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A.1. ATA N.º 13
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
04 DE JULHO 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;
- 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 ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora do Departamento de Administração 
Geral, Dr.ª Hermenegilda Cunha e Silva
HORA DA ABERTURA: 15 horas e 04 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 horas e 45 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Senhor Presidente da Câmara apresentou um 
voto de pesar pelo falecimento do ilustre Gaiense 
e Ex- Presidente da Assembleia Municipal, Senhor 
Manuel Lencastre Menezes de Sousa Figueiredo. 
Deliberação: A Câmara deliberou por unanimidade 
aprovar um voto de pesar pelo falecimento do Ilus-
tre Gaiense e Ex-Presidente da Assembleia Muni-
cipal, Senhor Manuel Lencastre Menezes de Sousa 
Figueiredo e manifestar à sua família as mais sen-
tidas condolências.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 12 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (PÚBLICA) REALIZADA EM 20 DE 
JUNHO DE 2016 
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a Ata nº 12 da reunião de Câmara 

(Pública) realizada em 20 de junho de 2016, com 
as correções ao texto referentes às queixas-crime 
apresentadas, relativas ao marés vivas.
CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS APRESENTADAS PELO 
SR. PROFESSOR DOUTOR SIDÓNIO PARDAL, RE-
LATIVAS AO PARQUE URBANO DO VALE DE S. PAIO 
EDOC/2016/34821
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO SOBRE O NOVO 
MODELO DE GESTÃO DOS STCP A CELEBRAR EN-
TRE O ESTADO PORTUGUÊS, ÁREA METROPOLITA-
NA DO PORTO, MUNICÍPIO DO PORTO, MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA, MUNICÍPIO DA MAIA, MU-
NICÍPIO DE GONDOMAR, MUNICÍPIO DE MATOSI-
NHOS, MUNICÍPIO DE VALONGO E A SOCIEDADE 
DE TRANSPORTE COLETIVOS DO PORTO – APRO-
VAÇÃO CONDICIONADA AOS RESULTADOS DO DE-
SENVOLVIMENTO DO ESTUDO PRÉVIO DO CON-
TRATO QUE VENHA A SER PROPOSTO
EDOC/2016/36515
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo, condicionado 
aos resultados do desenvolvimento do estudo pré-
vio do contrato que venha a ser proposto. À Câma-
ra para ratificação. 22.06.2016”
O Sr. Presidente disse tratar-se de um memoran-
do de entendimento com os STCP e com a Área 
Metropolitana do Porto que foi assinado pela Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia e as demais 
Câmaras abrangidas pelos STCP. Que foi assinado 
na condição da última parte da deliberação, que é 
a ratificação da aprovação, condicionada aos re-
sultados do desenvolvimento do estudo prévio do 
contrato que venha a ser proposto. Que verdadei-
ramente trata-se de um memorando entre o Es-
tado e os Municípios, para culminar num estudo 
que venha a constituir uma proposta concreta do 
Estado aos Municípios, permitindo uma deliberação 
concreta sobre o processo. Que essa deliberação 
terá de ser da Câmara Municipal, da Assembleia 
Municipal e do Tribunal de Contas, uma vez que en-
volve a afetação de recursos. Que, neste momento, 
há uma discussão sobre uma afetação de 75%, de 
50% ou de 40% do valor do passivo operacional da 
empresa. Que aquilo que pode ser analisado são 
os princípios genéricos de entendimento quanto ao 
aprofundamento do modelo. Que a proposta do Se-
nhor Ministro é que o contrato entre em vigor no 
dia 01/01/2017, com a perspetiva de ter até final 
de setembro do presente ano, o estudo feito para 
se poder deliberar. Que tudo isto é o produto do 
trabalho que demorou meses e aquilo que defende 
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os interesses do Município foi o aprovar e condicio-
nar tudo isto ao contrato que venha a ser proposto, 
cujo resultado em termos financeiros, poderá ron-
dar os 300 mil euros na melhor das hipóteses ou 
500/550 mil euros na pior das hipóteses, pelo que, 
dependerá de quais as contrapartidas associadas a 
esta participação. Que o que está em causa é um 
modelo de partilha de responsabilidades em que o 
Estado mantem a responsabilidade com a integrali-
dade da dívida da empresa e os Municípios passam 
a gerir os STCP a partir de 01/01/2016, se assina-
rem o contrato, numa lógica de partilha de custos 
operacionais, que é uma partilha descendente, que 
o Estado assume inicialmente um valor maior e de-
pois vai decrescendo. Que a expectativa é que a 
gestão municipal ou intermunicipal, venha a gerar 
economia de escala e uma melhor capacidade de 
ajustamento da STCP, que permita também dimi-
nuir eventuais compromissos financeiros do Mu-
nicípio. Disse que finalmente não esconde que do 
seu ponto de vista, esta entrada é uma colocação 
do “pé na porta” relativamente a uma das áreas 
mais importantes, que é a salvaguarda da rede de 
transportes (STCP e a rede dos privados). Sugeriu 
que a questão fosse votada e que quando surgir o 
resultado, a Câmara Municipal terá total liberdade 
para votar o contrato autonomamente deste me-
morando de entendimento, porque este documento 
trata apenas dos princípios genéricos de trabalho, 
para aquilo que está previsto futuramente.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Verea-
dores do PSD votam de uma forma condicionada a 
