06.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
APRESENTAÇÃO DE QUEIXA CRIMINAL CONTRA 
PEDRO SOUSA NA QUALIDADE DE REPRESENTAN-
TE DA QUERCUS E DE ATIVISTA DO PARTIDO DOS 
ANIMAIS E DA NATUREZA (PAN)
EDOC/2016/33515
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: “Aprovo a adesão 
do Município à queixa” À Câmara para ratificar. 
08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 08.06.2016, 
que aprovou a apresentação da queixa crime do 
Município de Vila Nova de Gaia contra Pedro Sousa, 
na qualidade representante da Quercus e de ativis-
ta do Partido dos Animais e da Natureza (PAN).
APRESENTAÇÃO DE QUEIXA CRIMINAL CONTRA 
JOÃO FILIPE FERNANDES BRANCO, JOÃO FERNAN-
DO GASPAR DE JESUS, ANTÓNIO CARLOS EVARIS-
TO, BERND MARKOWSKY, TERESA MARKOWSKY, 
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PAUL SUMMERS E RICARDO JORGE F. R. CALISTO 
RELATIVA AO FESTIVAL MARÉS VIVAS
EDOC/2016/33857
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: “Ao DAJ, Aprovo. À Câ-
mara para ratificar a adesão à queixa, por ter sido 
o “Município” visado.”. 09.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 09.06.2016, 
que aprovou a apresentação da queixa crime do 
Município de Vila Nova de Gaia contra João Filipe 
Fernandes Branco, João Fernando Gaspar de Jesus, 
António Carlos Evaristo, Teresa Markowsky, Paul 
Summers e Ricardo Jorge F. R. Calisto, relativa ao 
Festival marés vivas.
NOMEAÇÃO DO DR. NUNO OLIVEIRA COMO DI-
RETOR DA RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO 
DOURO
EDOC/2016/34324
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 conforme 
proposto. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
nomeação do Dr. Nuno Oliveira como Diretor da Re-
serva Natural do Estuário do Douro, conferindo-lhe 
30 dias para a consumação do Conselho Consultivo 
e funcionamento legal, nos termos propostos.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
A DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES 
E COMUNIDADES PORTUGUESAS E O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA PARA A CRIAÇÃO DE UM 
GABINETE PARA APOIO AO EMIGRANTE
EDOC/2016/33985
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Dire-
ção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas e o Município de Vila Nova de Gaia, 
para a criação de um Gabinete para Apoio ao Emi-
grante, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
A DIREÇÃO DE FINANÇAS DO PORTO E O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA 
EDOC/2016/34196
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Direção 
de Finanças do Porto e o Município de Vila Nova de 

Gaia, no âmbito da liquidação e arrecadação dos 
tributos, cujo produto constitua receita própria das 
autarquias, designadamente do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI), do Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e do Im-
posto Único de Circulação (IUC), nos termos proto-
colados.
PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, FUNDAÇÃO 
CASA DA MÚSICA E ARRÁBIDA SHOPPING PARA O 
CONCERTO SINFÓNICO ARRÁBIDA SHOPPING – 20 
ANOS
EDOC/2016/34600
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia, a Fundação Casa da Música 
e o Arrábida Shopping, para a realização do “Con-
certo Sinfónico Arrábida Shopping – 20 anos”, nos 
termos protocolados.
ADENDA AO PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABO-
RAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E O GRUPO DE TEATRO AMADOR 
DE SANDIM PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA A 
CONCLUSÃO DO AUDITÓRIO – PRIMEIRA REVISÃO
EDOC/2016/21921
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. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Adenda ao Protocolo de Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o 
Grupo de Teatro Amador de Sandim, para obras de 
construção destinadas à conclusão do Auditório, no 
valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), nos 
termos protocolados.
SEGUNDO ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELE-
BRADO EM 28 DE OUTUBRO DE 2008 ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A IRMANDADE 
DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA 
DE GAIA
EDOC/2016/34679
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Segundo Aditamento ao Protocolo celebrado em 28 
de outubro de 2008 entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Irmandade da Santa Casa da Misericór-
dia de Vila Nova de Gaia, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AS 
FARMÁCIAS RELATIVA AO PROGRAMA “GAIA COM 
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PROGRAMA ESPECIAL DE VACINAÇÃO”
EDOC/2016/32448
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 08.06.2016, 
que aprovou o Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e as Far-
mácias, relativo ao Programa “Gaia Com Programa 
Especial de Vacinação”, nos termos protocolados.
PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO 
EVENTO “MORRO DE AMORES” A REALIZAR NO DIA 
18 DE JUNHO, NO JARDIM DO MORRO, SOLICITA-
DO PELO MAG – MERCADO ALTERNATIVO DE GAIA
EDOC/2016/29465
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 07.06.2016, 
que autorizou a realização do evento “Morro de 
Amores” a realizar no dia 18 de junho de 2016, no 
Jardim do Morro, solicitado pelo MAG – Mercado 
Alternativo de Gaia.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A SANTA 
CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA 
PARA APOIO À BENEFICIAÇÃO DOS SEUS EQUIPA-
MENTOS SOCIAIS
EDOC/2016/22817
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. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Santa Casa da Misericórdia 
de Vila Nova de Gaia, para apoio à beneficiação dos 
seus equipamentos sociais, no valor de 80.000,00 
(oitenta mil euros), nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES NO ÂMBITO DOS EVEN-
TOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34391
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de 
Avintes, relativo à realização de Eventos de Verão 

2016, no valor de € 17.650,00 (dezassete mil seis-
centos e cinquenta euros), nos termos acordados.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA 
DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E AFURADA, 
APOIO ÀS FESTIVIDADES DE S. PEDRO DA AFU-
RADA
EDOC/2016/34456
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de San-
ta Marinha e Afurada, para apoio às Festividades de 
S. Pedro da Afurada, no valor de € 40.500,00 (qua-
renta mil e quinhentos euros), nos termos acorda-
dos.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, AS JUNTAS 
DE FREGUESIA DO MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA 
PARA ATRIBUIÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES – 
ANO LETIVO DE 2016-2017
EDOC/2016/34635
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 DMA, apara ca-
bimentar e posterior agendamento na Câmara. 
14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia, as Juntas de Freguesia 
do Município e a Associação Comercial e Industrial 
de Vila Nova de Gaia, para atribuição dos manuais 
escolares 2016/2017, nos termos acordados.
CENTRO DE CONGRESSOS - PROPOSTA DE CRIA-
ÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO 
EDOC/2016/34516
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. 16.06.2016”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Vere-
adores do PSD entendem que os custos, quer de 
construção quer os eventuais custos de manuten-
ção do equipamento desta envergadura e atenden-
do à oferta do género que existe em outros conce-
lhos da Área Metropolitana do Porto, são contra a 
construção do Centro de Congressos de Vila Nova 
de Gaia e não votarão a favor desta proposta.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos 
a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Firmi-
no Pereira e Dr. Elísio Pinto, aprovar a criação de 
um Grupo de Trabalho Multidisciplinar que estude a 
contratualização, localização, conceção, construção 
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e a exploração do futuro Centro de Congressos de 
Vila Nova de Gaia, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PREÇÁRIO DO PAR-
QUE BIOLÓGICO 
EDOC/2016/34666
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. 15.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a alteração do Preçário do Parque Biológico, 
nos termos da Informação nº 016/VMMF/2016 de 
14.06.2016, da Senhora Vereadora Engª. Mercês 
Ferreira.
PROPOSTA DE REGIME EXCECIONAL DE TÁXIS
EDOC/2016/34515
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 14.06.2016 
que aprovou a criação, a título excecional, entre os 
dias 18 de junho e 2 de julho de 2016, de lugares 
de estacionamento temporário para táxis, nos ter-
mos da Informação do Sr. Vice-Presidente datada 
de 2016/06/13.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA NO ÂMBITO 
DOS EVENTOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34449
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de S. Félix 
da Marinha, para a realização de Eventos de Verão 
2016, no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), 
nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO 
NO ÂMBITO DOS EVENTOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34433
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de 
Mafamude e Vilar do Paraíso, para a realização de 
Eventos de Verão 2016, no valor de € 15.000,00 
(quinze mil euros), nos termos acordados.

ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES NO 
ÂMBITO DOS EVENTOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34431
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Gul-
pilhares e Valadares, para a realização de Eventos 
de Verão 2016, no valor de € 3.000,00 (três mil 
euros), nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DAS 
JUNTAS DE FREGUESIA DE SANDIM, OLIVAL, 
CRESTUMA E LEVER NO ÂMBITO DOS EVENTOS DE 
VERÃO 2016
EDOC/2016/34437
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Crestuma e Lever, para a realização 
de Eventos de Verão 2016, no valor de € 10.000,00 
(dez mil euros), nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO NO ÂMBITO 
DOS EVENTOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34434
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a freguesia de Oliveira do Dou-
ro, para a realização de Eventos de Verão 2016, no 
valor de € 26.650,00 (vinte e seis mil, seiscentos e 
cinquenta euros), nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE CANIDELO NO ÂMBITO DOS EVEN-
TOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34426
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Cani-
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delo, para a realização de Eventos de Verão 2016, 
no valor de € 7.750,00 (sete mil e setecentos e 
cinquenta euros), nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE CANELAS NO ÂMBITO DOS EVEN-
TOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34425
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Ca-
nelas, para a realização de Eventos de Verão 2016, 
no valor de € 8.100,00 (oito mil e cem euros), nos 
termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE NO ÂMBITO 
DOS EVENTOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34428
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, para a realização de Eventos de Verão 
2016, no valor de € 16.100,00 (dezasseis mil e cem 
euros), nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO NO ÂM-
BITO DOS EVENTOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34447
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de 
Serzedo e Perosinho, para a realização de Eventos 
de Verão 2016, no valor de € 5.000,00 (cinco mil 
euros), nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FRE-
GUESIA DA MADALENA NO ÂMBITO DOS EVENTOS 
DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34432
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 

Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da Mada-
lena, para a realização de Eventos de Verão 2016, 
no valor de € 13.800,00 (treze mil e oitocentos eu-
ros), nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DAS 
JUNTAS DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZE-
LO NO ÂMBITO DOS EVENTOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34435
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, para a realização de Eventos 
de Verão 2016, no valor de € 10.000,00 (dez mil 
euros), nos termos acordados.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE ARCOZELO NO ÂMBITO DOS EVEN-
TOS DE VERÃO 2016
EDOC/2016/34389
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Arco-
zelo, para a realização de Eventos de Verão 2016, 
no valor de € 3.000,00 (três mil euros), nos termos 
acordados.
CEDÊNCIA DE UMA PARCELA EM REGIME DE DIREI-
TO DE SUPERFÍCIE à PARÓQUIA DE SANTO ANDRÉ 
DE CANIDELO – ALTERAÇÃO DO PRAZO CONSTAN-
TE NA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06 DE JUNHO 
DE 2016 
EDOC/2016/30467
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
cedência gratuita, em regime de direito de superfí-
cie, pelo prazo de setenta e cinco anos, a favor da 
Paróquia de Santo André de Canidelo, da parcela 
designada por Equipamento 2 a que corresponde 
o prédio urbano, sito no Lugar de Lavadores, da 
freguesia de Canidelo, Vila Nova de Gaia, com a 
área de 12.863m2, mantendo-se as restantes con-
dições aprovadas pela deliberação camarária de 06 
de junho de 2016, nos termos da Informação do Sr. 
Vice-Presidente, datada de 14.06.2016.
RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS DO MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA RELATIVO AO ANO 
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2015
EDOC/2016/34274
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos a 
favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Firmino 
Pereira e Dr. Elísio Pinto, aprovar o Relatório e Con-
tas Consolidadas do Município de Vila Nova de Gaia, 
relativo ao ano de 2015.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 432,71 (QUATROCENTOS 
E TRINTA E DOIS EUROS E SETENTA E UM CÊN-
TIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
“FESTIVAL DA CEREJA/FESTA DO CANECO”, NOS 
DIAS 25 E 28 DE MAIO, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/30009
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a isenção de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela polícia municipal no valor de € 
432,71 (quatrocentos e trinta e dois euros e seten-
ta e um cêntimos) relativa à realização dos eventos 
“Festival da Cereja/Festa do Caneco”, nos dias 25 e 
28 de maio, solicitado pela União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 74,19 (SETENTA E QUA-
TRO EUROS E DEZANOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO NO EVENTO “PROCISSÃO DAS VE-
LAS”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/29980
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela polícia municipal no valor de € 74,19 
(setenta e quatro euros e dezanove cêntimos) re-
lativa à realização no evento “Procissão das Velas”, 
solicitado pela União de Freguesias de Grijó e Ser-
monde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 115,93 (CENTO E QUINZE 
EUROS E NOVENTA E TRÊS CÊNTIMOS), RELATIVA 
À REALIZAÇÃO NO EVENTO “PROCISSÃO DE SAN-

TO ANTÓNIO DE BRITO”, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/29344
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas pelos serviços pres-
tados pela polícia municipal no valor de € 115,93 
(cento e quinze euros e noventa e três cêntimos), 
relativa à realização no evento “Procissão de Santo 
António de Brito”, solicitado pela Junta de Freguesia 
de S. Félix da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 69,55 (SESSENTA E NOVE 
EUROS E CINQUENTA E CINCO CÊNTIMOS) RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO NO EVENTO “14ª. CONCEN-
TRAÇÃO ANUAL”, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
VESPA CLUBE DE GAIA 
EDOC/2016/28731
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela polícia municipal no valor de € 69,55 
(sessenta e nove euros e cinquenta e cinco cên-
timos) relativa à realização no evento “14ª. Con-
centração Anual”, solicitado pela Associação Vespa 
Clube de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 98,89 (NOVENTA E OITO 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO NO EVENTO “II FEIRA MEDIEVAL”, 
SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO ANTÓNIO SÉR-
GIO
EDOC/2016/32116
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela polícia municipal no valor de € 98,89 
(noventa e oito euros e oitenta e nove cêntimos) 
relativa à realização no evento “II Feira Medieval”, 
solicitado pelo Agrupamento António Sérgio, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 85,00 (OITENTA E CIN-
CO EUROS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“PROVAS CICLISTAS BTT/XCO”, SOLICITADO PELO 
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO ARCA DE NOÉ
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EDOC/2016/27419
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela polícia municipal no valor de € 85,00 
(oitenta e cinco euros) relativa à realização do 
evento “Provas Ciclistas BTT/XCO”, solicitado pelo 
Centro Cultural e Desportivo Arca de Noé, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 1.465,12 (MIL QUATRO-
CENTOS E SESSENTA E CINCO EUROS E DOZE 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“NOITES DE VERÃO”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/30203
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas pelos serviços pres-
tados pela polícia municipal no valor de € 1.465,12 
(mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e doze 
cêntimos) relativa à realização do evento “Noites 
de Verão”, solicitado pela União de Freguesias de 
Grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VILA 
D’ESTE, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE NADA-
DORES SALVADORES, SOLICITADO PELA COMPA-
NHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE VILA NOVA 
DE GAIA 
EDOC/2016/31917
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas pela utilização da 
Piscina Municipal de Vila d’Este, para a realização 
de um Curso de Nadadores Salvadores, solicitado 
pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Vila 
Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO “2ª CORRIDA 
PELA ALEGRIA DO MOVIMENTO” NO VALOR DE € 
10,50 (DEZ EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SO-
LICITADO PELA FULLSPORT
EDOC/2016/19109
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. 13.06.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa para a realização 
do evento “2ª Corrida pela Alegria do Movimento” 
no valor de € 10,50 (dez euros e cinquenta cênti-
mos), solicitado pela Fullsport, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICITADO 
PELO CONDOMÍNIO DAS MORADIAS DA RUA DO 
CERRO (CANIDELO)
EDOC/2016/23330
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa por 
serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores de 
Vila Nova de Gaia, solicitado pelo Condomínio das 
Moradias da Rua do Cerro (Canidelo), nos termos 
informados.
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DESTINADA 
À REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLUVIAL DO RIO 
DOURO, NO AREINHO DE AVINTES – I FASE
EDOC/2016/13918
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade o seguin-
te:
Autorizar a abertura do procedimento por concurso 
público, ao abrigo da alínea b) do artigo 19º e arti-
go 130º e seguintes do CCP;
Aprovar as peças integrantes do procedimento;
Aprovar a constituição do Júri;
Autorizar a despesa no valor total de € 1.672.797,00 
acrescido de IVA, a cabimentar pela rubrica 2012 I 
21, com a seguinte repartição de encargos: 2016 – 
€ 316.981,13 + IVA; 2017 – € 1.355.815,87 + IVA
Submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 
em cumprimento da Lei nº 8/2012 de 21.02, a as-
sunção de compromissos futuros, conforme repar-
tição de encargos descrita anteriormente.
PROPOSTA DE MOBILIDADE DE POSTO E UTILIZA-
ÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO NO ÂMBITO 
DO PROCEDIMENTO CONCURSAL TÉCNICO SUPE-
RIOR – PROCESSO 03/2014
EDOC/2016/33813
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: “Autorizo nos termos 
propostos. À Câmara. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade proce-
der à mobilidade do posto de trabalho não ocupado 
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existente na divisão de gestão e fiscalização para a 
Equipa Multidisciplinar de Estudos e Projetos Espe-
ciais e aprovar o recrutamento na modalidade de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado na 
carreira/categoria de um técnico superior da área 
de apreciação de projetos, com recurso à reser-
va de recrutamento interna resultante do proce-
dimento concursal, aberto pelo aviso de abertura 
nº 4650/2014, publicado no Diário da República, 
2ª série – Nº 67 – 4 de abril de 2014, respeitan-
do a ordenação constantes da lista unitária da 
ordenação final, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2016/18897, do Departamento de Pesso-
al.
ABERTURA DE CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO 
PARA PREENCHIMENTO DE 20 POSTOS DE TRABA-
LHO DA CARREIRA DE BOMBEIRO SAPADOR (RE-
CRUTA)
EDOC/2016/34664
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. 16.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a abertura de concurso externo de ingresso para 
preenchimento de 20 Postos de Trabalho da Carrei-
ra de Bombeiro Sapador (Recruta), nos termos da 
Informação INT-CMVNG/2016/19380, do Departa-
mento de Pessoal.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL
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. 15.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal, nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2016/19389, 
do Departamento de Pessoal.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO 1459/16.OBEPRT TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO E FISCAL DO PORTO – UNIDADE ORGÂNI-
CA 2 AUTOR: QUERCUS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA- RÉU MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/34155
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: “Ao DAJ, ao Dr. Carlos 
Dias, À Câmara. 09.06.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
AUTORIZAÇÃO À TRANSMISSÃO DAS GARANTIAS 
BANCÁRIAS EMITIDAS PELA SUCURSAL EM POR-