apresentação do estudo prévio, porque desconhe-
cem o resultado final. No entanto, parece-lhes ser 
muito interessante e do ponto de vista operacional 
e político, é aconselhável que, abrindo esta janela 
de oportunidade aos municípios onde há a influên-
cia dos STCP, eles possam entrar na gestão de uma 
empresa como os STCP, sendo uma mais-valia em 
termos de política de proximidade e de integração 
dos STCP num melhor serviço público. Que tem a 
convicção que com a proximidade e a gestão, aqui-
lo que são hoje os custos negativos operacionais 
bastante elevados, poderão converter-se numa 
contenção daquilo que é despesa e surgirá uma 
empresa mais saudável do ponto de vista financei-
ro, não esquecendo aquilo que é o serviço público 
que ela presta e que deve continuar a prestar.
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho 
do Sr. Presidente datado de 22.06.2016, que apro-
vou o Memorando de Entendimento sobre o Novo 
Modelo de Gestão dos STCP a celebrar entre o Esta-
do Português, Área Metropolitana do Porto, Municí-
pio do Porto, Município de Vila Nova de Gaia, Muni-
cípio da Maia, Município de Gondomar, Município de 
Matosinhos, Município de Valongo e a Sociedade de 
Transportes Coletivos do Porto, condicionado aos 

resultados do desenvolvimento do estudo prévio do 
contrato que venha a ser proposto.
OFÍCIO Nº 273/MP – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
E FISCAL DO PORTO - MINISTÉRIO PÚBLICO – RE-
LATIVO AO PROCESSO PA 31/2016 – REQUERENTE: 
JORGE ALVES OLIVEIRA – REQUERIDO: GAIURB, 
EM – COMUNICAÇÃO DE DESPACHO
EDOC/2016/35000
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. 17.06.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS HONO-
RÍFICAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO 
MUNICÍPIO
EDOC/2016/37082
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 22.06.2016”
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse que os Verea-
dores do PSD deixam um Voto de Congratulação re-
lativamente à atribuição das Medalhas Honoríficas 
nas Comemorações no Dia do Município.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 22.06.2016, 
que aprovou a proposta de atribuição de Medalhas 
Honoríficas do Município de Vila Nova de Gaia por 
ocasião das Comemorações do Dia do Município.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUDITÓRIO 
MUNICIPAL, NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 25 E 26 
DE JUNHO 2016, NO CUSTO TOTAL DE € 2.375,00 
(DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO EU-
ROS), ACRESCIDO DE IVA, SOLICITADO PELA ACA-
DEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/35043
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de cedência gratuita do Auditório Munici-
pal, nos dias 20, 21, 22, 23, 25 e 26 de junho de 
2016, no custo total de € 2.375,00 (dois mil trezen-
tos e setenta e cinco euros), acrescido de IVA, soli-
citado pela Academia de Música de Vilar do Paraíso, 
nos termos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUDITÓ-
RIO MUNICIPAL, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO 
2016, NO CUSTO TOTAL DE € 3. 240,00 (TRÊS MIL 
DUZENTOS E QUARENTA EUROS) ACRESCIDO DE 
IVA, SOLICITADO PELO CENTRO RECREATIVO DE 
MAFAMUDE
EDOC/2016/35029
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de cedência gratuita do Auditório Munici-
pal, nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2016, no custo 
total de € 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta 
euros) acrescido de iva, solicitado pelo Centro Re-
creativo de Mafamude, 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 DO EVENTO “MARCHAS SANJOANI-
NAS”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/32339
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. 18.06.2016”
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) rela-
tiva à realização do evento “Marchas Sanjoaninas”, 
solicitado pela União de Freguesias de Sandim, Oli-
val, Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE PERDÃO DO VALOR QUE SE ENCON-
TRA EM EXECUÇÃO FISCAL RESPEITANTE A SERVI-
ÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEIROS SAPADORES 
DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICITADO POR MARIA 
IRENE FERNANDES COSTA – PROCESSOS 55/14 E 
680/11
EDOC/2016/515717
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. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de perdão do valor que se encontra em 
Execução Fiscal, respeitante a serviços prestados 
pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, 
solicitado por Maria Irene Fernandes Costa – Pro-
cessos 55/14 e 680/11, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE TAXAS MUNICIPAIS 
PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE S. PEDRO DA 
AFURADA, SOLICITADO PELO CHEFE DE GABINETE 
DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR 
ANTÓNIO ROCHA – INFORMAÇÃO Nº GAP/2016/
FESTAS DE S. PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/36514
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. 23.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais para 

a realização das Festas de S. Pedro da Afurada, so-
licitado pelo Chefe de Gabinete do Sr. Presidente, 
Sr. António Rocha, nos termos propostos.