TUGAL DO BARCLAYS BANK PLC Nº 10001, 19967, 
31628, 36122 PARA A SUCURSAL PORTUGUESA 
BANKINTER, S.A. – INF. 45/DAJ
EDOC/2016/19244
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar 
a cessão de posição contratual do garante Barclays 
pelo Bankinter, SA, devendo a mesma, para ser 
válida e eficaz, ser formalizada nos termos solici-
tados, de acordo com a Informação nº 45/DAJ de 
30.05.2016.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

VENDA JUDICIAL EM PROCESSO DE INSOLVÊN-
CIA DE PESSOA SINGULAR – PROCESSO Nº 
7391/10.3TBVNG – INST. LOCAL DE VILA NOVA DE 
GAIA – SECÇÃO CÍVEL – J2 – INSOLVENTE: MARIA 
DO CÉU CAMPOS BARBOSA 
EDOC/2016/25456
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. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
não exercer o direito de preferência na aquisição 
do imóvel, nos termos da Informação 159/C de 
13/05/2016 do Departamento de Assuntos Jurídi-
cos.
APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE AQUI-
SIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, 
ÁGUAS DE GAIA EM SA, GAIURB URBANISMO E 
HABITAÇÃO EM E SABSEG – MEDIAÇÃO DE SEGU-
ROS SA
EDOC/2016/4144
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 13.06.2016 
que aprovou a minuta de contrato de Aquisição de 
Prestação de Serviços a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia, Águas de Gaia EM, SA, Gaiurb 
– Urbanismo e Habitação EM e SABSEG – Mediação 
de Seguros SA, nos termos informados.
APROVAÇÃO DA MINUTA DE AUTO DE ENTREGA A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E BRISA – ENGENHARIA E GESTÃO, SA DAS 
PARCELAS Nº S. 73, 73ª, 73.1 E 73.2, DA A1, COM 
A ÁREA GLOBAL DE 1.354 M2, NECESSÁRIAS À 
OBRA – 3ª. VIA CARVALHOS/SANTO OVÍDEO
EDOC/2013/10678
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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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Minuta de Auto de Entrega à Brisa – Engenharia 
e Gestão SA, pelo Município de Vila Nova de Gaia, 
das parcelas nºs 73, 73ª, 73.1 e 73.2 da A1, com a 
área global de 1.354m2 necessárias à obra – 3ª Via 
Carvalhos/Santo Ovídeo, nos termos informados.
PROPOSTA DE REVOGAÇÃO PARCIAL DA DELIBE-
RAÇÃO DE CÂMARA DE 16.05.2016 NA PARTE QUE 
DIZ RESPEITO AO ACORDO DE PARCERIA A CELE-
BRAR COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DE ARCO-
ZELO, MADALENA E S. FÉLIX DA MARINHA E COM 
A UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZEDO E PERO-
SINHO RELATIVAS AO EVENTO “MARCHAS DE S. 
JOÃO/2016” E ESTORNO DA VERBA DE € 10.000,00 
(DEZ MIL EUROS)
EDOC/2016/28637
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade o seguin-
te:
Revogar parcialmente a deliberação da Câmara 
Municipal de 16 de maio de 2016, na parte que 
diz respeito ao Acordo de Parceria a celebrar com 
as Juntas de Freguesia de Arcozelo, Madalena e S. 
Félix da Marinha e com a União de Freguesias de 
Serzedo e Perosinho relativas ao evento “Marchas 
de S. João/2016”, mantendo-se a deliberação rela-
tivamente às demais Juntas de Freguesia;
Aprovar o estorno da verba de 10.000,00  (dez mil 
euros), correspondente ao montante cabimentado 
para as Juntas de Freguesia de Arcozelo, Madalena 
e S. Félix da Marinha e com a União de Freguesias 
de Serzedo e Perosinho.
PROPOSTA DE REGULAMENTO DE FUNDOS DE MA-
NEIO E DE FUNDOS FIXOS DE CAIXA
EDOC/2016/34669
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. 15.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Regulamento de Fundos de Maneio e de Fundos 
Fixos de Caixa, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2016/19356.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 800,20 (OITOCENTOS 
EUROS E VINTE CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A 
LISBOA NO DIA 28 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO 
PELO VALADARES GAIA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/30979
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. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 800,20 (oito-
centos euros e vinte cêntimos) para deslocação a 
Lisboa no dia 28 de maio de 2016, solicitado pelo 
Valadares Gaia Futebol Clube, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE € 848,89€ (OITO-
CENTOS E QUARENTA E OITO EUROS E OITENTA E 
NOVE CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A SETÚBAL 
NO DIA 28 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELO 
FUTEBOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/31020
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. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 848,89€ (oitocen-
tos e quarenta e oito euros e oitenta e nove cênti-
mos) para deslocação a Setúbal no dia 28 de maio 
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 € 583,45 (QUINHENTOS 
E OITENTA E TRÊS EUROS E QUARENTA E CINCO 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A OURÉM NO DIA 
29 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELO RANCHO 
FOLCLÓRICO “JUVENTUDE EM MARCHA DE CRES-
TUMA”
EDOC/2016/31064
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. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais no valor de € 583,45 (qui-
nhentos e oitenta e três euros e quarenta e cin-
co cêntimos) para deslocação a Ourém no dia 29 
de maio de 2016, solicitado pelo Rancho Folclórico 
“Juventude em Marcha de Crestuma”, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 157,93 (CENTO E CIN-
QUENTA E SETE EUROS E NOVENTA E TRÊS CÊNTI-
MOS) PARA DESLOCAÇÃO A AVEIRO NO DIA 02 DE 
JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO SERVIÇO DE 
PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL DO C.H.V.N.G
EDOC/2016/32057



Nº 66 | junho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 45

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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 157,93 (cento e 
cinquenta e sete euros e noventa e três cêntimos) 
para deslocação a Aveiro no dia 02 de junho de 
2016, solicitado pelo Serviço de Psiquiatria e Saúde 
Mental do C.H.V.N.G, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NO VALOR DE € 94,84 (NOVENTA 
E QUATRO EUROS E OITENTA E QUATRO CÊNTI-
MOS) PARA DESLOCAÇÃO AO ZOO SANTO INÁCIO 
(GAIA) NO DIA 02 DE JUNHO DE  2016, SOLICITA-
DO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1/
JI DAS PEDRAS
EDOC/2016/32045
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 94,84 (noventa e 
quatro euros e oitenta e quatro cêntimos) para des-
locação ao Zoo Santo Inácio (Gaia) no dia 02 de ju-
nho de 2016, solicitado pela Associação de Pais da 
Escola EB1/JI das Pedras, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 110,29 (CENTO E DEZ 
EUROS E VINTE E NOVE CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAÇÃO AO PORTO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, 
SOLICITADO PELA ACADEMIA SÉNIOR DE VILAR 
DE ANDORINHO
EDOC/2016/32421
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 110,29 (cento e 
dez euros e vinte e nove cêntimos) para deslocação 
ao Porto no dia 03 de junho 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 € 62,82 (SESSENTA E 
DOIS EUROS E OITENTA E DOIS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO AO CONCELHO DE GAIA NO DIA 01 
DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO AGRUPA-
MENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO
EDOC/2016/32016

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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 62,82 (sessenta 
e dois euros e oitenta e dois cêntimos) para deslo-
cação ao concelho de Gaia no dia 01 de junho de 
2016, solicitado pelo Agrupamento de Escolas An-
tónio Sérgio, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 53,30 (CINQUENTA E 
TRÊS EUROS E TRINTA CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAÇÃO AO PORTO E GAIA NO DIA 03 DE JUNHO 
DE 2016, SOLICITADO PELA ESCOLA EB1 DE BAL-
TEIRO
EDOC/2016/32579
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 53,30 (cinquenta 
e três euros e trinta cêntimos) para deslocação ao 
Porto e Gaia no dia 03 de junho de 2016, solicitado 
pela Escola EB1 de Balteiro, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 455,70 (QUATRO-
CENTOS E CINQUENTA E CINCO EUROS E SETENTA 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A FÁTIMA NO DIA 
03 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEVER
EDOC/2016/32490
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 455,70 (quatro-
centos e cinquenta e cinco euros e setenta cênti-
mos) para deslocação a Fátima no dia 03 de junho 
de 2016, solicitado pela Associação de Solidarieda-
de Social de Lever, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 743,75 (SETECENTOS 
E QUARENTA E TRÊS EUROS E SETENTA E CINCO 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO DIA 
04 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO FUTE-
BOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/32689
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 743,75 (setecen-
tos e quarenta e três euros e setenta e cinco cênti-
mos) para deslocação a Lisboa no dia 04 de junho 
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 € 625,15 (SEISCENTOS 
E VINTE E CINCO EUROS E QUINZE CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAÇÃO A TORTOSENDO / COVILHÃ 
NO DIA 04 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO 
GRUPO DESPORTIVO BOLACESTO
EDOC/2016/32672
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. 15.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 625,15 (seiscen-
tos e vinte e cinco euros e quinze cêntimos) para 
deslocação a Tortosendo/Covilhã no dia 04 de ju-
nho de 2016, solicitado pelo Grupo Desportivo Bo-
lacesto, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 187,43 (CENTO E OI-
TENTA E SETE EUROS E QUARENTA E TRÊS CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAÇÃO À QUINTA DE SANTO 
INÁCIO - GAIA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016, SO-
LICITADO PELA ESCOLA EB1 E JI DE SEIXO-ALVO
EDOC/2016/32953
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. 15.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de utilização de 
viaturas municipais no valor de € 187,43 (cento e 
oitenta e sete euros e quarenta e três cêntimos) 
para deslocação à Quinta de Santo Inácio - Gaia no 
dia 06 de junho de 2016, solicitado pela Escola EB1 
e JI de Seixo-Alvo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS LICEN-
ÇAS DE RECINTO ITINERANTE, PARA O EVENTO 
“FESTAS S. PEDRO 2016”, NO VALOR DE € 43,18 
(QUARENTA E TRÊS EUROS E DEZOITO CÊNTI-
MOS), SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33493
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. 15.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento das licenças de recinto itine-
rante no valor de € 43,18 (quarenta e três euros e 
dezoito cêntimos), solicitado pela União de Fregue-
sias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
RECINTO IMPROVISADO, PARA O EVENTO “FESTAS 
S. PEDRO 2016”, NO VALOR DE € 43,18 (QUAREN-
TA E TRÊS EUROS E DEZOITO CÊNTIMOS), SOLI-
CITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33506 
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. 15.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxa de recinto impro-
visado, para o evento “Festas S. Pedro 2016”, no 
valor de € 43,18 (quarenta e três euros e dezoito 
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO 
PÚBLICO PARA O C.C.G. – CENTRO DE CONVEN-
ÇÕES DE GAIA - DECISÃO DE CONTRATAR, APRO-
VAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO, CONSTI-
TUIÇÃO DO JÚRI E DEMAIS ELEMENTOS
EDOC/2016/34126
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: “Concordo com o 
proposto. À Câmara, após prévia cabimentação. 
14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade o seguin-
te:
Abertura do procedimento por concurso público, ao 
abrigo da alínea b) do artigo 19º e artigo 130º e 
seguintes do CCP;
Aprovar as peças integrantes do procedimento;
Aprovar a constituição do Júri;
Autorizar a despesa no valor total de € 670.000,00, 
acrescido IVA, a cabimentar pela rubrica 2016-I-
52, com a seguinte repartição de encargos: 2016 
– 55.833,30 + IVA; 2017 – 614.166,70 + IVA.
Submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 
em cumprimento da alínea c) do nº 1 do artigo 6º 
da Lei 8/2012, de 21.02, a assunção de compro-
missos futuros, conforme repartição de encargos 
descrita anteriormente.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NO VALOR DE € 
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1.291,50 (MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM EUROS 
E CINQUENTA CÊNTIMOS) NA RUA DA LIBERDADE 
– FREGUESIA DE AVINTES, PARA A REALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO, SO-
LICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/25635
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. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito no valor de € 1.291,50 (mil duzentos 
e noventa e um euros e cinquenta cêntimos) na 
Rua da Liberdade – freguesia de Avintes, para a 
realização de obras de conservação do pavimento, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA PRORROGAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DE TRÂN-
SITO NO VALOR DE € 645,75 (SEISCENTOS E QUA-
RENTA E CINCO EUROS E SETENTA E CINCO CÊN-
TIMOS) NA RUA DO PADRÃO VERMELHO ENTRE A 
RUA 5 DE OUTUBRO E A RUA DOS METALÚRGICOS 
- AVINTES, PARA A REALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
DO PAVIMENTO, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/26382
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. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas por interrupção de 
trânsito no valor de € 645,75 (seiscentos e quaren-
ta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos) na Rua 
do Padrão Vermelho entre a Rua 5 de Outubro e a 
Rua dos Metalúrgicos - Avintes, para a realização 
da intervenção do pavimento, solicitado pela Junta 
de Freguesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NO VALOR DE € 
86,10 (OITENTA E SEIS EUROS E DEZ CÊNTIMOS) 
NA RUA CENTRAL, ENTRE O LARGO DA PORTELI-
NHA E O LARGO DO SANTO / RUA DAS HORTAS 
- LEVER, PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS PROCIS-
SÕES SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE SANTO AN-
DRÉ DE LEVER
EDOC/2016/31010
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. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito no valor de € 86,10 (oitenta e seis euros 
e dez cêntimos) na Rua Central, entre o Largo da 
Portelinha e o Largo do Santo/Rua das Hortas - Le-

ver, para a realização de duas procissões solicitado 
pela Paróquia de Santo André de Lever, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO 
DE DOIS SINAIS DE TRÂNSITO NO VALOR DE € 
319,30 (TREZENTOS E DEZANOVE EUROS E TRIN-
TA CÊNTIMOS) NA RUA NUNO GUIMARÃES E NA 
RUA LUIS DE CAMÕES, PARA A REALIZAÇÃO DAS 
FESTAS EM HONRA DE SÃO PEDRO NO LUGAR DE 
BRANDARIZ, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/23146
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. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito e colocação de dois sinais de trânsito no 
valor de € 319,30 (trezentos e dezanove euros e 
trinta cêntimos) na Rua Nuno Guimarães e na Rua 
Luis de Camões, para a realização das Festas em 
Honra de São Pedro no Lugar de Brandariz, solici-
tado pela União de Freguesias de Serzedo e Perosi-
nho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NO VALOR DE € 
203,50 (DUZENTOS E TRÊS EUROS E CINQUENTA 
CÊNTIMOS) NA RUA RODRIGUES DE FREITAS PARA 
A REALIZAÇÃO DO EVENTO “THE TIMERS” SOLICI-
TADO POR NUNO ALBUQUERQUE
EDOC/2016/24323
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. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas por interrupção 
de trânsito no valor de € 203,50 (duzentos e três 
euros e cinquenta cêntimos) e colocação de respe-
tiva sinalização, na Rua Rodrigues de Freitas, para 
a realização do evento “The Timers” solicitado por 
Nuno Albuquerque, nos termos informados.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIRCULA-
ÇÃO DE VEÍCULO PESADO COM A MATRÍCULA 84-
19-XA, SOLICITADO POR GUACAMAIA - EMPREITA-
DAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA
EDOC/2016/32970
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a autorização especial de circulação 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), entre as 
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8h00 e as 10h00 e entre as 17h e as 19h, válido no 
período de 25 de junho de 2016 a 25 de novembro 
de 2016, do veículo pesado com a matrícula 84-19-
XA solicitado por GUACAMAIA – EMPREITADAS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL Ld.ª, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA AV. DIOGO 
LEITE E AV. RAMOS PINTO, FREGUESIA DE SANTA 
MARINHA A TITULO EXPERIMENTAL ENTRE 1 DE 
JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2016, PROIBINDO 
O TRÂNSITO NO SENTIDO POENTE-NASCENTE DAS 
20H00 DE SEXTA-FEIRA ÀS 24h00 DE DOMINGO, 
EXCETO TRANSPORTES PÚBLICOS, TURÍSTICOS E 
TÁXIS.
EDOC/6/32785
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: “Aprovo, com período 
experimental entre 1 de julho e 30 de setembro. À 
Câmara para ratificação. 07.06.2016”
O Sr. Presidente disse que a beira-rio aos fins de 
semana está insuportável em termos de trânsito e 
que a Câmara Municipal pretende retirar a circula-
ção pouco útil naquela zona, aproveitar os parques 
de estacionamento e dar mais espaço à circulação 
de pessoas. Que este período experimental visa tes-
tar algumas coisas, nomeadamente o sentido pelo 
qual a Câmara Municipal optou, que é o sentido de 
entrada em Gaia, da Ponte D. Luís I para a Afurada 
e testar ao mesmo tempo o impacto que isto possa 
ter na pressão sobre o estacionamento, nomeada-
mente sobre os 3 parques de estacionamento e o 
quarto que irá surgir no local. Que trata-se de tentar 
dar um ar airoso àquela zona e vem na sequência 
das obras que a Câmara Municipal está a fazer quer 
na parte da frente da Avenida Diogo Leite e Avenida 
Ramos Pinto quer na parte interior do Centro His-
tórico. Disse tratar-se de um período experimental 
em que, pretendendo salvaguardar a situação dos 
moradores e dos comerciantes em concreto, não 
deixa de ser uma tentativa de encontrar uma solu-
ção benéfica para todos. Que juntamente com esta 
proposta, há a criação de duas baias de paragem 
destinadas aos autocarros turísticos que circulam 
no local, de forma a não conflituar com o trânsito e 
será proibido estar parado durante tempos infinitos 
à espera de clientes, no meio da Avenida Diogo Lei-
te, bloqueando o trânsito. Disse tratar-se de uma 
estratégia que se vai tentar testar e para a qual 
pede a maior disponibilidade de todos, no sentido 
de darem o seu feed-back, contribuindo para que 
a Câmara Municipal adote as melhores medidas e 
possua um Centro Histórico mais apelativo.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que este é um 
assunto delicado, que já teve várias abordagens 
em anos anteriores, devido àquilo que é o exces-
sivo trânsito que circula na beira rio de Gaia, fru-
to daquilo que é o desenvolvimento quer turísti-