CENTRO DE CONGRESSOS – CRIAÇÃO DE GRUPO 
DE TRABALHO (ALTERAÇÃO)
EDOC/2016/37359
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a alteração à composição do Grupo de Trabalho 
Multidisciplinar para estudar a Contratualização, 
Localização, Conceção, Construção e Exploração do 
Futuro Centro de Congressos de Vila Nova de Gaia, 
nos termos da Informação do Sr. Vice-Presidente, 
datada de 27.06.2016.
PROPOSTA DE FRACIONAMENTO DOS PREÇOS 
MENSAIS CONSTANTES DO PREÇÁRIO DAS PISCI-
NAS MUNICIPAIS PARA AS AULAS INDIVIDUAIS, 
EM GRUPO E PARA POPULAÇÕES ESPECIAIS
EDOC/2016/16866
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de fracionamento dos preços mensais 
constantes do Preçário das Piscinas Municipais, para 
as Aulas Individuais, em Grupo e para Populações 
Especiais, com efeitos retroativos a 1 de setembro 
de 2015, nos termos propostos.
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A IGRE-
JA LUSITANA CATÓLICA APOSTÓLICA EVANGÉLICA 
– PARCERIA PARA VALORIZAÇÃO DE ACERVO AR-
QUIVÍSTICO
EDOC/2016/36571
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a Igreja Lusitana 
Católica Apostólica Evangélica, relativo à Parceria 
para Valorização de Acervo Arquivístico, nos termos 
acordados.
CARTA DE COMPROMISSO RELATIVA AO PROJETO 
SMARTLIGHT
EDOC/2016/16565
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.06.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ESCO-
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LA SUPERIOR ATLÂNTICO (ATLÂNTICO BUSINESS 
SCHOOL)
EDOC/2016/37093
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Escola Superior Atlântico 
(Atlântico Business School), nos termos protocola-
dos.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
RECLAMAÇÃO GRACIOSA DE ATO DE LIQUIDAÇÃO 
DE TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL PARA O 
ANO DE 2015 DEDUZIDA POR “INFRAESTRUTURAS 
DE PORTUGAL, S.A.” - INFORMAÇÃO Nº 52/DAJ
EDOC/2016/3768
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação graciosa de ato de liquidação de Taxa 
Municipal de Proteção Civil para o ano de 2015, 
deduzida por “Infraestruturas de Portugal SA”, nos 
termos da Informação 52/DAJ de 22.06.2016.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA 
DO ATO DE ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO PILOTO 
DE GESTÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA DA EFICI-
ÊNCIA ENERGÉTICA 
EDOC/2016/31696
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificar. 15.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 15.06.2016 
que aprovou o seguinte:
1. Rejeitar a Pronúncia da Contrainteressada VIVA-
POWER, por extemporânea;
2. Deferir parcialmente a Impugnação Administra-
tiva do ato de adjudicação apresentada pelo Agru-
pamento da FERROVIAL E i-SETE, atento o conheci-
mento superveniente de que a proposta adjudicada 
carecia de documento exigido por Lei e pelo Progra-
ma de Procedimento;
3. Anular o ato de adjudicação, por exclusão da 
proposta da VIVAPOWER E.
4. Aprovar a prática de um novo ato de adjudica-
ção da proposta classificada em lugar subsequen-
te, a do Agrupamento constituído pela FERROVIAL 
e i-SETE, notificando-se a respetiva intenção para 

efeitos de audiência prévia de interessados, nos 
termos da Informação nº 50/DAJ de 14.06.2016
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 395,97 (TREZENTOS 
E NOVENTA E CINCO EUROS E NOVENTA E SETE 
CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A FÁTIMA NO DIA 
07 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO LAR 
SANTA ISABEL
EDOC/2016/32826
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 395,97 
(trezentos e noventa e cinco euros e noventa e sete 
cêntimos), para deslocação a Fátima no dia 07 de 
junho de 2016, solicitado pelo Lar Santa Isabel, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 65,21 (SESSENTA E 
CINCO EUROS E VINTE E UM CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO AO PORTO NO DIA 08 DE JUNHO DE 
2016, SOLICITADO PELA ESCOLA EB 1 / JI DO VISO
EDOC/2016/33420
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. 17.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 65,21 
(sessenta e cinco euros e vinte e um cêntimos) 
para deslocação ao Porto no dia 08 de junho de 
2016, solicitado pela Escola EB1/JI do Viso, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 30,79 (TRINTA EU-
ROS E SETENTA E NOVE CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAÇÃO À ESCOLA EB 2/3 DE VALADARES NO DIA 
07 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA ESCOLA 
EB 1 / JI DE CADAVÃO
EDOC/2016/32971
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. 17.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 30,79 
(trinta euros e setenta e nove cêntimos) para des-
locação à escola EB 2/3 de Valadares no dia 07 de 
junho de 2016, solicitado pela Escola EB1/JI de Ca-
davão, nos termos informados.
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PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 236,09 (DUZENTOS E 
TRINTA E SEIS EUROS E NOVE CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO À GUIMARÃES NO DIA 08 DE JUNHO 
DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SO-
LIDARIEDADE SOCIAL DOS IDOSOS DE CANIDELO
EDOC/2016/33169
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 236,09 
(duzentos e trinta e seis euros e nove cêntimos) 
para deslocação a Guimarães no dia 08 de junho de 
2016, solicitado pela Associação de Solidariedade 
Social dos Idosos de Canidelo, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 286,23 (DUZENTOS 
E OITENTA E SEIS EUROS E VINTE E TRÊS CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAÇÃO À LOUSADA NO DIA 
10 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO CLUBE 
ATLÂNTICO DA MADALENA
EDOC/2016/33691
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. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 286,23 
(duzentos e oitenta e seis euros e vinte e três cênti-
mos) para deslocação a Lousada no dia 10 de junho 
de 2016, solicitado pelo Clube Atlântico da Madale-
na, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO VALOR DE € 282,76 (DUZENTOS E 
OITENTA E DOIS EUROS E SETENTA E SEIS CÊN-
TIMOS) PARA DESLOCAÇÃO À COIMBRA NO DIA 
09 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA ESCOLA 
EB1 / JI DE BRANDARIZ
EDOC/2016/35632
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. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais no valor de € 282,76 
(duzentos e oitenta e dois euros e setenta e seis 
cêntimos) para deslocação a Coimbra no dia 09 de 
junho de 2016, solicitado pela Escola EB1 / JI de 
Brandariz, nos termos informados.

ADENDA RETIFICATIVA AO CONTRATO DE MANDA-
TO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E 
A GAIURB, URBANISMO E HABITAÇÃO, EM
EDOC/2016/31884
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda retificativa ao Contrato de Mandato entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e a Gaiurb – Ur-
banismo e Habitação EM, nos termos informados.