co quer também habitacional do Centro Histórico 
de Gaia. Disse que esta medida não vai resolver 
nada e que os Vereadores do PSD acham que o 
grau de exceção devia ser alargado aos morado-
res e comerciantes e não ficar só pelos transportes 
públicos, turísticos e táxis. Que os moradores e co-
merciantes deviam de ter a possibilidade de pas-
sar neste condicionamento de trânsito e sem este 
alargamento, os Vereadores do PSD não votarão a 
favor. Disse que aquilo que acontece na beira-rio, 
acontece um pouco por todo o centro da cidade de 
Gaia, que é aquilo que classifica a permissividade 
da Polícia Municipal de Gaia. Que não sabe se são 
orientações que são dadas, políticas que não atua-
ram, mas basta olhar para a Avenida da República 
para perceber que neste momento a avenida, nas 
duas faixas, é um parque de estacionamento gra-
tuito, com a conivência da Polícia Municipal. Que 
o mesmo se passa na Rua Marquês Sá da Bandei-
ra. Que possivelmente existia demasiado rigor até 
2013 por parte da Polícia Municipal e, neste mo-
mento, aquilo que mais o incomoda é ver pessoas 
em transgressão e com a permissividade da Polícia 
Municipal. Que isso também acontece na beira-rio 
e ou o Sr. Presidente da Câmara dá ordens à Polícia 
Municipal para atuar, por exemplo junto dos auto-
carros turísticos que estacionam junto às caves de 
Vinho do Porto ou então não irá resolver a situação. 
Que entende ser necessário que haja alguma dis-
ciplina e respeitabilidade pela função que a Polícia 
Municipal tem. Que os Vereadores do PSD abstêm-
-se neste ponto, porque entendem que o grau de 
excecionalidade além dos transportes públicos, tu-
rísticos e táxis, deveria abranger os moradores e 
comerciantes do centro histórico.
O Sr. Presidente disse que a decisão está toma-
da, mas essa excecionalidade está contemplada no 
documento apresentado. Relativamente à questão 
da Avenida da República, disse perceber o que o 
Sr. Vereador referiu e que a Câmara Municipal tem 
atuado. Disse que a Avenida da República vai ser 
fechada ao trânsito muito brevemente para uma 
reabilitação integral. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos a 
favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Firmino 
Pereira e Dr. Elísio Pinto, ratificar o despacho do 
Sr. Presidente datado de 07.06.2016 que aprovou 
a Postura Municipal na Av. Diogo Leite e Av. Ramos 
Pinto, freguesia de Santa Marinha, a título experi-
mental entre 1 de julho e 30 de setembro de 2016, 
nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA INDUS-
TRIAL DOS TERÇOS, NO ENTRONCAMENTO COM A 
RUA DAS PEDREIRAS DE CADAVÃO E RUA NOVA 
DAS PEDREIRAS DE CADAVÃO E ENTRONCAMENTO 
COM A RUA INDUSTRIAL DOS TERÇOS, FREGUESIA 
DE CANELAS
EDOC/2015/30108
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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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
ALTERAÇÃO DA POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSI-
TO – RUA DA CUNHA E RUA ADRIANO CORREIA DE 
OLIVEIRA, ENTRE A AVENIDA VASCO DA GAMA E A 
RUA 5 DE OUTUBRO, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/13617
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. 04.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de trânsito na Rua da Cunha 
e Rua Adriano Correia de Oliveira, entre a Avenida 
Vasco da Gama e a Rua 5 de Outubro, freguesia de 
Avintes, nos termos informados.
ALTERAÇÃO DA POSTURA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO – TRAVESSA DR. MILHEIRO, FREGUESIA DE 
ARCOZELO
EDOC/2015/13459
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. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de trânsito na Travessa Dr. Mi-
lheiro, freguesia de Arcozelo, nos termos informa-
dos.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 
A MEDIDA DE CONTRATO DE EMPREGO E INSER-
ÇÃO PARA APOIO NOS JARDINS DE INFÂNCIA – 
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO
EDOC/2016/34276
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a contratação de 200 candidatos à Medida de 
Contrato de Emprego e Inserção para o ano letivo 
2016/2017, para apoio nos jardins-de-infância, nos 
termos informados.
PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO DO CUSTO DOS 
ÓCULOS NO VALOR DE € 399,00 (TREZENTOS E 
NOVENTA E NOVE EUROS), DA FUNCIONÁRIA CEI, 
ADELAIDE FERNANDA TEIXEIRA SILVA SOARES
EDOC/2016/34342
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: “Autorizo. À Câmara 
para ratificar. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 14.06.2016 
que aprovou a comparticipação do custo dos óculos 
da funcionária CEI, Adelaide Fernanda Teixeira Sil-
va Soares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
VISTORIA ADMINISTRATIVA, NO VALOR DE 79,00 
€ (SETENTA E NOVE EUROS), SOLICITADO POR 
HENRIQUE PINTO MACHADO
EDOC/2016/12062
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. 08.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa de vistoria ad-
ministrativa, no valor de € 79,00 (setenta e nove 
euros), solicitado por Henrique Pinto Machado, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
VISTORIA ADMINISTRATIVA, NO VALOR DE 79,00 
€ (SETENTA E NOVE EUROS), SOLICITADO POR 
ANTÓNIO MARIA OLIVEIRA MARTINHO
EDOC/2016/8345
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. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa de vistoria admi-
nistrativa, no valor de € 79,00 (setenta e nove eu-
ros), solicitado por António Maria Oliveira Martinho, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, NO VALOR 
DE 214,19 € (DUZENTOS E CATORZE EUROS E DE-
ZANOVE CÊNTIMOS), SOLICITADO POR MARIA DE 
FÁTIMA CARDOSO
EDOC/2016/51948
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa por serviços pres-
tados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de 
Gaia, no valor de 214,19 € (duzentos e catorze eu-
ros e dezanove cêntimos), solicitado por Maria de 
Fátima Cardoso, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICI-
PAL DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABE-
LECIMENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR JOA-
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QUIM GOMES PEREIRA E MENDES, LDA – PROC.º 
5371/15 – RI, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/33430
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por Joaquim Gomes Pereira e Mendes, 
Lda – PROC.º 5371/15 – 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 INDUSTRIAL, SOLICITADO POR ANTÓNIO 
DOS SANTOS SOARES, – PROC.º 5541/15 – RI, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSI-
NHO
EDOC/2016/33441
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por António dos Santos Soares, – Proc.º 
5541/15 – RI, União das Freguesias de Serzedo e 
Perosinho, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO 
VALOR DE 2.500,00€ (DOIS MIL E QUINHENTOS 
EUROS), SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMA-
NITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES - 
PROCESSO 693/16 – PC, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2016/33434
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa devida pela insta-
lação e funcionamento do posto de abastecimento 
de combustíveis, no valor de 2.500,00€ (dois mil e 
quinhentos euros), solicitado pela Associação Hu-
manitária Bombeiros Voluntários Valadares - Pro-
cesso 693/16 – PC, União das Freguesias de Gulpi-
lhares e Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA A 

TÍTULO DE EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE 
OBRAS NO VALOR DE € 746,00 (SETECENTOS E 
QUARENTA E SEIS EUROS) SOLICITADO PELO CEN-
TRO SOCIAL DE S. FÉLIX DA MARINHA – PROC.º 
2415/15 - PL
EDOC/2016/32666
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa a título de emissão 
do alvará de licença de obras no valor de € 746,00 
(setecentos e quarenta e seis euros) solicitado 
pelo Centro Social de S. Félix da Marinha – Proc.º 
2415/15 - PL, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR DE 
€ 1.722,29 (MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS EU-
ROS E VINTE E NOVE CÊNTIMOS) SOLICITADO POR 
PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA GOMES – PROC.º 
2516/14 - PL
EDOC/2016/32742
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. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de Taxa Municipal de Ur-
banização (TMU) no valor de € 1.722,29 (mil sete-
centos e vinte e dois euros e vinte e nove cêntimos) 
solicitado por Patrícia Alexandra da Silva Gomes – 
Proc.º 2516/14 - PL, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) ENTRE 25% 
e 100% E DA TAXA DE EMISSÃO DO ALVARÁ DE LI-
CENÇA DE OBRAS NO VALOR DE € 4.853,00 (QUA-
TRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS EU-
ROS) SOLICITADO POR PRODUMAR – PRODUTOS 
DO MAR SA– PROC.º 4089/14 - PL
EDOC/2016/33518
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de Taxa Municipal de Ur-
banização (TMU) no valor de € 29.446,77 (vinte e 
nove euros quatrocentos e quarenta e seis euros e 
setenta e sete cêntimos) e da Taxa de Emissão do 
Alvará de Licença de Obras no valor de € 4.853,00 
(quatro mil, oitocentos e cinquenta e três euros) 
solicitado por Produmar – Produtos do Mar SA– 
Proc.º 4089/14 - PL, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR DE 
€ 797,12 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE EUROS 
E DOZE CÊNTIMOS) SOLICITADO POR HERANÇA 
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ABERTA POR ÓBITO DE FRANCISCO ALVES E SOU-
SA – PROC.º 3876/14 - PL
EDOC/2016/33237
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de Taxa Municipal de Ur-
banização (TMU), no valor de € 797,12 (setecentos 
e noventa e sete euros e doze cêntimos) solicitado 
por Herança Aberta por Óbito de Francisco Alves e 
Sousa – PROC.º 3876/14 - PL, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 50,00 (CIN-
QUENTA EUROS) SOLICITADO PELA SOCIEDADE 
DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA – 
PROCESSO Nº 18/11 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33795
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicidade 
no valor de € 50,00 (cinquenta euros) solicitado 
pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto 
SA – Processo nº 18/11 – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 50,00 (CIN-
QUENTA EUROS) SOLICITADO PELA SOCIEDADE 
DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA – 
PROCESSO Nº 19/11 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33821
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicidade 
no valor de € 50,00 (cinquenta euros) solicitado 
pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto 
SA – Processo nº 19/11 – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 50,00 (CIN-
QUENTA EUROS) SOLICITADO PELA SOCIEDADE 
DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA – 
PROCESSO Nº 13/11 – FREGUESIA DE OLIVEIRA 
DO DOURO
EDOC/2016/33830
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicida-
de no valor de € 50,00 (cinquenta euros) solicitado 
pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto 
SA – Processo nº 13/11 – Freguesia de Oliveira do 
Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 50,00 (CIN-
QUENTA EUROS) SOLICITADO PELA SOCIEDADE 
DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA – 
PROCESSO Nº 15/11 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/33833
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas de publicidade no 
valor de € 50,00 (cinquenta euros) solicitado pela 
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto SA – 
Processo nº 15/11 – União de Freguesias de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 200,00 (DUZEN-
TOS EUROS) SOLICITADO PELA SOCIEDADE DE 
TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA – PRO-
CESSO Nº 1070/05 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33837
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicidade 
no valor de € 200,00 (duzentos euros) solicitado 
pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto 
SA – Processo nº 1070/05 – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 12,57 (DOZE 
EUROS E CINQUENTA E SETE CÊNTIMOS) SOLICI-
TADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS 
DE SERZEDO – PROCESSO Nº 640/09 – UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/33842
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. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicidade 
no valor de € 12,57 (doze euros e cinquenta e sete 
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cêntimos) solicitado pela Associação de Socorros 
Mútuos de Serzedo – Processo nº 640/09 – União 
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 200,00 (DUZEN-
TOS EUROS) SOLICITADO PELA SOCIEDADE DE 
TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA – PRO-
CESSO Nº 1068/05 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33858
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 100, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicidade 
no valor de € 200,00 (duzentos euros) solicitado 
pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto 
SA – Processo nº 1068/05 – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 50,00 (CIN-
QUENTA EUROS) SOLICITADO PELA SOCIEDADE 
DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA – 
PROCESSO Nº 1069/05 – UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33859
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 101, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicida-
de no valor de € 50,00 (cinquenta euros) solicitado 
pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto 
SA – Processo nº 1069/05 – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 200,00 (DUZEN-
TOS EUROS) SOLICITADO PELA SOCIEDADE DE 
TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA – PRO-
CESSO Nº 1066/05 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33861
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 102, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicidade 
no valor de € 200,00 (duzentos euros) solicitado 
pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto 
SA – Processo nº 1066/05 – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO VALOR DE € 
614,08 (SEISCENTOS E CATORZE EUROS E OITO 
CÊNTIMOS) SOLICITADO POR LÚCIA MARIA GO-
MES TAVARES ROCHA – PROCESSO Nº 4722/14 - 
PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/33981
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 103, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de ur-
banização no valor de € 614,08 (seiscentos e ca-
torze euros e oito cêntimos) solicitado pela Lúcia 
Maria Gomes Tavares Rocha – Processo nº 4722/11 
– União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO VALOR DE  € 
11.855,02 (ONZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA 
E CINCO EUROS E DOIS CÊNTIMOS), SOLICITADO 
POR CLAUDE ALBERT BOUVIER – PROCESSO Nº 
4806/14 - PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33429
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 104, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de ur-
banização, no valor de € 11.855,02 (onze mil, oito-
centos e cinquenta e cinco euros e dois cêntimos), 
solicitado por Claude Albert Bouvier – Processo nº 
4806/14 - PL – União de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São Pedro da Afurada, nos termos informa-
dos.
Sai da reunião do Senhor Vice-Presidente Eng.º Pa-
trocínio Miguel Vieira de Azevedo.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO VALOR DE € 
2.071, 44 (DOIS MIL E SETENTA E UM EUROS E 
QUARENTA E QUATRO CÊNTIMOS) SOLICITADO 
POR MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS AZEVEDO – 
PROCESSO Nº 2678/13 - PL – UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/18671
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 105, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa municipal de ur-
banização, no valor de € 2.071, 44 (dois mil e se-
tenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos) 
solicitado por Manuel Joaquim dos Santos Azevedo 
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– Processo nº 2678/13 - PL – União de Freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
Entra na reunião do Senhor Vice-Presidente Eng.º 
Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 197,90€ (CENTO E NOVEN-
TA E SETE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “FESTA SR. DOS 
AFLITOS”, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1, 2, 3, 
4, 5, E 9 DE JULHO DE 2106, SOLICITADO PELO 
SR. JOSÉ CUSTÓDIO NOGUEIRA DA SILVA
EDOC/2016/29910
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 106, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial do pagamento da taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€ 197,90€ (cento noventa e sete euros e noventa 
cêntimos), relativa à realização do evento “Festa 
Sr. dos Aflitos”, nos dias 29 e 30 de junho e 1, 2, 3, 
4, 5, e 9 de julho de 2106, solicitado pelo José Cus-
tódio Nogueira da Silva, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 64,39 (SESSENTA E QUA-
TRO EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “ARRAIAL DE S. 
JOÃO”, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016, SOLICITA-
DO PELA ESCOLA BÁSICA SOARES DOS REIS
EDOC/2016/32138
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 107, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 64,39 (sessenta e quatro euros e trinta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Arraial 
de S. João”, no dia 09 de junho de 2016, solicitado 
pela Escola Básica Soares dos Reis, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 53,89 (CINQUENTA E TRÊS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE CICLISMO “2º BTT/
XCO – SOL, MAR E RIO” E “5ª. PROVA DA TAÇA 
REGIONAL BTT/XCO DA A.C. PORTO”, - FREGUESIA 
DE CANIDELO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, SO-
LICITADO PELO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO 
ARCA DE NOÉ
EDOC/2016/28053
Foi presente o documento referido em epígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 108, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da 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 das Provas de Ciclis-
mo “2º BTT/XCO – Sol, Mar e Rio” e “5ª. Prova da 
Taça Regional BTT/XCO da A.C. Porto”, - freguesia 
de Canidelo, no dia 25 de junho de 2016, solicitado 
pelo Centro Cultural e Desportivo Arca de Noé, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 36,39 (TRINTA E SEIS EU-
ROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À RE-
ALIZAÇÃO DO EVENTO “ANIVERSÁRIO DO RANCHO 
FOLCLÓRICO DA AFURADA, NO DIA 11 DE JUNHO 
DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33838
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 109, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 36,39 
(trinta e seis euros e trinta e nove cêntimos) rela-
tiva à realização do evento “Aniversário do Rancho 
Folclórico da Afurada”, no dia 11 de junho de 2016, 
solicitado pela União de Freguesias de Santa Mari-
nha e S. Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 1.052,78 (MIL E CINQUEN-
TA E DOIS EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “FESTA DE S. 
JOÃO”, NOS DIAS 17 A 27 DE JUNHO DE 2016, SO-
LICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/26190
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 110, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 1.052,78 
(mil e cinquenta e dois euros e setenta e oito cên-
timos) relativa à realização do evento “Festa de S. 
João”, nos dias 17 a 27 de junho de 2016, solicita-
do 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 € 189,90 (CENTO E OITENTA 
E NOVE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
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À REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTEJOS RELIGIO-
SOS EM HONRA DA Nª. SR.ª. DOS PRAZERES, NOS 
DIAS 14 A 19 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/22711
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 111, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 189,90 
(cento e oitenta e nove euros e noventa cêntimos) 
relativa à realização do evento Festejos Religiosos 
em Honra da Nª. SRª. dos Prazeres, nos dias 14 a 
19 de junho de 2016, solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 764,39 (SETECENTOS 
E SESSENTA E QUATRO EUROS E TRINTA E NOVE 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTAS DE S. JOÃO”, NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 
27 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/23383
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 112, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 764,39 
(setecentos e sessenta e quatro euros e trinta e 
nove cêntimos) relativa à realização do evento 
“Festas de S. João”, nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de 
junho de 2016, solicitado pela Junta de Freguesia 
de S. Félix da Marinha, nos termos informados.
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 DO EVENTO ARRAIAL SANTOS POPU-
LARES, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE VA-
LADARES
EDOC/2016/32591
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 113, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da 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 do evento “Arraial 
Santos Populares”, solicitado pelo Agrupamento de 
Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA 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 “LEILÃO PARA A FES-
TA DE S. BENTO”, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO PEDROSO
EDOC/2016/32029
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 114, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da 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 “Leilão 
para a Festa de S. Bento”, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de São Pedro Pedroso, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO 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) RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “DIA MUNDIAL DA 
CRIANÇA”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUE-
SIA DE AVINTES
EDOC/2016/31587
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 115, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a isenção do pagamento da taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito cên-
timos) relativa à realização do evento “Dia Mundial 
da Criança”, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE-
VIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RU-
ÍDO NO VALOR DE € 144,89 (CENTO E QUARENTA 
E QUATRO EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “ENSAIO 
MARCHAS DE S. JOÃO”, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2016/32762
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 116, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção do pagamento da taxa devida pela emissão 
de licença especial de ruído no valor de € 144,89 
(cento e quarenta e quatro euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Ensaio 
Marchas de S. João”, solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Vilar de Andorinho, nos termos informa-
dos.
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PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 457,40 (QUATROCENTOS 
E CINQUENTA E SETE EUROS E QUARENTA CÊNTI-
MOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “FES-
TA DE S. JOÃO E SR.ª DA GUIA”, SOLICITADO PELA 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PEDRO DE 
PEDROSO
EDOC/2016/32142
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 117, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial do pagamento da taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
457,40 (quatrocentos e cinquenta e sete euros e 
quarenta cêntimos) relativa à realização do evento 
“Festa de S. João e Sr.ª da Guia”, solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de Pedroso, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 50,39 (CINQUENTA EUROS 
E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À REALI-
ZAÇÃO DO EVENTO “FESTA FINAL DE ANO”, SOLI-
CITADO PELA EB1/JI MARCO
EDOC/2016/33849
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 118, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial do pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 50,39 (cinquenta euros e trinta e nove cênti-
mos) relativa à realização do evento “Festa Final 
de Ano”, solicitado pela EB1/JI Marco, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“SUNSET”, SOLICITADO PELO SR. PAULO BERNAR-
DO MELO ANDRADE
EDOC/2015/45008
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 119, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído relativa à 
realização do evento “SUNSET”, solicitado pelo Pau-
lo Bernardo Melo Andrade, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXAS 
A TÍTULO DE APRECIAÇÃO, PELO FORNECIMENTO 
DE PLANTAS E VENDA DE CÓPIAS SIMPLES NO VA-
LOR DE € 35,23 (TRINTA E CINCO EUROS E VINTE 