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE 
QUIOSQUE POR AUGUSTO FERNANDO NEVES LIMA 
– PAGAMENTO DA DÍVIDA EXISTENTE EM 18 PRES-
TAÇÕES MENSAIS
EDOC/2016/34190
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. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pagamento em 18 meses, da dívida que ascende 
a € 1.264,40, traduzindo-se em dezassete presta-
ções de € 70,00, sendo a décima oitava prestação 
no valor de € 74,40, solicitado por Augusto Fernan-
do Neves Lima, relativo ao contrato de exploração 
de quiosque, sito na Rua S. Cristóvão, Mafamude, 
nos termos da Informação INT-CMVNG/2016/19756 
da Divisão Financeira e Execuções Fiscais.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PERMISSÃO MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO DE 
POSTES E PROCEDIMENTO DE CONCURSO CA-
DUCADO – APROVAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES DE 
ACORDO COM A TABELA
EDOC/2016/36304
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: “Aprovo as remunera-
ções de acordo com a tabela. À Câmara para ratifi-
cação. 23.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 23.06.2016, 
que aprovou as remunerações de acordo com a ta-
bela anexa à Informação INT-CMVNG/2016/20390 
da Diretora Municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DA TAXA REFERENTE 
A LICENÇA DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, SO-
LICITADO PELA PRANCHA VIVA – ASSOCIAÇÃO DE 
CONCESSIONÁRIOS DE PRAIAS E BARES DE VILA 
NOVA DE GAIA
EDOC/2016/23025
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total da taxa referente a licença de 10 
lugares de estacionamento privativo na orla marí-
tima, no valor de € 4.202,85 (quatro mil, duzentos 
e dois euros e oitenta e cinco cêntimos), solicitado 
pela PRANCHA VIVA – Associação de Concessioná-
rios de Praias e Bares de Vila Nova de Gaia, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DA TAXA REFERENTE A LI-
CENÇA DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, SOLICI-
TADO PELA EMPRESA PB – BAR DE PRAIA, LDA, 
REPRESENTADA POR TIAGO FERREIRA 
EDOC/2016/23616
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa da taxa referente a licença de 1 lugar de 
estacionamento privativo na orla marítima, no va-
lor de € 420,28 (quatrocentos e vinte euros e vinte 
e oito cêntimos), solicitado pela PRANCHA VIVA – 
Associação de Concessionários de Praias e Bares de 
Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DAS TAXAS PELA OCUPA-
ÇÃO DA VIA PÚBLICA E INTERRUPÇÃO DE TRÂN-
SITO, SOLICITADO PELA GEPOIL – PA VALADARES 
EDOC/2016/25527
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa das taxas pela ocupação da via pública 
e interrupção de trânsito, no valor de € 28.329,20 
(vinte e oito mil, trezentos e vinte e nove euros e 
vinte cêntimos), solicitado pela GEPOIL – PA Vala-
dares, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
CARVALHAL JUNTO A INTERSEÇÃO COM A RUA 
EDUARDO RIBEIRO – PEROSINHO
EDOC/2016/32256
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua do Carvalhal 
junto à interseção com a Rua Eduardo Ribeiro, Pe-
rosinho, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
LAMEIRO NOVO, NO CRUZAMENTO COM A RUA DA 
CORGA, FREGUESIA DE ARCOZELO 
EDOC/2016/33044
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua do Lameiro 
Novo, no cruzamento com a Rua da Corga, fregue-
sia de Arcozelo, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA NOVA 
DOS FUNCHEIROS, JUNTO AO ENTRONCAMENTO 
COM A RUA DOS FUNCHEIROS – FREGUESIA DE 
CANIDELO 
EDOC/2016/34020
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua Nova dos 
Funcheiros, junto ao entroncamento com a Rua dos 
Funcheiros, freguesia de Canidelo, nos termos in-
formados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
RIO VELHO ÂNGULO COM A RUA DR. CASTRO COR-
REIA, FREGUESIA DE GRIJÓ
EDOC/2016/34115
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua do Rio Velho 
ângulo com a Rua Dr. Castro Correia, freguesia de 
Grijó, nos termos informados.
IMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO EXPERIMENTAL DAS 
ALTERAÇÕES DE TRÂNSITO NA AV. DIOGO LEITE
EDOC/2016/36356
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 29.06.2016 
que aprovou a implementação do período experi-
mental das alterações de trânsito na Avenida Diogo 
Leite, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

MINUTA DO PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABO-
RAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E ZOO SANTO INÁCIO, LDA, NO 
ÂMBITO DO CARTÃO MUNICIPAL DO PROFESSOR
EDOC/2016/35493
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. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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a Minuta de Protocolo de Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o 
Zoo Santo Inácio Ld.ª, no âmbito do Cartão Muni-
cipal do Professor, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2016/19824 da Diretora Municipal para a 
Inclusão Social.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 135,78 (CENTO E TRINTA 
E CINCO EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “S. JOÃO DA 
PARADELA”, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO 
DE 2016, SOLICITADO PELO NUNO MANUEL SOA-
RES DE SOUSA
EDOC/2016/35095