E TRÊS CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO CULTURA CURTO ESPAÇO – PROC. 1999/16 
- PL
EDOC/2016/34528
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 120, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas a título de apre-
ciação, pelo fornecimento de plantas e venda de 
cópias simples no valor de € 35,23 (trinta e cinco 
euros e vinte e três cêntimos), solicitado pela Asso-
ciação Cultura Curto Espaço – Proc. 1999/16 - PL, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO EM 75% E INDEFE-
RIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA TAXA A TÍ-
TULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, SOLICITADO 
POR VITOR DINIS DA COSTA E SILVA – PROCESSO 
Nº 5869/08 - PL – FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA 
MARINHA
EDOC/2016/34587
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 121, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de Taxa Municipal de Ur-
banização em 75% e indeferir o pedido de redução 
da Taxa a Título de Licença de Construção, solici-
tado por Vitor Dinis da Costa e Silva – Processo nº 
5869/08 - PL – Freguesia de São Félix da Marinha, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPA-
ÇO PÚBLICO, NO MONTANTE GLOBAL DE € 175,00 
(CENTO E SETENTA E CINCO EUROS), SOLICITADO 
POR MARIA ELISABETE RODRIGUES GOMES – PRO-
CESSO 1766/16 – PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/34588
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 122, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de Taxa a Título de Licença 
de Ocupação de Espaço Público, no montante glo-
bal de € 175,00 (cento e setenta e cinco euros), 
solicitado por Maria Elisabete Rodrigues Gomes – 
Processo 1766/16– PL – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SOLICITADO 
POR FERNANDO MANUEL GONÇALVES DE ALMEIDA 
– PROCESSO 1740/16 – CERT - UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
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EDOC/2016/32981
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 123, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
emissão de certidão onde conste parecer favorável 
à constituição do regime de compropriedade sobre 
o prédio sito no Lugar da Venda, União de Fregue-
sias de Pedroso e Seixezelo, solicitado por Fernando 
Manuel Gonçalves de Almeida – Processo 1740/16 
– CERT, nos termos da informação 6221/16,2 de 
24.05.2016 da Direção Municipal de Urbanismo e 
ambiente.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SOLICITADO 
POR JOSÉ TEIXEIRA – PROCESSO 1497/16 – CERT. 
FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/33436
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 124, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a emissão de certidão onde conste parecer favo-
rável à constituição do regime de compropriedade 
sobre o prédio sito em Megide, freguesia de Cane-
las, solicitado por José Teixeira – Processo 1497/16 
– CERT, nos termos da informação 4452/16,2 de 
24.05.2016 da Direção Municipal de Urbanismo e 
ambiente.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO DE REGIME DE COMPROPRIEDADE, SOLI-
CITADO POR JOSÉ TEIXEIRA – PROCESSO 1505/16, 
FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/34531
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 125, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a emissão de certidão onde conste parecer favo-
rável à constituição do regime de compropriedade 
sobre o prédio sito no Lugar de Megide, freguesia 
de Canelas, solicitado por José Teixeira – Proces-
so 1505/16 – CERT, nos termos da informação 
5707/16,2 de 07.06.2016 da Direção Municipal de 
Urbanismo e ambiente.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO DE REGIME DE COMPROPRIEDADE, SOLI-
CITADO POR JOSÉ TEIXEIRA – PROCESSO 1499/16, 
FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/34524
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 126, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
emissão de certidão onde conste parecer favorável 

à constituição do regime de compropriedade sobre 
o prédio sito no Lugar de Selões, freguesia de Cane-
las, solicitado por José Teixeira – Processo 1499/16 
– CERT, nos termos da informação 5709/16,2 de 
07.06.2016 da Direção Municipal de Urbanismo e 
ambiente.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO DE REGIME DE COMPROPRIEDADE, SOLI-
CITADO POR JOSÉ TEIXEIRA – PROCESSO 1501/16, 
FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/34527
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 127, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
emissão de certidão onde conste parecer favorável 
à constituição do regime de compropriedade sobre 
o prédio sito no Lugar de Selões, freguesia de Cane-
las, solicitado por José Teixeira – Processo 1501/16 
– CERT, nos termos da informação 5710/16,2 de 
07.06.2016 da Direção Municipal de Urbanismo e 
ambiente.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO QUE RECO-
NHEÇA QUE A OBRA SITA NA AVENIDA DIOGO 
LEITE, É POSSÍVEL DE SER CONSIDERADA COMO 
OBRA DE REABILITAÇÃO URBANÍSTICA, INICIA-
DA EM 2014, E QUE SE ENCONTRAM REUNIDOS 
OS PRESSUPOSTOS LEGALMENTE EXIGIDOS PARA 
QUE SEJA CONCEDIDA ISENÇÃO DO IMI E IMT, SO-
LICITADO PELO GMI – INVESTIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS, LDA – PROCESSO 3767/15 – CERT, UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2016/32757
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 128, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a emissão de certidão que reconheça que a obra 
em questão se trata de obra de reabilitação urba-
nística, iniciada em 2014 e reconhecer de que se 
encontram reunidos os pressupostos legalmente 
exigidos para que seja concedida isenção do IMI 
e IMT para o referido prédio, com obra iniciada no 
ano de 2014, solicitado pelo GMI – Investimentos 
Imobiliários Ld.ª – Processo 3767/15 – CERT, União 
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, nos termos da informação 3130/16,1 de 
20.05.2016 da Direção Municipal de Urbanismo e 
ambiente.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO DE REGIME DE COMPROPRIEDADE, SOLI-
CITADO POR JOSÉ TEIXEIRA – PROCESSO 1502/16 
– CERT, FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/34519
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 129, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
emissão de certidão onde conste parecer favorável 
à constituição do regime de compropriedade sobre 
o prédio sito em Lugar de Aldeia de Megide, fregue-
sia de Canelas, solicitado por José Teixeira – Pro-
cesso 1502/16 – CERT, nos termos da informação 
5711/16,2 de 07.06.2016 da Direção Municipal de 
Urbanismo e ambiente.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO DE REGIME DE COMPROPRIEDADE, SOLI-
CITADO POR JOSÉ TEIXEIRA – PROCESSO 1506/16 
– CERT, FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/34521
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 130, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
emissão de certidão onde conste parecer favorável 
à constituição do regime de compropriedade sobre 
o prédio sito no Lugar de Aldeia de Megide, fregue-
sia de Canelas, solicitado por José Teixeira – Pro-
cesso 1506/16 – CERT, nos termos da informação 
5705/16,2 de 07.06.2016 da Direção Municipal de 
Urbanismo e ambiente.
PROPOSTA DE ELIMINAÇÃO DA RUA DE PROVIMEN-
TO LOCAL IDENTIFICADA NA CARTA DE MOBILIDA-
DE E TRANSPORTES QUE INTEGRA A PLANTA DE 
ORDENAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, 
DESIGNADAMENTE DO ARRUAMENTO QUE APON-
TAVA PARA A CRIAÇÃO DE UMA VIA DE LIGAÇÃO 
ENTRE A RUA DOS CHÃOS VERMELHOS E ÁREA DE 
INTERVENÇÃO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, 
SOLICITADO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMO-
BILIÁRIO FECHADO SALINAS – PROC.3874/12- PL, 
FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/34533
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 131, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.06.2016”
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOLICITADO 
POR CARLOS BERTO SOARES SILVA PINTO E OU-
TRO – PROCESSO 3432/15 - PIP
EDOC/2016/34254
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 132, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
O Sr. Vereador Firmino Pereira perguntou qual a 
localização da presente pretensão.
O Sr. Presidente disse ficar localizada no Cabedelo, 
em Canidelo.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Verea-

dores do PSD votam a favor, porque nada têm con-
tra as pretensões licenciadas no local, mas está-se 
a revogar um indeferimento datado de 22 de feve-
reiro de 2016, com base num parecer desfavorável 
da Agência Portuguesa do Ambiente. Que entretan-
to, a pretensão altera-se em termos daquilo que é 
a sua fisionomia e agora a proposta é de se votar a 
favor. Dado que a Agência Portuguesa do Ambiente 
e a consultora da Câmara Drª Fernanda Paula Oli-
veira já emitem um parecer favorável à aprovação 
da pretensão, substancia aquilo que será a posição 
final dos Vereadores do PSD. Disse não concordar 
que a Câmara Municipal seja condicionada a votar 
este processo, com o argumento de que o reque-
rente, se a informação prévia for desfavorável, pos-
sa por ato administrativo exigir as consequências 
legais e imputação de responsabilidade indemniza-
tória do Município e titulares dos seus órgãos.
 O Sr. Presidente disse que a Agência Portuguesa do 
Ambiente não mudou de opinião, porque o parecer 
atual da APA, é favorável depois das alterações to-
das que a APA exigiu. Que se está a apreciar a mes-
ma localização, mas de projetos diferentes. Que o 
que a APA disse e o que foi deliberado em Janeiro 
ou Fevereiro, foi bem deliberado e 
foi em virtude dessa deliberação e ao parecer des-
favorável da APA que os projetos foram alterados. 
Que após essas alterações, a APA dá um parecer fa-
vorável e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
está “entre a espada e a parede”, porque tem um 
PIP para aprovar.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Verea-
dores do PSD estão a favor do primeiro processo do 
DouroHabitat, da Quinta de Marques Gomes, pelo 
que, não estão contra um processo idêntico e que 
está localizado no meio dos outros dois, pelo que, 
por uma questão de coerência, votam a favor desta 
pretensão, porque também existe o parecer favo-
rável da APA e da Consultora Drª Fernanda Paula 
Oliveira.
Deliberação: Deliberado por unanimidade emitir 
informação prévia favorável com condições, uma 
vez que a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu 
parecer favorável condicionado à pretensão e ten-
do ainda em consideração as alegações e as peças 
desenhadas apresentadas pela requerente, bem 
como o teor do parecer da Prof. Doutora Fernanda 
Paula Oliveira, solicitado por Carlos Berto Soares 
Silva Pinto e Outro – Processo nº 3432/15 – PIP, 
freguesia de Canidelo, nos termos propostos pela 
Direção Municipal de Urbanismo e Ambiente.

GAIURB – URBANISMO E HABITAÇÃO EM
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS REFE-
RENTE A MAIO DE 2016
EDOC/2016/33444
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 133, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL NO VALOR DE € 150,14 (CENTO E CIN-
QUENTA EUROS E CATORZE CÊNTIMOS) SOLICITA-
DO PELA APPACDM DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/33576
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 134, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela 
utilização do Auditório da Assembleia Municipal no 
valor de € 150,14 (cento e cinquenta euros e cator-
ze cêntimos) solicitado pela APPACDM de Vila Nova 
de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL NO VALOR DE € 235,36 (DUZENTOS 
E TRINTA E CINCO EUROS E TRINTA E SEIS CÊN-
TIMOS) SOLICITADO PELOS ARTISTAS DE GAIA – 
COOPERATIVA CULTURAL, CRL
EDOC/2016/33574
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 135, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela 
utilização do Auditório da Assembleia Municipal no 
valor de € 235,36 (duzentos e trinta e cinco euros 
e trinta e seis cêntimos) solicitado pelos Artistas 
de Gaia – Cooperativa Cultural, CRL, 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.
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO TRANSPORTE 
PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS LIGEIROS DE 
PASSAGEIROS – TRANSPORTE EM TÁXI – DO MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – COMPLEMENTO 
à DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16.05.2016
EDOC/2016/22889
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 137, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade subme-
ter o presente assunto à aprovação da Assembleia 
Municipal.
O Senhor Presidente deu início à INTERVENÇÃO 
DOS SENHORES MUNÍCIPES, verificando-se a pre-
sença dos seguintes Munícipes, que usaram a pa-

lavra:
SANDRA MARIA PINTO MOREIRA GOMES – Referiu-
-se ao estado degradado que se encontra a Rua 
Fonte Lodosa, Santa Marinha, a qual há 30 anos 
nunca foi sujeita a uma repavimentação decente.
O Sr. Presidente disse que Santa Marinha tem sido 
sujeita a um esforço brutal por parte da Câmara 
Municipal em termos de repavimentação de ruas. 
Disse que na Rua Fonte Lodosa e na Rua Cami-
lo Castelo Branco está prevista uma intervenção e 
que a Câmara Municipal tem feito em todo o con-
celho um volume considerável de repavimentações.
JOSÉ MÁRIO PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA – Re-
feriu-se à Feira de Artesanato no Cais de Gaia, di-
zendo que no sorteio efetuado não foi contemplado 
com nenhum lugar. Que a atribuição dos lugares 
nas feiras de artesanato devia de ser feito em fun-
ção das características do mesmo.
O Sr. Presidente disse que em Gaia a Câmara Mu-
nicipal tentou alargar o número de lugares, criando 
um atrativo na zona do Jardim do Morro e criando 
lugares suplementares. Disse que segundo a lei não 
há outra forma de fazer a ocupação do espaço de 
venda em local público, que não seja o sorteio. Dis-
se que mesmo que discorde da Lei em vigor, ten-
tou ajustá-la através de duas propostas. Uma que 
consiste em banir o artesanato como concorrência 
e pessoalmente não interpreta dessa forma e por 
esse motivo abriu um concurso e todos sabiam que 
o número de lugares a atribuir seria sempre menor 
do que o número de concorrentes.
JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA – Referiu-se ao pro-
cesso nº 5150/15, referindo-se à posse indevida de 
uma presa por um munícipe.
O Sr. Presidente disse que a Câmara Municipal abriu 
um processo de fiscalização contra o Sr. Calandra 
Neves e ao fazê-lo, suspende tudo. Que a Câma-
ra Municipal já fez junto do Arquivo Municipal uma 
pesquisa relativa aos limites dos terrenos.
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA PERES – Referiu-
-se a um anexo construído pelo seu vizinho junto 
ao muro da sua habitação. Que já foi apresentada 
queixa na Câmara, mas, até ao momento, a ques-
tão não foi resolvida.
O Sr. Presidente disse que após análise do proces-
so, verifica-se que o anexo foi licenciado em 15 de 
maio de 2000, mas foi contraditado em processo ju-
dicial movido pela Srª Munícipe. Que há um proces-
so judicial entre vizinhos e enquanto o mesmo não 
terminar, a Câmara nada pode fazer, porque houve 
um licenciamento em 2000 do anexo e o processo 
em Tribunal encontra-se há 15 anos para decisão. 
Que enquanto o Tribunal não emitir uma decisão, 
a Câmara nada pode fazer. Disse que entretanto a 
Câmara Municipal autorizou a construção do muro 
de meação e o processo não está arquivado, mas 
não pode ter seguimento enquanto não receber a 
decisão do Tribunal.
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BENVINDA MARIA SOUSA FERNANDES – Disse resi-
dir em Vila Nova de Gaia há 42 anos e que presen-
temente sobrevive do artesanato. Disse que não 
lhe foi possível fazer a inscrição no sorteio realizado 
pela Câmara Municipal, pelo que, não foi contem-
plada com nenhum lugar na Feira de Artesanato, o 
que lhe está a causar graves dificuldades financei-
ras. Solicitou que lhe fosse possível ser incluída nos 
suplentes, de forma a preencher as faltas dos ar-
tesãos efetivos. Solicitou a colocação de sanitários 
públicos e de um terminal de multibanco nos locais 
onde a feira se realiza. Agradeceu ao Sr. Presiden-
te pela iniciativa das feiras de Artesanato diárias e 
pela preocupação manifestada pelos artesãos.
O Sr. Presidente disse lamentar a situação da Srª 
Munícipe, porque é uma artesã que na altura de 
abertura do sorteio não possuía o respetivo cartão, 
pelo que, não pode concorrer. Que a Câmara Mu-
nicipal está a tentar encontrar uma solução para a 
situação da Srª Munícipe.
VANESSA MARGARIDA MATOS FERREIRA – Fez 
uma exposição relativa à utilização de herbicidas, 
químicos e fertilizantes, a qual foi entregue à Srª 
Vereadora Engª Mercês Ferreira.
O Sr. Presidente disse que Vila Nova de Gaia foi o 
primeiro Município da Área Metropolitana do Porto 
a impedir o uso de glifosato. Que, neste momento, 
a empresa SUMA não usa glifosato em Vila Nova de 
Gaia. Disse ser uma hipocrisia, porque a Câmara 
Municipal decide suspender o glifosato para as er-
vas daninhas nas vias públicas, mas, no entanto, os 
agricultores podem utilizar glifosato na agricultura. 
Disse haver uma feira de produtos em Vila Nova de 
Gaia, que é o Cantinho das Aromáticas, em Canide-
lo, e convidou a Srª Munícipe a visitá-la. Disse ser o 
único sítio que pessoalmente conhece, que faz a lo-
calização de fornecedores locais que produzem pro-
dutos agrícolas sem uso de herbicidas e pesticidas. 
Que existem no Município várias hortas urbanas da 
Câmara Municipal que são cedidas a particulares, 
onde o uso de herbicidas e pesticidas são proibidos.
ANTÓNIO JOSÉ FONSECA – Disse que a Associação 
de Bares da Zona Histórica do Porto desenvolveu al-
guns eventos sem custos para a Câmara Municipal, 
para dinamização da zona. Que realizaram o evento 
Artesanato e Afins, que foi desenvolvido pelos pro-
prietários de lojas de excelência, com o objetivo de 
funcionar como montra de trabalhos efetuados por 
artesãos. Que em Gaia tentou-se vender a ideia à 
Câmara Municipal e foi alargada a possibilidade das 
pessoas se inscreverem, realizando-se uma Feira 
no Centro Cívico de Gaia. Disse que a Lei que o Sr. 
Presidente referiu não se aplica ao projeto desen-
volvido pela Associação de Bares da Zona Históri-
ca do Porto. Que o sorteio realizado pela Câmara 
Municipal é anual porque não há lugares vitalícios. 
Sugeriu a celebração de um protocolo entre a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Associação 

de Bares da Zona 
Histórica do Porto com vista a criar uma parceria no 
sentido de desenvolvimento de várias dinâmicas, 
sem qualquer custo para a Câmara, nomeadamen-
te, servir de intermediário para resolver questões 
de ruído e ativação do evento “Circuito do Petisco”. 
Que aquelas pessoas que não foram contempladas 
no sorteio efetuado pela Câmara Municipal e no âm-
bito do possível protocolo a ser celebrado, teriam a 
possibilidade a ter um domingo por mês, limitado 
a 25 inscrições, que poderia resolver o problema 
daqueles que não foram beneficiados com lugares 
atribuídos por sorteio.
O Sr. Presidente disse que quando tomou posse, o 
protocolo caducou e havia uma cedência gratuita 
de espaço de utilização e os artesãos pagavam à 
Associação. Que entretanto surge a situação dos 
sorteios e, neste momento, em termos de ocupa-
ção de espaço público, não há outra alternativa que 
não seja o sorteio, porque o legislador não tem co-
nhecimento da realidade e entendeu que a forma 
mais transparente é o sorteio e às vezes aquilo que 
parece ser transparente, é o que prejudica as pes-
soas. Que em relação ao protocolo, está disponível 
para reapreciar o processo.
AUGUSTO SANTOS ROCHA – Disse ser artesão, 
lamentando que devido ao sorteio efetuado, ficou 
sem lugar e sem um dia de trabalho.
PAULA CRISTINA SANTOS BARROS – Disse ser ar-
tesã e que o artesanato é o seu meio de subsistên-
cia. Que foi colocada numa Feira no Porto, a qual 
não é lucrativa. Disse que o sorteio realizado, be-
neficiou os candidatos de Gaia, em detrimento dos 
artesãos do Porto.
O Sr. Presidente disse que a opção do concelho de 
Gaia foi clara, pois podiam ter enviado os artesãos, 
como aconteceu no Porto, para um local sem inte-
resse e nessa altura arranjaria lugar para todos. 
Disse que o sorteio foi aberto a todos e houve uma 
majoração de mais lugares para pessoas de Gaia, 
porque tem de zelar pelos interesses dos residentes 
de gaia, pois foi eleito para esse efeito.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 20 
horas e 15 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no nº. 1 
do art. 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do n.º 1 do art. 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25. 
E eu, 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)
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C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 51/P/2016
PROJETO DE PARQUE AMBIENTAL DE SÃO PAIO - 

CANIDELO.
Considerando que: 
I. A rede de parques verdes é imprescindível para 
a qualidade de vida dos cidadãos de Vila Nova de 
Gaia e a sua ampliação traduz-se num desiderato 
político; 
II. O Parque de São Paio está na esfera de ação 
municipal, no quadro das cedências ao domínio pú-
blico do licenciamento da Seca do Bacalhau; 
III. É viável e interessante um equipamento que 
combine a preservação ambiental com a utilização 
pelos cidadãos, como acontece em Vila Nova de 
Gaia (Parque da Lavandeira ou Parque Biológico, 
por exemplo) ou no Porto (Parque da Cidade, por 
exemplo); 
IV. A experiência do Professor Doutor Sidónio Par-
dal neste tipo de equipamentos, tendo sido, entre 
muitos outros, autor do projeto do Parque da Cida-
de do Porto. 
Assim: 
Nos termos das minhas competências, determino a 
outorga do contrato aprovado na reunião de Câma-
ra de 6 de junho de 2016, por unanimidade, com o 
Professor Doutor Sidónio Pardal, através da relação 
institucional com o GAPTEC, como autor do projeto 
do Parque Ambiental de São Paio, articulando com 
os serviços da Presidência e de Ambiente da Câma-
ra Municipal. 
Paços do Município, 7 de junho de 2016 
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues

DESPACHO N.º 52/P/2016
PROJETO DE PARQUE AMBIENTAL E DESPORTIVO 

DE SANTA LUZIA (MAFAMUDE)
Considerando que: 
I. A rede de parques verdes é imprescindível para 
a qualidade de vida dos cidadãos de Vila Nova de 
Gaia; 
II. O Parque de Santa Luzia está na esfera de ação 
municipal, depois do acordo conseguido com a Pa-
róquia de Mafamude; 
III. Há a necessidade de um estudo inteligente que 
combine a dimensão lúdica e ambiental com a prá-
tica desportiva para todos; 
IV. A necessidade de um estudo que preserve as 
condicionantes dos termos da doação outrora feita 
à Paróquia de Mafamude e que o Município se dis-
ponibilizou a assumir; 
V. A experiência do Arq. António Martins neste tipo 
de equipamentos; 
Assim: 
Nos termos das minhas competências, nomeio o 
Arq. António Martins como autor do projeto do Par-
que de Santa Luzia, no quadro da avença existente, 

articulando com os serviços do Desporto e do Am-
biente da Câmara Municipal. 
Determino ainda a concretização deste estudo até 
30 de setembro de 2016 e consequente preparação 
de procedimento para intervenção no local. 
Paços do Município, 7 de junho de 2016 
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues

DESPACHO N.º 53/P/2016
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretor de Departamento de Obras e 
Empreitadas nos termos da Lei 2/2004, de 15 
de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração 
local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto. 
Considerando que: 
I. A estrutura nuclear prevê a existência do cargo 
de diretor de departamento de obras e empreita-
das, que corresponde a cargo de direção intermé-
dia de 1° grau, a exercer em comissão de serviço 
nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4° da Lei 
49/2012, de 29 de agosto; 
II. O cargo de direção para o Departamento de 
Obras e Empreitadas, na sequência de vacatura de 
lugar, se encontra por ocupar; 
III. A complexidade das competências atribuídas à 
Direção Municipal de Infraestruturas e Espaços Pú-
blicos não se compadece com a sua centralização 
no respetivo cargo de direção; 
IV. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar; 
V. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento de Obras e Empreitadas; 
VI. o licenciado José Claro Costa, vinculado à Ad-
ministração Pública é técnico superior do mapa de 
pessoal do Município de Vila Nova de Gaia, tem 
exercido cargos de direção intermédia, possuindo 
a competência técnica, aptidão, experiência profis-
sional e formação adequada ao exercício da res-
petiva função, como se comprova pelo curriculum 
vitae que se anexa. 
Assim: 
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretor de Departamento de Obras e 
Empreitadas, o licenciado em Engenharia Civil José 
Claro Costa, técnico superior do mapa de pessoal 
do Município de Vila Nova de Gaia, com efeito ime-
diato. 
Mais determino a abertura do procedimento con-
cursal para provimento do lugar em questão, com a 

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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competente deliberação municipal. 
Paços do Município, 7 de junho de 2016 
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues

DESPACHO N.º 54/P/2016
Considerando que: 
I. A estrutura nuclear do Município agregou todas 
as competências inerentes à gestão ambiental, 
gestão dos espaços verdes, salubridade e parques 
num único departamento e consequentemente, 
num único cargo de direção intermédia de 1° grau, 
fruto da necessária redução de chefias intermédias; 
II. As inúmeras competências afetas àquela unida-
de orgânica, bem como o número de trabalhadores 
a ela afetos (atualmente, cerca de 230), incutem 
ao serviço um pendor administrativo pesado e bu-
rocrático, reforçado pela justa mas difícil internali-
zação do Parque Biológico na Câmara, dificultador 
ou mesmo impeditivo da disponibilidade necessária 
para a gestão de dossiers ambientais indicadores 
de desenvolvimento sustentável, de relevante im-
portância para o Concelho; 
III. Esse pendor burocrático não tem sido compatí-
vel com a boa gestão inovadora, ambiciosa e pro-
missora que a Gestão de Parques exige, sobretudo 
num Município que ambiciona crescer fortemente 
nas áreas de parques urbanos, para o que necessi-
ta de uma disponibilidade reforçada. 
IV. Não deixa de ser verdade que se faz uma ava-
liação medíocre do desempenho do atual Diretor 
de Departamento, menos por vontades pessoais e 
mais por um perfil profissional que dificulta a filia-
ção na Câmara Municipal, em vez da umbilicalida-
de estrita ao Parque Biológico, por um perfil que 
assenta mais na inovação e liberdade de ação e 
menos na burocracia e quadro jurídico dos proce-
dimentos públicos, tudo isto compreensível à luz 
dos desígnios estratégicos, mas incompatível com 
a vontade política de ter um Departamento organi-
zado, atuante e ágil na aplicação das regras proce-
dimentais públicas. 
V. Se reconhece o esforço desenvolvido na imple-
mentação a nível municipal de medidas pró-am-
bientais, com especial ênfase no ordenamento do 
território e ambiente urbano, na cooperação com 
a sociedade civil em matéria de ambiente e desen-
volvimento, na proteção das áreas classificadas e 
conservação da natureza, entre outros processos 
dinâmicos e transversais ao desenvolvimento de 
todo o território municipal, sendo, assim, intenção 
do Município a constituição, para o efeito e a curto 
prazo, de um grupo de trabalho especialmente vo-
cacionado para as áreas indicadas; 
VI. Verifica-se, pois, a necessidade de imprimir uma 
nova dinâmica de cumprimento das orientações de 
gestão do departamento de ambiente e parques ur-
banos, mais consentânea com o acompanhamen-
to direto de processos administrativos, gestão que 

se revela, neste caso, mais complexa, por força do 
afastamento físico dos equipamentos ambientais 
relativamente aos serviços centrais da Câmara; 
VII. Reconhece-se que muitas dessas orientações 
formais e procedimentais são exasperantes, mas 
obrigatórias num Município cumpridor e respeitador 
dos modelos de gestão pública que não pode deixar 
de proceder em conformidade, com agilidade e de-
nodo, metodologias que, naturalmente, se impõem 
também às suas chefias; 
VIII. É também intenção do Município e, em concre-
to, do seu Presidente, promover a adequada e ágil 
atuação procedimental, com respeito pelas regras 
da contratação pública e com a necessária dispo-
nibilidade para adequado e atempado tratamento 
dos dossiers, impedindo bloqueios desnecessários 
e atropelos intoleráveis; 
IX. É ainda intenção do Município e, em concreto, 
do seu Presidente, proceder à reativação de dos-
siers e Comissões "mortas" há vários anos, como o 
caso da Comissão Consultiva da Reserva Natural do 
Estuário do Douro, ou novos desafios, como o Pla-
no Municipal de Deservagem Urbana, ou ainda pelo 
acompanhamento mais direto e efetivo dos proto-
colos de delegação de competências com as Juntas 
de Freguesia, cuja Direção, reativação e monitori-
zação ficarão a cargo do Dr. Nuno Oliveira; 
X. Nos termos do n.º 1, do artigo 25°, da Lei n.º 
2/2004, de 22 de janeiro, na redação conferida 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 29 
de agosto, a comissão de serviço dos titulares dos 
cargos dirigentes pode cessar, entre outros moti-
vos, pela necessidade de imprimir nova orientação 
à gestão dos serviços; 
Assim: 
Nos termos da subalínea iv), da alínea e), do n.º 
1 do artigo 25° da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, 
após cumprimento do disposto no n.º 2 do mesmo 
normativo, determino a cessação de funções como 
Diretor de Departamento de Ambiente e Parques 
Urbanos, do técnico superior do mapa de pessoal 
do Município de Vila Nova de Gaia Nuno Fernando 
Ascenção Gomes Oliveira, com efeitos na presente 
data. 
Mais determino, 
1. A reativação da Comissão Consultiva da Reserva 
Natural do Estuário do Douro, para cuja Direção de-
verá ser convidado o Dr. Nuno Oliveira; 
2. A priorização do Plano Municipal de Deservagem 
Urbana, cuja monitorização será assumida pelo Dr. 
Nuno Oliveira, em moldes a definir; 
3. O acompanhamento mais direto e efetivo dos 
protocolos de delegação de competências com as 
Juntas de Freguesia, cuja função será assumida 
pelo Dr. Nuno Oliveira. 
4. Que, para tanto, o Dr. Nuno Oliveira assuma a 
tempo inteiro a disponibilidade para o exercício de 
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funções no Parque Biológico e demais Parques Mu-
nicipais, enquadrado na estrutura municipal. 
Publique-se no Diário da República e promova-se a 
respetiva publicitação na página eletrónica do Mu-
nicípio. 
Paços do Município, 7 de junho de 2016 
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues