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. 17.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 135,78 (cento e trinta e cinco euros e seten-
ta e oito cêntimos) relativa à realização do evento 
“S. João da Paradela”, nos dias 23, 24, 25 e 26 de 
junho de 2016, solicitado pelo Nuno Manuel Soares 
de Sousa, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 106,39 (CENTO E SEIS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “FESTAS DE COMEMORA-
ÇÃO DOS SANTOS POPULARES”, NOS DIAS 18, 23, 
24 E 25 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO CULTURA CURTO ESPAÇO
EDOC/2016/35077
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. 17.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 106,39 (cento e seis euros e trinta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Festas 
de Comemoração dos Santos Populares”, nos dias 
18, 23, 24 e 25 de junho de 2016, solicitado pela 
Associação Cultura Curto Espaço, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 51,78 (CINQUENTA E UM 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “APRESENTAÇÃO DE GRUPOS 
FOLCLÓRICOS”, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016, 

SOLICITADO PELO CENTRO POPULAR DOS TRABA-
LHADORES DO AREINHO
EDOC/2016/31739
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. 17.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização da “Apresentação de 
Grupos Folclóricos”, no dia 19 de junho de 2016, 
solicitado pelo Centro Popular dos Trabalhadores do 
Areinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 290,90 (DUZENTOS E NO-
VENTA EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DAS “FESTAS SÃO PEDRO DA AFURA-
DA”, NOS DIAS 23 DE JUNHO ATÉ 05 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/33011
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. 17.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 290,90 (duzentos e noventa euros e noven-
ta cêntimos) relativa à realização das “Festas São 
Pedro da Afurada”, nos dias 23 de junho até 05 de 
julho de 2016, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 33,89 (TRINTA E TRÊS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA SÃO JOÃO”, NOS DIAS 23 
E 24 DE JUNHO, SOLICITADO PELA CONFRARIA DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO
EDOC/2016/26183
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. 17.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 33,89 (trinta e três euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização da “Festa São João”, 
nos dias 23 e 24 de junho, solicitado pela Confraria 
do Santíssimo Sacramento, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
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RUÍDO NO VALOR DE € 51,78 (CINQUENTA E UM 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “DESFILE S. JOANINO DE MAFA-
MUDE”, NO DIA 24 DE JUNHO, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO 
PARAÍSO
EDOC/2016/32987
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. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização do “Desfile S. Joa-
nino de Mafamude”, no dia 24 de junho, solicitado 
pela União de 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 € 88,78 (OITENTA E OITO 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “BEER SUNSET”, NOS 
DIAS 1, 2, 3 E 4 DE JULHO, SOLICITADO PELA EM-
PRESA COMPLETA MENTE, LDA
EDOC/2016/34646
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. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no va-
lor de € 88,78 (oitenta e oito euros e setenta e 
oito cêntimos) relativa à realização do evento “Beer 
Sunset”, no Jardim do Morro, nos dias 1, 2, 3 e 4 
de julho, solicitado pela empresa Completa Mente, 
Lda, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 74,00 (SETENTA E QUA-
TRO EUROS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “SEMA-
NA CULTURAL”, DE 1 A 10 DE JULHO, SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARI-
NHA
EDOC/2016/34197
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. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 74,00 (setenta e quatro euros) relativa à rea-
lização da “Semana Cultural”, de 1 a 10 de julho 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 € 50,39 (CINQUENTA EUROS 
E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À REALI-
ZAÇÃO DA “FESTA DE FIM DE ANO LETIVO”, SOLI-
CITADO PELA FUNDAÇÃO PADRE LUÍS
EDOC/2016/34656
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. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de 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 da “Festa de Fim de Ano 
Letivo”, solicitado pela Fundação Padre Luís, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA A 
TÍTULO DE CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE UTI-
LIZAÇÃO, SOLICITADO POR AGOSTINHO TEIXEIRA 
VERÍSSIMO – PROCESSO 889/03 PL
EDOC/2016/26860
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. 22.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa a título de con-
cessão da autorização de utilização, no valor de € 
344,00 (trezentos e quarenta e quatro euros), soli-
citado por Agostinho Teixeira Veríssimo – Processo 
nº 889/03 PL, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO VALOR DE 
€ 1.261,00 (MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM EU-
ROS), SOLICITADO POR PAULA CRISTINA COUTI-