DESPACHO N.º 55/P/2016
Designação em regime de substituição para 
o cargo de Diretora de Departamento de Am-
biente e Parque Urbanos nos termos da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto. 
Considerando que: 
I. A estrutura nuclear prevê a existência do cargo 
de diretor de departamento de Ambiente e Parques 
Urbanos, que corresponde a cargo de direção inter-
média de 1° grau, a exercer em comissão de servi-
ço nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4° da 
Lei 49/2012, de 29 de agosto; 
II. O cargo de direção para o Departamento de Am-
biente e Parques Urbanos, na sequência de vacatu-
ra de lugar, se encontra por ocupar; 
III. Se verifica a necessidade de imprimir uma nova 
dinâmica de cumprimento das orientações de ges-
tão do departamento de ambiente e parques ur-
banos, mais consentânea com o acompanhamento 
direto de processos administrativos, gestão que se 
revela, neste caso, mais complexa, por força do 
afastamento físico dos equipamentos ambientais 
relativamente aos serviços centrais da Câmara; 
IV. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar; 
V. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento de Ambiente e Parques Urbanos; 
VI. A licenciada Ana Rita Alves Silva Mendes Diogo, 
vinculada à Administração Pública é técnica supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia, tem exercido cargos de direção intermé-
dia, possuindo a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequada ao 
exercício da respetiva função, como se comprova 
pelo curriculum vitae que se anexa. 
Assim: 
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretora de Departamento de Ambiente 
e Parques Urbanos a licenciada em Engenharia Civil 

Ana Rita Alves Silva Mendes Diogo, técnica superior 
do mapa de pessoal do Município de Vila Nova de 
Gaia, com efeitos ao dia oito de junho do corrente 
ano. 
Determino ainda que a localização física da Diretora 
de Departamento seja concretizada nos Paços do 
Concelho, independentemente de dever manter o 
gabinete atualmente ocupado ou outro similar no 
Parque Biológico. 
Mais determino que os competentes serviços do 
Município diligenciem pela abertura de procedimen-
to concursal para provimento do cargo de direção, 
com a competente deliberação municipal. 
Paços do Município, 7 de junho de 2016 
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues

DESPACHO N.º 56/P/2016
Considerando que: 
I. A gestão de Parques ambientais, devendo gerar 
alguns recursos, não pode assentar no princípio es-
trito do utilizador-pagador; 
II. A política ambiental e de educação ambiental e 
de cidadania não pode deixar de ser uma priorida-
de democratizada a todos, independentemente das 
condições económicas; 
III. A internalização do Parque Biológico na Câma-
ra Municipal gerou condições de sustentabilidade e 
de gestão que permitem assumir um esforço suple-
mentar do Município para garantir o acesso mais 
democrático e regular dos cidadãos ao Parque Bio-
lógico; 
IV. A frequência do Parque Biológico deve ser um 
objetivo a reforçar, no quadro das políticas ambien-
tais e das estratégias de educação ambiental. 
Assim: 
Nos termos das minhas competências, determino à 
estrutura dirigente municipal com responsabilida-
des nos domínios do Ambiente e Parques Municipais 
a apresentação de uma proposta de alteração do 
precário do Parque Biológico, para sufrágio munici-
pal, de acordo com as seguintes definições, entre 
outras que venham a ser consideradas relevantes: 
- Acesso de Adultos passa de 6 euros para 3 euros.
- Acesso de Jovens passa de 3 euros para 1 euro.
- Acesso de Seniores passa de 3 euros para 1 euro.
- Bilhete-família passa de 15 euros para 10 euros. 
- Visitas de estudos não guiadas - Escolas e infan-
tários de Vila Nova de Gaia -passam de 1,5 euros e 
de 1 euros, respetivamente, para 50 cêntimos por 
pessoa em ambos os casos. 
- Parque de autocaravanas: 
Módulo individual para uma autocaravana - passa 
de 4 euros para 7 euros.
Módulo duplo para duas autocaravanas - passa de 
6 euros para 10 euros. 
Determino ainda que a referida proposta me seja 
apresentada impreterivelmente até às 12 horas do 
dia 27 de junho de 2016. 
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Paços do Município, 7 de junho de 2016 
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues

DESPACHO N.º 57/P/2016
Considerando que: 
I. A intercomunicação dos serviços municipais é 
condição sine qua non para a eficácia e a eficiência 
das respostas aos cidadãos; 
II. A dispersão dos serviços mais diretamente ope-
racionais tanto pode ser entendida como uma for-
ma de segmentação de setores da atividade mu-
nicipal, como um modelo de criação de feudos e 
casulos escusados e injustificados; 
III. Se verifica a necessidade de imprimir uma nova 
dinâmica de cumprimento das orientações de ges-
tão dos parque e da salubridade, com maior e mais 
direta relação dos diferentes serviços, através das 
suas chefias intermédias, criando condições para o 
reforço do trabalho em rede e em equipa; 
IV. O Parque Biológico tem uma longa história na 
gestão intimamente relacionada do ambiente, par-
ques, jardins e espaços verdes, que importa refor-
çar e aprofundar; 
Assim: 
Nos termos das minhas competências, determino: 
- A localização no Parque Biológico da estrutura dos 
serviços da Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade e os técnicos administrativos e superiores de 
apoio à Divisão e ao seu Chefe, atualmente locali-
zados nas Oficinas Municipais, mobilizando os ser-
viços municipais e os recursos necessários à efe-
tivação desta localização a partir de 13 de Junho, 
inclusive e impreterivelmente, sob a tutela da Dire-
tora de Departamento e da Vereadora do pelouro. 
- A criação das condições para a efetiva assunção 
pelo Chefe de Divisão de Espaços Verdes e Salu-
bridade, Eng.º António Dias, das competências re-
lativas à gestão de jardins e espaços verdes, ex-
cetuando o direto acompanhamento do protocolo 
de delegação de competências com as Juntas de 
Freguesia. 
- A continuação da operacionalização do trabalho 
na área dos espaços verdes e jardins através da 
Eng.ª Maria Domingas, in casu sob a tutela direta 
do Eng.º António Dias, Chefe de Divisão dos Espa-
ços Verdes e Salubridade. 
Paços do Município, 7 de junho de 2016 
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues

DESPACHO N.º 58/DMUA/2016
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara Mu-
nicipal fixar as funções e competências dos verea-
dores e, bem assim, incumbi-los de tarefas espe-
cíficas; 
Que a Senhora Vereadora Engª Mercês Ferreira, no 
âmbito desta competência, bem como da delega-
ção que lhe foi conferida em Reunião de Câmara 

de 25 de Outubro de 2013, subdelegou em mim 
as competências constantes do seu despacho n°64/
VMRF/2015 de 21 de setembro; 
Que, de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação; 
Assim: 
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 44.° do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n°4/2015 de 07 de janeiro, e no 
uso da competência que me é conferida pelo art.º 
38.° do Anexo I da Lei n.°75/2013, de 12 de Se-
tembro, 
Subdelego na Senhora Diretora de Departamento 
Municipal de Ambiente, Eng.ª Ana Rita Alves Sil-
va Mendes Diogo, para além das competências que 
decorrem do Regulamento dos Serviços Municipais 
de Vila Nova de Gaia, as seguintes competências na 
área da unidade orgânica, Departamento de Am-
biente: 
a) Genericamente despachar todos os assuntos re-
lativos à área funcional do Departamento, de mero 
expediente, em particular no que se refere às áre-
as do ambiente urbano e espaço público, jardins, 
espaços verdes e parques urbanos; salubridade 
pública; executar as deliberações da Câmara, após 
orientações e correspondente despacho da Diretora 
Municipal de Urbanismo e Ambiente, respeitantes 
aos mesmos, bem como assinar a respetiva cor-
respondência expedida, com destino a entidades 
públicas e organismos particulares 
b) Avaliar e informar sobre todos os procedimen-
tos, no sentido do cumprimento da legislação e 
regulamentos municipais em vigor em matéria de 
ambiente; 
c) Garantir o cumprimento das leis, posturas e re-
gulamentos municipais no âmbito daquela área; 
d) Promover a sustentabilidade energética no con-
celho; 
e) Promover um plano de desenvolvimento susten-
tável do concelho; 
f) Promover a elaboração de estudos com incidên-
cia ou impacto ambiental; 
g) Promover o aumento da consciência ambiental 
coletiva através de programa permanente de edu-
cação ambiental; 
h) Assegurar o desenvolvimento de um programa 
de uso eficiente de água; 
i) Participar e apoiar projetos nacionais e interna-
cionais de gestão ambiental; 
j) Efetuar a correta articulação com os outros servi-
ços municipais, por forma a garantir a correta ges-
tão do pessoal e equipamento afeto aos serviços; 
k) Colaborar com os Serviços das Empresas Muni-
cipais; 
I) Proceder à avaliação em matéria de espaços ver-
des dos projetos de construção de edifícios e lotea-



Nº 66 | junho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

64

mentos, no âmbito das operações urbanísticas;
m) Quanto à aplicação do Regulamento Geral do 
Ruído, a competência para: 
a. Propor medidas cautelares adequadas à cessa-
ção de fontes de ruído suscetíveis de causar inco-
modidade; 
b. Emissão de licenças especiais de ruído, autori-
zando e fixando aas condições para o exercício de 
atividades ruidosas temporárias; 
c. Avaliar o cumprimento dos requisitos acústicos 
em atividades cujo licenciamento e/ou autorização 
de utilização /funcionamento seja da competência 
da Câmara Municipal. 
n) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a cor-
respondência recebida e os pedidos de junção de 
documentos, pareceres ou outros, necessários à 
elaboração de despacho final na área do Departa-
mento de Ambiente; 
o) Promover a atempada conferência de faturas re-
lativas a contratos em execução no âmbito da ati-
vidade em curso; 
p) No âmbito da gestão de recursos humanos, pra-
ticar os seguintes atos: 
a. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a esta matéria com respeito pelo 
interesse dos serviços; 
b. Justificar faltas; 
c. Proceder à homologação da classificação de ser-
viço dos funcionários no caso em que o delegado 
não tenha sido notador. 
Ratifico os atos anteriormente praticados pela Se-
nhora Diretora de Departamento Municipal de Am-
biente, Eng.ª Ana Rita Alves Silva Mendes Diogo, 
nas matérias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 9 de junho 
de 2016 
A Diretora Municipal de Urbanismo e Ambiente 
(Eng.ª Luísa Lima Aparício)

DESPACHO N.º 59/DCT/2016
Tendo em vista acautelar o normal funcionamento 
dos serviços no período das minhas férias (de 20 a 
23 de junho), determino que: 
1) Todo o expediente remetido à DCT, deverá ser 
enviado, via edoclink à DCT- ChD. 
2) As distribuições edoclink serão rececionadas e 
analisadas pelo técnico superior, Dr. Marcelo Miran-
da de Oliveira e por ele encaminhadas. 
Vila Nova de Gaia, 16 de junho de 2016 
A Chefe de Divisão Municipal de Contabilidade
(Ana João Ribeiro)

DESPACHO N.º 60/DMIEP/2016
Considerando que, 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal me 
subdelegou as competências ínsitas no Despacho 
n.º 27/P/2015, de 25 de junho, incumbindo-me de 

tarefas específicas; 
De acordo com o sobredito despacho me foi, ex-
pressamente, conferida a faculdade de subdelega-
ção; 
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 43° e 44° 
a 50° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, tendo presente os normativos constantes do 
artigo 38° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
A. Subdelego, com poderes de subdelegação, 
1. No Diretor do Departamento de Obras e Emprei-
tadas, Eng.º Claro Costa, no âmbito dos serviços 
sob a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências: 
1.1. Despachar todos os assuntos relativos ao De-
partamento, executando as deliberações da Câma-
ra e os Despachos e orientações do Vice-Presidente 
da Câmara; 
1.2. Consignar os locais necessários à execução das 
obras, nos termos dos artigos 355.° e seguintes do 
Código dos Contratos Públicos; 
1.3. Assinar a notificação relativa à convocatória 
para a realização de vistoria para receção provisó-
ria e definitiva prevista, respetivamente, no n.º 3 
do artigo 394.° e n.º 6 do artigo 398.° do Código 
dos Contratos Públicos; 
1.4. Autorizar a renovação de autorizações que de-
pendam do cumprimento de formalidades burocrá-
ticas ou similares pelos interessados; 
1.5. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos ao Departamento, as seguintes ma-
térias: 
1.5.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
1.5.2. Justificar faltas. 
2. Na Chefe da Divisão de Mobilidade e Transpor-
tes, Eng.ª Susana Paulino, no âmbito dos serviços 
sob a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências: 
2.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
2.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
2.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
2.2.2. Justificar faltas. 
B. Subdelego ainda: 
3. No Técnico Superior, Eng.º Joaquim Ribeiro, no 
âmbito da coordenação da Divisão de Energia, as 
seguintes competências: 
3.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
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3.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
3.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
3.2.2. Justificar faltas. 
C. Determino que, 
Durante as minhas ausências e impedimentos, as 
competências próprias e subdelegadas que me es-
tão cometidas sejam assumidas transitoriamente 
nos seguintes termos: 
1. O Sr. Eng.º Claro Costa, Diretor de Departamen-
to, me substitua no âmbito das matérias respeitan-
tes a Obras e Empreitadas; 
2. A Sr.ª Eng.ª Susana Paulino, Chefe de Divisão, 
me substitua no âmbito da Mobilidade e Transpor-
tes; 
3. O Sr. Eng.º Joaquim Ribeiro, Técnico Superior, 
me substitua no âmbito das matérias concernentes 
à Energia; 
D. Ratifico, quanto às matérias ora subdelegadas, 
os atos anteriormente praticados por todos os ora 
subdelegatários. 
E. Revogo o meu Despacho n.º 28/DMIEP/2016, de 
05 de fevereiro. 
Vila Nova de Gaia, 21 de junho de 2016 
A Diretora Municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos (Eng.ª Dora Maia)

DESPACHO N.º 61/DMT/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 42° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de ja-
neiro, durante as minhas férias e ausências, delego 
transitoriamente as minhas competências próprias 
e subdelegadas, no Senhor Eng.º Jorge Manuel 
Dias de Sousa Pereira, Técnico Superior. 
Vila Nova de Gaia, 22 de junho de 2016 
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes 
(Susana Paulino)

DESPACHO N.º 62/DCCEEP/2016
Tendo em vista acautelar o normal funcionamento 
dos serviços durante a minha ausência, por moti-
vos de férias, no período de 23 de junho a 4 de ju-
lho, nos termos do disposto no artigo 43° do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n." 4/2015 de 7 de janeiro, delego; 
- No Eng.º Abel Abrantes os assuntos da competên-
cia desta Divisão. 
Paços do Concelho, 22 de junho de 2016 
O Chefe de Divisão (Eng.º Rui Ramos)

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N.º 12/2016
Na sequência da proposta apresentada ao Senhor 

Presidente da Câmara e consequente determinação, 
procede-se à mobilidade interna da trabalhadora 
Regina Manuela Pires Vila Nova, assistente técnica, 
com o n.º de ordem 2904, para o departamento de 
educação, a partir do dia 6 de junho de 2016, dei-
xando a divisão de mobilidade e transportes. 
Município de Vila Nova de Gaia, 1 de Junho 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 13/2016
No uso da competência que me é conferida pela alí-
nea a) do n.º 2 do artigo 35° da Lei 75/2013 de 12 
de setembro, determino a concessão de TOLERÂN-
CIA DE PONTO na tarde do dia 23 de junho (vés-
pera de feriado municipal), para todos os serviços 
dependentes do Município, com exceção daqueles 
cuja natureza impõe que se assegure o interesse 
público ininterrupto, designadamente os serviços 
de bombeiros, polícia municipal, ambiente e par-
ques urbanos e, nestes, os trabalhadores que, em 
tais períodos, se encontravam designados em es-
cala. 
Os serviços que possam suspender o trabalho de-
vem, contudo, assegurar o respetivo funcionamen-
to até às 13h, com exceção da Tesouraria Municipal 
que encerrará ao público às 12.30h. 
Mais determino que os responsáveis máximos dos 
serviços tomem as devidas providências, no âmbito 
das suas unidades orgânicas, relativamente àque-
les serviços que não podem deixar de funcionar, de-
vendo promover-se equivalente dispensa do dever 
de assiduidade dos respetivos trabalhadores em dia 
a fixar de acordo com a conveniência de serviço. 
Município de Vila Nova de Gaia, 16 de junho de 
2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