NHO RODRIGUES – PROCESSO 1607/15 - PL
EDOC/2016/36815
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento da taxa Municipal de 
Urbanização, no valor de € 1.261,00 (mil duzentos 
e sessenta e um euros), solicitado por Paula Cris-
tina Coutinho Rodrigues – Processo 1607/15 - PL, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DA TAXA DE 
COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA, SOLICITADO POR 
JOAQUIM BUISSON FERNANDES DA SILVA – PRO-
CESSO 4079/15 - PL
EDOC/2016/36824
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento da Taxa Municipal de 
Urbanização no valor de € 172,71 (cento e setenta 
e dois euros e setenta e um cêntimos) e da Taxa de 
Compensação Urbanística, solicitado por Joaquim 
Buisson Fernandes da Silva – Processo 4079/15 - 
PL, nos termos informados.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO EM 75%, SOLICITA-
DO POR JOSÉ MARIA DA SILVA MARTINS FERREIRA 
– PROCESSO 1817/14 - PL
EDOC/2016/36899
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução de pagamento da Taxa Municipal de Ur-
banização em 75%, solicitado por José Maria da 
Silva Martins Ferreira – Processo 1817/14 - PL, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO VALOR 
DE €1.906,51 (MIL NOVECENTOS E SEIS EUROS 
E CINQUENTA E UM CÊNTIMOS), SOLICITADO 
POR FERNANDO OLIVEIRA GOMES – PROCESSO 
4883/13 - PL
EDOC/2016/37118
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento da Taxa Municipal 
de Urbanização no valor de € 1.906,51 (mil nove-
centos e seis euros e cinquenta e um cêntimos), 
solicitado por Fernando Oliveira Gomes – Processo 
4883/13 - PL, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO VALOR 
€ 414,24 (QUATROCENTOS E CATORZE EUROS E 
VINTE E QUATRO CÊNTIMOS), SOLICITADO POR 
PAULO MOISÉS DA FONSECA TEIXEIRA – PROCES-
SO 1613/15 - PL
EDOC/2016/37126
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento da Taxa Municipal 
de Urbanização no valor de € 414,24 (quatrocentos 
e catorze euros e vinte e quatro cêntimos), solicita-
do por Paulo Moisés da Fonseca Teixeira – Processo 
1613/15 - PL, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO VALOR 

DE € 1.487,22 (MIL QUATROCENTOS E OITENTA E 
SETE EUROS E VINTE E DOIS CÊNTIMOS), SOLICI-
TADO POR JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA – PRO-
CESSO 5565/14 - PL
EDOC/2016/37130
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento da Taxa Municipal de 
Urbanização no valor de € 1.487,22 (mil quatrocen-
tos e oitenta e sete euros e vinte e dois cêntimos), 
solicitado por Joaquim Ferreira de Sousa – Processo 
5565/14 - PL, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO A TÍTULO 
DE TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO ESPAÇO PÚ-
BLICO, SOLICITADO POR MANUEL MOREIRA PE-
REIRA – PROCESSO 4812/15 - PL
EDOC/2016/36903
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento a título de Taxa de Licen-
ça de Ocupação de espaço público, no valor de € 
274,53 (duzentos e setenta e quatro euros e cin-
quenta e três cêntimos), solicitado por Manuel Mo-
reira Pereira – Processo 4812/15 - PL, nos termos 
informados.
PEDIDO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO – CÓDIGO 
FISCAL DO INVESTIMENTO, SOLICITADO POR ELI-
FOAM – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS FLE-
XÍVEIS, LDA – PROCESSO Nº 1854/16 - CERT
EDOC/2016/36907
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter a aprovação da Assembleia Municipal a emissão 
de declaração de aceitação com vista à atribuição 
de benefícios fiscais em sede de imposto munici-
pal sobre imóveis e de imposto municipal sobre as 
transmissões onerosas de bens imóveis, exclusi-
vamente nos termos e para os efeitos do dispos-
to no Código Fiscal de Investimento, solicitado por 
ELIFOAM – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS 
FLEXIVEIS, LDA – Processo 1854/16 - CERT, nos 
termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO PARA A 
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REALIZAÇÃO DO AND’PRAIA 2016
EDOC/2016/35998
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. 29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação 
de Andebol do Porto, para a realização do And’Praia 
2016, nos termos contratados.
PROCESSO Nº 4887/15.4 T9NG – COMARCA DO 
PORTO – MINISTÉRIO PÚBLICO DE VILA NOVA DE 
GAIA – DIAP – 4ª SECÇÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, mani-
festar nos autos o propósito de deduzir pedido de 
indemnização cível.
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE AVIN-
TES - DECISÃO DE CONTRATAR, APROVAÇÃO DAS 
PEÇAS DO PROCEDIMENTO, DEMAIS ELEMENTOS E 
APROVAÇÃO DE ATA DO JÚRI
EDOC 2015/55932
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: “Aprovo nos termos 
propostos. À Câmara para ratificação. 23.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 23.06.2016 
que aprovou o conteúdo da ata do júri do proce-
dimento, designadamente os seus pontos 1 a 5, 
contantes do item 3 “ conclusão”, nos termos apre-
sentados.
O Senhor Presidente sugeriu que a reunião pública 
do mês de agosto se realizasse no dia 01 de Agos-
to. Com a concordância de todos os presentes, a 
reunião pública do mês de agosto realizar-se-á 01 
de agosto.  
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.º 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25. 