ORDEM DE SERVIÇO N.º 14/2016
Por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na Divisão de Cultura e Juventude - Auditório 
Municipal, considerando a carência de assistentes 
técnicos para assegurar o funcionamento eficaz e 
eficiente do equipamento cultural identificado, de-
termino que a trabalhadora Susana Cristina Gomes 
da Silva, com o n° de ordem 2830, assistente téc-
nica, passe a exercer funções na referida divisão, 
a partir do dia 20 de junho de 2016, deixando o 
Departamento de Obras e Empreitadas. 
Município de Vila Nova de Gaia, 17 de junho 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. REGULAMENTO DE FUNDO DE MANEIO E 
DE FUNDOS FIXOS DE CAIXA

REGULAMENTO DE FUNDO DE MANEIO E DE FUN-
DOS FIXOS DE CAIXA

Nota Justificativa
O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro que 
aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autar-
quias Locais (POCAL) consubstancia a reforma da 
administração financeira e das contas públicas no 
sector da administração autárquica.
Como se conclui da leitura do ponto 2.9.10.1.11 
do POCAL, para efeitos do controle dos fundos de 
maneio, o órgão executivo deve aprovar um regu-
lamento que estabeleça as regras relativas à sua 
constituição, gestão e regularização, definindo a 
natureza das despesas a pagar pelos fundos, bem 
como os seus limites máximos, afetação e recons-
tituição. 
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia em 23 
de novembro de 2015 aprovou o Regulamento de 
Fundos de Maneio.
Contudo, importa adequar o presente regulamento 
face à entrada em vigor da nova Norma de Con-
trolo Interno (NCI), aproveitando-se para atuali-
zar e estabelecer, nos termos do Artigo 10º. do DL 
127/2012, de 21 de junho, que veio estabelecer 
os procedimentos necessários à aplicação da Lei 
08/2012 de 21 de fevereiro – Lei dos Compromis-
sos e Pagamentos em Atraso, na sua atual redação, 
a tramitação referente ao controlo de Fundos de 
Maneio e Fundos Fixos de Caixa.
Assim, em cumprimento do disposto no ponto 
2.9.10.1.11 do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99, de 22 de Fevereiro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia aprova o Regulamento dos 
Fundos de Maneio, consubstanciado nas normas 
seguintes:

CAPÍTULO I
FUNDO DE MANEIO

Artigo 1º
(Âmbito)

No cumprimento do estipulado no ponto 2.9.10.1.11 
do POCAL, as normas do presente Capítulo visa 
estabelecer um conjunto de regras definidoras da 
constituição, gestão e regularização dos fundos de 
maneio, criados para permitir a realização de des-
pesas de reduzido valor (máximo de 60 % do sa-
lário mínimo nacional) que sejam urgentes e inadi-
áveis.

Artigo 2º
(Enquadramento)

1 - Para além das normas legais de enquadramen-
to, a existência de fundos de maneio obedece ain-

da às normas previstas e aprovadas na Norma de 
Controlo Interno.
2 - A realização de despesas através de fundos de 
maneio é sempre uma medida de exceção, caso 
não seja possível seguir os trâmites legais a obser-
var nos processos de aquisição de bens e serviços, 
devendo ser utilizado somente para pequenas aqui-
sições, não podendo conter em caso algum despe-
sas não faturadas.
3 - Constitui exceção ao número anterior as des-
pesas com escrituras públicas, registos prediais e 
outras despesas administrativas, legalmente esta-
belecidas, devidamente documentadas.
4 - Os documentos de despesa, além de conterem 
os elementos exigidos pelo CIVA, nomeadamente 
o nome e NIF do fornecedor, quantidade e denomi-
nação do bem transmitido ou do serviço prestado, 
preço, taxa aplicável e o montante de imposto de-
vido devem, obrigatoriamente, estar emitidos em 
nome do Município de Vila Nova de Gaia com indi-
cação do NIPC 505 335 018 assinados pelo respon-
sável do fundo.
5 - Os pagamentos efetuados pelo fundo de maneio 
são objeto de compromisso pelo seu valor integral 
aquando da sua constituição e reconstituição, a 
qual deve ter carácter mensal e registo da despesa 
em rubrica de classificação económica adequada.
6 - Os responsáveis pelos fundos de maneio res-
pondem financeiramente nas situações de violação 
do presente regulamento interno.

Artigo 3º
(Da constituição dos fundos)

1 - O pedido para a constituição do fundo de maneio 
tem por base uma informação escrita a elaborar 
pelo serviço requerente, devidamente fundamen-
tada, na qual constam obrigatoriamente a natureza 
das despesas a realizar, por classificação económi-
ca, o valor proposto para o ano e o montante que 
deve ficar na posse do responsável pelo fundo a fim 
de ser reconstituído mensalmente, sempre com ob-
servância pelo limite máximo definido no presente 
regulamento e por despacho do Presidente da Câ-
mara nos termos do nº 4.
2 - A cada fundo de maneio corresponde uma única 
dotação orçamental.
3 - Os fundos de maneio, valores máximos (defini-
dos em termos do valor anualmente fixado para o 
salário mínimo nacional mensal - s.m.n.) e respon-
sáveis pelos mesmos são:

D. REGULAMENTOS



Nº 66 | junho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 67

4 - Relativamente à definição em concreto dos 
valores de cada fundo, bem como à natureza das 
despesas e às correspondentes rubricas de classi-
ficação económica, são os mesmos determinados 
por despacho do Presidente da Câmara ou Vereador 
com competência delegada.
5 - Qualquer pedido de constituição de fundo de 
maneio, para além dos constantes do número 3 
do presente artigo, requererá, obrigatoriamente, a 
aprovação expressa do Órgão Executivo por altera-
ção ao presente regulamento.

Artigo 4º
(Do funcionamento dos fundos)

1 - Constituído o fundo de maneio as importâncias 
anuais a despender por conta do mesmo têm como 
limite o valor máximo do fundo.
2 - As despesas a realizar têm que obedecer à 
natureza das despesas para que foi autorizada a 
constituição do respetivo fundo de maneio.

Artigo 5º
(Da regularização)

1 - O fundo de maneio é obrigatoriamente regu-
larizado mensalmente, sendo os comprovativos da 
realização das despesas entregues na Divisão de 

Contabilidade e Tesouraria até ao dia 25 de cada 
mês.
2 - Os documentos comprovativos de despesas rea-
lizadas pelo fundo de maneio, referentes a determi-
nado mês, que não sejam entregues até ao dia 25 
do mês a que se referem, são considerados como 
referentes a despesas não autorizadas e o seu pa-
gamento é suportado pelo responsável do fundo.
3 - O disposto no ponto anterior não é aplicável às 
eventuais despesas efetuadas pelo fundo de ma-
neio no período entre os dias 25 e o final do mês 
correspondente, cujos comprovantes são obrigato-
riamente entregues no mês seguinte.
4 - Os fundos de maneio são reconstituídos con-
tra os documentos justificativos das despesas, até 
perfazer o montante anualmente autorizado, sendo 
registadas pelos serviços administrativos de apoio 
em livros adequados ou em suporte informático, os 
quais devem ser assinados pelo Presidente da Câ-
mara ou Vereador com competência delegada.

Artigo 6º
(Da reposição)

O fundo de maneio é obrigatoriamente reposto até 
31 de Dezembro do ano da sua constituição, pelo 
que, para que se possa proceder ao tratamento 
contabilístico de todos os documentos dos diversos 
fundos de maneio, todos os documentos comprova-
tivos das despesas efetuadas no mês de Dezembro 
são entregues na Divisão de Contabilidade e Tesou-
raria até ao dia 15 de Dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II
FUNDOS FIXOS DE CAIXA

Artigo 7º
(Constituição de Fundos Fixos de Caixa)

1 - Anualmente podem ser constituídos Fundos Fi-
xos de Caixa, mediante deliberação do Órgão Exe-
cutivo que visam facilitar os trocos aos funcionários 
responsáveis pela cobrança de determinadas taxas 
e preços em locais distintos da Tesouraria do Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia. 
2 - A constituição de cada Fundo Fixo de Caixa tem 
por base uma informação escrita a elaborar pelo 
serviço requerente, devidamente fundamentada, 
na qual constam obrigatoriamente o responsável 
pelo fundo, o valor proposto para o ano e o mon-
tante que deve ficar na posse do responsável pelo 
fundo, sempre com observância pelo limite máximo 
previsto no número seguinte.
3 - O limite máximo para a constituição de cada 
Fundo Fixo de Caixa é de 50 (cinquenta) euros. 
4 - A reposição dos Fundos Fixos de Caixa constitu-
ídos para facilitação dos trocos pode ocorrer até dia 
25 de dezembro do ano civil da sua constituição. 
5 - Os responsáveis pelos Fundos Fixos de Caixa 
respondem financeiramente nas situações de viola-
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ção do presente regulamento interno.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 8º
(Disposições finais e penalidades)

Sem prejuízo do previsto nos n.ºs 6 e 5 dos artigos 
2º e 6º, respetivamente, e das responsabilidades 
penais, contraordenacionais ou civis que dela pos-
sam decorrer, a violação do disposto no presente 
Regulamento, constitui infração disciplinar na me-
dida do seu enquadramento legal.

Artigo 9º
(Fiscalização)

1 - Os Fundos de Maneio e Fixos de Caixa podem 
ser objeto de contagem periódica efetuada por fun-
cionários independentes designados para o efeito 
pela Direção Municipal de Administração e Finan-
ças.
2 - As inspeções devem ser periódicas e abranger 
todos os fundos.
3 - Mensalmente, a Divisão de Contabilidade e Te-
souraria deve verificar se foi efetuada a reposição 
de todos os Fundos de Maneio, a fim de que os do-
cumentos de despesa sejam contabilizados de acor-
do com as regras aplicáveis, devendo, igualmente, 
verificar se as despesas efetuadas se encontram de 
acordo com as correspondentes rubricas da classi-
ficação económica para que foi autorizada a consti-
tuição do respetivo fundo.

Artigo 10º
(Remissões)

As remissões feitas para os preceitos que, entre-
tanto, venham a ser revogados ou alterados, con-
sideram-se automaticamente transpostas para os 
novos diplomas.

Artigo 11º
(Regime transitório)

As disposições aplicáveis aos Fundos de Maneio só 
entram em vigor a 01 de janeiro de 2017.

Artigo 12º
(Entrada em vigor)

O presente Regulamento entra em vigor após a 
aprovação pela Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia.
(Aprovado na Reunião Pública de 20 de Junho de 
2016)

E.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2016/388
DIVISÃO MUNICIPAL DE APOIO AS EMPRESAS E 

AO EMPREGO
Aviso

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 
a FEIRA MUNICIPAL DA AFURADA não se realizará 
nos dias 18 e 25 de Junho e 2 Julho de 2016, por-
quanto naquele período decorrerão no mesmo local 
as Festas de S. João e S. Pedro.
E para constar e devidos efeitos se faz o presente 
Aviso e outros de igual teor que vão ser publicita-
dos nestes Paços do Concelho e no sítio internet do 
Município.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 9 de Junho 
de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/06/2016

E.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2016/375
(PROC.º Nº 0663/2014 – 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 lote 
de terreno (lote 9), situado na Praceta do Crasto, 
junto ao nº 81, freguesia de Valadares, 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 (13-05-2015) 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 
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em causa, de que, a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia tomará posse administrativa do citado pré-
dio, a partir do próximo dia 23 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 06/03/2015, 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 lote 
de terreno (lote nº 9) em causa, situado na Praceta 
do Crasto, junto ao nº 81, freguesia de Valadares, 
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 23 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: 01/06/2016

EDT-CMVNG/2016/376
(PROC.º Nº 0472/2015 – 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 ter-
reno sito na Rua das Oliveiras, frente aos nºs 80 a 
117, freguesia de Avintes, 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 (15-12-2015) proceder 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 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 17 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 07/12/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
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abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no em causa, situado na Rua das Oliveiras, frente 
aos nºs 80 a 117, freguesia de Avintes, 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 17 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: 01/06/2016

EDT-CMVNG/2016/378
*Ver últimas páginas do boletim

EDT-CMVNG/2016/379
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RAMPA DA 
AMIEIRA, SÃO FÉLIX DA 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 16 de Maio 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO: Implementação do sinal C1, 
(sentido proibido) na Rampa da Amieira, junto ao 
nº. 73 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 25 de maio de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/06/2016

EDT-CMVNG/2016/381
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 
SALGUEIRA, 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 16 de maio 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:

-Sinal de paragem obrigatória (B2) na Rua da Sal-
gueira, junto ao entroncamento com a Rua de José 
Camarinha Barrote.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/06/2016

EDT-CMVNG/2016/382
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 Abel 
Domingues Couto, com última morada conhecida 
na Travessa Sousa Nogueira, c/2 89 - Valadares, 
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 20-94-BQ, 
marca Ford, modelo Escort 1.4 (ANL), que se en-
contra no Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, 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/2016/850
Vila Nova de Gaia, 02-06-2016 
Data de Publicitação: 06/06/2016

EDT-CMVNG/2016/383
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(a) So-
raia Liliana Machado Pereira, com última mora-
da conhecida na Rua do Colégio, nº28 - Pedroso, 
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 27/01/2009, o veicu-
lo ligeiro de passageiros, de matrícula RI-42-17, 
marca Ford, modelo Fiesta C, o qual se encontra 
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 
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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/2016/864
Vila Nova de Gaia, 06-06-2016 
Data de Publicitação: 06/06/2016

EDT-CMVNG/2016/384
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 ficam por este meio notificados os 
herdeiros de João Serafim Ferreira de Moraes, com 
última morada conhecida no Canto de Vilas Boas 
Sassoeiros, 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 27/01/2009, 
o veiculo ligeiro de passageiros, de matrícula 99-
27-AM, marca Citroen, modelo BX, o qual se encon-
tra no Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadou-
ro, 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 
Proc. 91/DMP/VT
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/861
Vila Nova de Gaia, 03-06-2016 
Data de Publicitação: 06/06/2016

EDT-CMVNG/2016/385
REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA
Publicitação de início de procedimento de alteração
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do Artigo 
98.º do Código do Procedimento Administrativo - 
CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, o Município de Vila Nova de Gaia torna 
público que por deliberação do executivo municipal, 
datado de 16 de maio de 2016, foi desencadeado 
o procedimento administrativo de alteração ao Re-
gulamento de Estacionamento do Município de Vial 
Nova de Gaia, decidindo-se, assim, iniciar o respe-
tivo procedimento de revisão.
O progressivo aumento do parque automóvel, a 
procura de estacionamento para satisfação das ne-

cessidades das diversas atividades económicas e da 
população residente, aliado ao facto do estaciona-
mento de viaturas dentro das zonas urbanas mais 
densas ter vindo a agravar-se impondo por isso a 
necessidade do Município dispor de ordenamento 
regulamentar coerente e harmonioso e de forma a 
que se torne funcional, atual e de fácil acesso para 
os serviços municipais, para os Munícipes e para os 
comerciantes de Vila Nova de Gaia, contribuindo, 
dessa forma, para a disciplina e melhoria da circu-
lação rodoviária. 
Os interessados podem constitui-se como tal e 
apresentarem, por escrito, os seus contributos 
para a revisão do referido Regulamento, devendo 
os mesmos ser dirigidos ao Presidente da Câma-
ra Municipal, podendo ser entregues no balcão de 
atendimento do Município ou enviados por via pos-
tal, para Rua Álvares 4400-017 Vila Nova de Gaia, 
ou ainda por correio eletrónico geral@cm-gaia.pt, 
com observância dos seguintes prazos:
O prazo para constituição de interessados terá a 
duração de 10 dias úteis, contados da publicitação 
do presente edital de início do procedimento.
 O prazo para apresentação de contributos terá a 
duração de 20 dias úteis, contados da publicitação 
do presente edital de início de procedimento.
Responsável pela Direção do Procedimento, (Goreti 
Martins)
Data de Publicitação: 07/06/2016

EDT-CMVNG/2016/386
(PROC.º Nº 0847/2014 – 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 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 Areinho, frente ao nº 394, estenden-
do-se até frente ao nº 570, freguesia de Avintes, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção 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”
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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 Regu-
lamento atrás descrito, a Câmara Municipal pode-
rá determinar a posse administrativa do prédio, 
para efeitos de execução coerciva dos respetivos 
trabalhos 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,30 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/06/2016

EDT-CMVNG/2016/387
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA FONTE 
DE BAIXO, MADALENA
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 16 de Maio 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Sinal vertical de Trânsito proibido a veículos de 
altura superior a 2m
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 20 de Maio de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/06/2016

EDT-CMVNG/2016/390
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DO 

BAIRRO, PEDROSO
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 do Bairro – Implementação de trânsito proibido 
a veículos de peso superior a 3,5t, com o adicional 
“Exceto a Veículos de recolha R.S.U”.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 08 de junho de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/06/2016

EDT-CMVNG/2016/392
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 10 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 16 de maio de 2016, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo na 
reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 13 de junho de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/06/2016

EDT-CMVNG/2016/393
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 11 respeitante à Reu-
nião Ordinária realizada no dia 6 de junho de 2016, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
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. 
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Vila Nova de Gaia, 13 de junho de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/06/2016

EDT-CMVNG/2016/394
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 de 2014:
Faz saber, que ficam por este meio notificados os 
Herdeiros de Margarida Gomes Jesus Silva, para no 
prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados a partir 
de 15 de Junho de 2016, procederem ao levanta-
mento de todos os bens que se encontram deposi-
tados na habitação social sita na rua José B. Silva, 
bloco 131, n.º 122, 1.º dt.º frt., freguesia de Vilar 
de Andorinho, consequência da tomada de posse 
administrativa da habitação, por óbito da arrenda-
tária, devendo para o efeito dirigirem-se à Gaiurb, 
urbanismo e habitação, EM, sob pena, de não o fa-
zendo serem os mesmos considerados perdidos a 
favor deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/887
Vila Nova de Gaia, 08-06-2016 
Data de Publicitação: 16/06/2016

EDT-CMVNG/2016/395
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 12/02
(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 21 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 
12/02 para o lote n.º 8, requerido em nome de 
MESOSYSTEM, que tem como objetivo a alteração 
do uso da edificação de armazém para indústria, 
comércio e/ou serviços. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 508/16 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) 

Data de Publicitação: 16/06/2016

EDT-CMVNG/2016/396
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 11/89
(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 27 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 11/89 para o lote n.º 42, requerido em nome 
de FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA, que tem 
como objetivo a definição de anexos, com área de 
60,30m2 e a alteração do aproveitamento do vão 
do telhado para piso recuado. 
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 1012/16 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: 16/06/2016

EDT-CMVNG/2016/400
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 28/77
(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 6 de maio 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 
28/77 para o lote n.º 63, requerido em nome de 
JORGE PAULO MARTINS LOUREIRO, que tem como 
objetivo a alteração da área do lote, de 182m2 para 
174m2, resultante da realização de levantamento 
topográfico a a alteração da área de construção, 
de 220,5m2 para 287m2, em consequência da am-
pliação do piso da cave e da definição de aproveita-
mento do vão de telhado. 
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 589/16 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) 

Data de Publicitação: 21/06/2016

EDT-CMVNG/2016/402
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - VÁRIOS AR-
RUAMENTOS, 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 6 de Junho 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO
-Travessa de S. Tiago – Implementação de sentido 
único de Trânsito, com o mesmo a circular no sen-
tido Rua da Boucinha, Rua de S. Tiago
-Rua de S. Tiago - Implementação de dois sentidos, 
desde a intersecção com a Av. Vasco da Gama, até 
à intersecção com a Rua de S. Tiago
-Rua de S. Tiago – Implementação do sinal B2 
(STOP) e do sinal D1a (sentido obrigatório) junto à 
intersecção com a Av. Vasco da Gama
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 20 de Junho de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/06/2016

EDT-CMVNG/2016/405
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de Novembro, 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal, com competência conferida por esta últi-
ma, na Reunião de 25 de Outubro de 2013
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 112º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edi-
tal, a todos os interessados – proprietário ou pro-
prietários do prédio urbano sito na Rua do Fial, nº 
251 e 257 e na Rua do Roseiral, nº 69, na freguesia 
de Mafamude e Vilar do Paraíso, deste concelho de 
Vila Nova de Gaia -, de que, no âmbito do Proces-
so Administrativo nº 1019/VT/2014, foi proferida a 
seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada a 
9 de Novembro de 2015, ponderados os restantes 
elementos constantes no processo, ordena-se aos 
proprietários do edifício em causa, acima referido, 
nos termos previstos no art.º 89º nº 2 do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro, a execução dos seguintes tra-
balhos, a completar no prazo máximo de 30 dias 
úteis, contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:
1. – EXTERIOR
a) Fachadas
- Recolocação de caixilharias nas portas exteriores 
e nas janelas onde elas foram retiradas. Recoloca-
ção do portão da entrada da garagem.
- Recolocação dos estores em falta nos vãos das 
fachadas.
b) Coberturas
- Remoção total da estrutura de cobertura do ter-
raço de cobertura acessível, construído com estru-
tura e caixilharias metálicas, com panos de parede 
laterais em tijolo de vidro, com teto em placas de 
gesso cartonado assentes em estrutura metálica e 
com cobertura em placas/telhas térmicas.
- Remoção do caixilho de janela da cobertura que 
está solto e sobre a água posterior do telhado da 
edificação principal de habitação.
c) Logradouro
- Remoção da vegetação infestante existente em 
todas as zonas do logradouro.
- Encerramento eficiente do armário técnico, exis-
tente na zona anterior do logradouro.
2. – INTERIOR
- Limpeza geral do interior das edificações. 
- Remoção de lixos diversos, de objetos deterio-
rados, de elementos e de materiais de construção 
deteriorados, existentes no interior da edificação 
principal de habitação.
Caso não haja cumprimento voluntário do ordena-
do, no prazo concedido para o efeito, o Município 
poderá executar coercivamente os trabalhos, com 
custos a cargo dos infratores, para além de incorre-
rem estes em responsabilidade contraordenacional, 

punível com coima a graduar entre €500 euros e 
€100.000 euros, nos termos do art.º 91º, do nº 
1 alínea s) e nº 4 do art.º 98º e dos art.os 107º 
e 108º, todos do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
nº 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no art.º 348º nº 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital.
Vila Nova de Gaia, 3 de junho de 2016
Proc. Nº 1019/VT/2014
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Moreira, Dr.)

Auto de Vistoria
Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e quinze, compareceram Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, Técnico Superior – Arquiteto, Luís Manuel 
da Costa Simões, Técnico Superior – Engenheiro 
Civil e Gaspar Alberto de Sousa Ferreira, Assistente 
Técnico, na qualidade de técnicos designados pela 
Câmara Municipal para procederem à vistoria do 
prédio abaixo identificado, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99 
de 16 de Dezembro, com a nova redação conferida 
pela legislação subsequente.
A vistoria foi realizada a partir dos dois arruamen-
tos públicos, dado que não foi possível o acesso ao 
interior do prédio e das suas edificações.
De acordo com as disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis, fica, pelo presente auto, registado 
o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA
Processo: 1019/VT/2014
Localização
Arruamento principal: Rua do Fial
N.ºs polícia: 251 e 257
Arruamento 2: Rua do Roseiral
N.º polícia: 69
Freguesia: MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Descrição predial: 1565 / 19871130
Artigo matricial: 9856 - U
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO E DA SUA UNI-
DADE, OBJETO DA VISTORIA
Descrição: Prédio constituído por uma edificação 
com uma habitação / moradia unifamiliar, com três 
pisos e aproveitamento do vão do telhado, com 
área de logradouro, sendo a cave com áreas para 
garagem e arrumos e com uma instalação sanitá-
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ria, o rés/chão e o andar para áreas da habitação e 
o vão do telhado para salão e arrumos com ligação 
a um terraço de cobertura. Na zona posterior do 
logradouro implanta-se uma edificação anexa com 
um piso em rés/chão e, na zona lateral direita / sul 
do logradouro, um alpendre adossado à fachada la-
teral da edificação.
A edificação de habitação e o anexo, genericamen-
te, estão construídos da seguinte forma: Estrutura 
de betão armado. As paredes exteriores, acima da 
cota do logradouro, da edificação de habitação são 
em alvenaria dupla, sendo o pano exterior em al-
venaria de tijolo de burro aparente e, na edificação 
anexa, rebocadas e pintadas. Caixilharias dos por-
tões dos muros de vedação, em ferro e, pelo que 
foi possível observar a partir das vias públicas, não 
existem caixilharias nas janelas. Coberturas em te-
lhados com revestimento em telha cerâmica do tipo 
“marselha”. O sistema de drenagem das águas re-
siduais pluviais é constituído por rufos e caleiras e 
tubos de queda exteriores, com ligação à rede pú-
blica de drenagem. A edificação tem três fachadas: 
a anterior / poente voltada à Rua do Fial, posterior / 
nascente voltada à Rua do Roseiral e lateral direita 
/ sul.
Nº de pisos: 3
Nº total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: Habitação. Está 
devoluta.
Descrição da unidade, objeto da vistoria: Não foi 
possível o acesso ao interior do prédio e das suas 
edificações.
Foi possível observar que possuem redes internas 
de drenagem das águas residuais com ligação ao 
coletor público de saneamento e que tem rede in-
terna de abastecimento de água e rede de forneci-
mento de energia elétrica que já estiveram ligadas 
às respetivas redes públicas.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO E DA SUA UNIDADE, OBJETO 
DA VISTORIA
3.1. – EXTERIOR
a) Fachada principal / poente (voltada à Rua do 
Fial)
- Ausência das caixilharias do portão da garagem e 
em janelas.
- Ausência do estore em uma das janelas do rés/
chão.
(fotografias n.ºs 02, 05, 09, 11, 12, 15)
b) Fachada posterior / nascente (voltada à Rua do 
Roseiral)
- Ausência das caixilharias em vãos da fachada, as-
sim como dos estores.
(fotografias n.ºs 18, 19, 21, 22)
c) Fachada lateral esquerda / norte
- Não existe.
d) Fachada lateral direita / sul

- Ausência de caixilharias em vãos da fachada.
(fotografias n.ºs 15, 17, 18)
e) Coberturas
- Existência de um volume de construção que cobre 
o terraço acessível de cobertura, construído com 
estrutura e caixilharias metálicas, com panos de 
parede laterais em tijolo de vidro, com teto em pla-
cas de gesso cartonado assentes em estrutura me-
tálica e com cobertura em placas/telhas térmicas, 
que se encontra deteriorada, com o revestimento 
do teto partido e deteriorado e com o rufo lateral / 
norte removido e caindo sobre a cobertura da edi-
ficação vizinha.
Este volume edificado não consta no projeto apro-
vado através do P.O.P. nº 1196/92, que obteve a 
licença de construção nº 1635/96 e a licença de 
habitabilidade nº 603/02.
- Existência de um caixilho de uma janela da cober-
tura, solto e sobre a superfície da água posterior do 
telhado da edificação principal de habitação.
(fotografias n.ºs 02, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23)
f) Logradouro
- Existência de vegetação infestante em todas as 
zonas do logradouro.
- Existência de um armário técnico, na zona an-
terior do logradouro, não encerrado, permitindo o 
devassamento do seu interior.
(fotografias n.ºs 02, 05, 08, 10, 19)
3.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não existem.
3.3. – UNIDADE (INTERIOR)
A verificação do interior da edificação de habitação 
foi realizada a partir da via pública e por observação 
através do vão de entrada na garagem e por vãos 
de janelas sem caixilharias e sem estores. Foram 
observadas as seguintes patologias e deficiências:
- Acumulação de lixos diversos, de objetos deterio-
rados, de elementos e de materiais de construção 
deteriorados, no interior da edificação.
(fotografias n.ºs 05, 06, 07, 08, 09, 21)
3.4. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
3.4.1. – Não aplicável.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
- Recolocação de caixilharias nas portas exteriores 
e nas janelas onde elas foram retiradas. Recoloca-
ção do portão da entrada da garagem.
- Recolocação dos estores em falta nos vãos das 
fachadas.
b) Coberturas
- Remoção total da estrutura de cobertura do ter-
raço de cobertura acessível, construído com estru-
tura e caixilharias metálicas, com panos de parede 
laterais em tijolo de vidro, com teto em placas de 
gesso cartonado assentes em estrutura metálica e 
com cobertura em placas/telhas térmicas.
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- Remoção do caixilho de janela da cobertura que 
está solto e sobre a água posterior do telhado da 
edificação principal de habitação.
c) Logradouro
- Remoção da vegetação infestante existente em 
todas as zonas do logradouro.
- Encerramento eficiente do armário técnico, exis-
tente na zona anterior do logradouro.
4.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não existem.
4.3. – UNIDADE (INTERIOR)
- Limpeza geral do interior das edificações. Remo-
ção de lixos diversos, de objetos deteriorados, de 
elementos e de materiais de construção deteriora-
dos, existentes no interior da edificação principal 
de habitação.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
- 30 dias.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
- O proprietário do imóvel não formulou quaisquer 
quesitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com 4 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) - Relator
(Luís Manuel da Costa Simões)
(Gaspar Alberto de Sousa Ferreira)
Data de Publicitação: 23/06/2016

EDT-CMVNG/2016/406
Projeto de “Regulamento que Cria o Progra-
ma Municipal de Ação Social Gaia+inclusiva”.
Manuel António Correia Monteiro, Vereador com 
competências delegadas do Presidente da Câmara, 
por despacho n.º 145/PCM/2013, de 01.11.13
TORNA PÚBLICO que, nos termos e para os efeitos 
do artigo 101º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
deliberou, na sua reunião pública de 18 de abril de 
2016, aprovar e submeter o projeto de “Regula-
mento que Cria o Programa Municipal de Ação So-
cial Gaia+inclusiva” a consulta pública para recolha 
de sugestões, a efetuar por escrito no prazo de 30 
dias a contar da data da publicação do presente 
projeto de Regulamento na 2ª série do Diário da 
República.
Informa-se ainda que o referido Regulamento se 
encontra disponível para consulta pública:
- No Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM); e
- Na página da Internet www.cm-gaia.pt
O Vereador, com poderes delegados, (Dr. Manuel 
António Correia Monteiro)

EDT-CMVNG/2016/408
(PROC.º Nº 0166/2014 – 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 logradou-
ro (pátio) da habitação sita na Travessa Senhor de 
Matosinhos, nº 231 r/c A, freguesia de Santa Mari-
nha, deste concelho, através de Edital, nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, para no 
prazo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(2015/08/19), proceder à limpeza do logradouro 
em causa, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
artigo 49.º do Regulamento Municipal de Resídu-
os 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 logradouro em causa, 
de que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio, a 
partir do próximo dia 12 de Julho de 2016, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento 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 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto 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,24 de Maio de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 21/07/2015, 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 



Nº 66 | junho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

78

Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do lo-
gradouro (pátio) em causa, situado na habitação 
sita na Travessa Senhor de Matosinhos, nº 231 r/c 
A, freguesia de Santa Marinha, deste concelho, de 
forma a que o respetivo logradouro cumpra o de-
finido 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 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 12 de Julho de 2016, pelas 07:00 horas, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 24 de Maio de 2016. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada,
(despacho nº 147/PCM/2013 de 01/11/2013), (Ma-
ria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 27/06/2016

EDT-CMVNG/2016/410
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 18 de julho de 2016, segunda-
-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
18.07.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 21 de junho de 2016.
O Vereador, ( Manuel António Correia Monteiro Dr. )
Data de Publicitação: 28/06/2016

EDT-CMVNG/2016/411
(PROC.º Nº 0695/2014 – 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 no gaveto da Rua do Património (lado direito do 
nº 209), gaveto com a Travessa da Tapada fregue-
sia de Mafamude, deste concelho, através de Edital, 
nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (2015/08/19), proceder 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 en-
tretanto 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 08 de Julho 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,24 de Maio de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 08/07/2015, 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 no gaveto da Rua do Patrimó-
nio (lado direito do nº 209) gaveto com a Travessa 
da Tapada, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
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de forma a que o respetivo terreno cumpra o de-
finido 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 
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 janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia toma-
rá posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 08 de Julho de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 24 de Maio de 2016. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada,
(despacho nº 147/PCM/2013 de 01/11/2013), (Ma-
ria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 28/06/2016

EDT-CMVNG/2016/412
(PROC.º Nº 0917/2014 – 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 na Rua Viterbo de Campos, junto ao nº 10, 
freguesia de Santa Marinha, deste concelho, atra-
vés de Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 70.º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de novembro, para no prazo de 20 dias, contados 
da data da sua afixação (2015/10/19), proceder à 
limpeza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Re-
gulamento 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 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 05 de Julho 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,24 de Maio de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 13/08/2015, 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 
terreno em causa, situado na Rua Viterbo de Cam-
pos, junto ao nº 10, freguesia de Santa Marinha, 
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 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 05 de Julho de 2016, pelas 07:00 horas, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 24 de Maio de 2016. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada,
(despacho nº 147/PCM/2013 de 01/11/2013), (Ma-
ria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 29/06/2016

EDT-CMVNG/2016/413
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
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DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER 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 11 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 6 de junho de 2016, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo na 
reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 22 de junho de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/06/2016

EDT-CMVNG/2016/414
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 12 respeitante à Reu-
nião Pública realizada no dia 20 de junho de 2016, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
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, 27 de junho de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/06/2016

EDT-CMVNG/2016/415
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DO OR-
FEÃO, MADALENA 
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 06 de Junho 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Sinalização vertical de Trânsito Proibido a Veículos 
de Peso Total Superior a 3,5t, no entroncamento 
com a Rua de São João (sentido Sul / Norte);
- Sinalização de Sentido Proibido, com adicional a 
300m, o entroncamento com a Rua de São João 

(sentido Sul / Norte);
- Sinalização de Sentido Proibido, com adicional a 
200m, o entroncamento com a Rua Capitão Firmino 
(sentido Sul / Norte).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 15 de Junho de 2016, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/06/2016

*EDT-CMVNG/2016/378
Eng.º Serafim Silva Martins, Presidente do Conse-
lho de Administração de “Águas e Parque Biológico 
de Gaia, EM, S.A.
Torna público nos termos do n.º1 do art.º 17º do 
Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, os resulta-
dos obtidos nas análises efetuadas à água destina-
da ao consumo humano de 1 de janeiro até 31 de 
março de 2016.
Vila Nova de Gaia, 25 de maio de 2016.
O Conselho de Administração.
Data de Publicitação: 02/06/2016
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