E eu, Hermenegilda Cunha e Silva, Diretora do De-
partamento de Administração Geral e Secretária da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

A.2. ATA N.º 14
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
18 DE JULHO 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 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.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Doutor 
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: 17 horas e 50 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Senhor Presidente da Câmara apresentou a nova 
plataforma de utilização de documentos nas reuni-
ões da Câmara Municipal, decorrente de um acordo 
celebrado com a Microsoft ao nível do software.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Senhor Presidente da Câmara relembrou que a 
reunião pública de CM do mês de agosto fica agen-
dada para o próximo dia 1 de agosto.

PONTO PRÉVIO Nº 3
O Senhor Vereador Firmino Pereira apresentou um 
voto de congratulação ao Festival Marés Vivas, feli-
citando todos os funcionários do município que co-
laboraram com a realização do festival, que já é 
uma marca nacional de grande relevância.
O Senhor Presidente da Câmara subscreveu junta-
mente com todos os vereadores presentes as pala-
vras do Senhor Vereador Firmino Pereira.
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PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 13 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (PÚBLICA) REALIZADA EM 04 DE 
JULHO 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 13 da Reunião Pública de 
Câmara realizada em 04 de julho de 2016.
A Senhora Vereadora Drª. Maria Cândida Oliveira 
e o Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa, não votaram em virtude de não terem 
participado na Reunião de Câmara de 04 de julho 
de 2016.
TUK TUK - VIOLAÇÃO DE MARCA REGISTADA
EDOC/2016/38224 
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 da Câmara: “À Câmara 
para conhecimento. 06.07.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO 
HOSPITALAR VILA DE NOVA DE GAIA/ESPINHO – 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO “CARTÃO DA GRÁVIDA” 
E DO “CARTÃO DO BEBÉ”
EDOC/2016/38618
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e o Centro Hospitalar Vila Nova de 
Gaia/Espinho, para implementação do “Cartão da 
Grávida” e do “Cartão do Bebé”, nos termos pro-
postos.
PROPOSTA DE CONTRATO DE PATROCÍNIO DES-
PORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E O CLUBE DE ATLETISMO DE 
AVINTES – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E 
NÃO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO 2º. MEE-
TING JOVENS DE GAIA.
EDOC/2016/37262
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Atle-
tismo de Avintes, para atribuição de apoio finan-
ceiro e não financeiro para a realização 2º Meeting 
Jovens de Gaia, nos termos propostos.

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 IMPLEMENTAÇÃO DO “PROJETO 
ARCO MAIOR”.
EDOC/2016/34747
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o acordo de colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Santa Casa da Miseri-
córdia de Vila Nova de Gaia, de apoio à implemen-
tação do Projeto Arco Maior, nos termos acordados.
PROPOSTA DE CONTRATO DE PATROCÍNIO DES-
PORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E O CLUBE NÁUTICO DE CRES-
TUMA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA 
A REALIZAÇÃO 35ª MARATONA INTERNACIONAL 
DE CRESTUMA
EDOC/2016/39253
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 da Câmara: “À Câmara. 
11.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Náutico 
de Crestuma, para atribuição de apoio financeiro 
para a realização 35ª Maratona Internacional de 
Crestuma, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSO-
CIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISA-
BEL, PARA APOIO À REALIZAÇÃO DO 31º FESTIVAL 
DE FOLCLORE DE CANELAS
EDOC/2016/35529
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 da Câmara: “À Câmara 
12.07.2016. ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o acordo de colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Associação Desportiva 
e Cultural de Santa Isabel, para apoio à realização 
do 31º Festival do Folclore de Canelas, nos termos 
acordados.
PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO 
SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. SALVADOR DE GRIJÓ, 
PARA APOIO A RECRIAÇÃO HISTÓRICA
EDOC/2016/38619
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas no 
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original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara 
12.07.2016. ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o acordo de colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e o Centro Social da Paró-
quia de S. Salvador de Grijó, para apoio à Recriação 
Histórica, nos termos acordados.
PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AS JUN-
TAS/ UNIÃO DE FREGUESIAS DO CONCELHO, PARA 
CONCRETIZAÇÃO DAS COLÓNIAS BALNEARES DE 
VERÃO 2016
EDOC/2016/39085
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 da Câmara: “À Câmara 
12.07.2016. ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o acordo de colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e as Juntas / União de 
Freguesias do Concelho, para a concretização das 
Colónias Balneares no Verão 2016, para a infância 
e a terceira idade, nos termos acordados.
PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CLUBE 
NÁUTICO DE CRESTUMA, PARA UTILIZAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DO CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA 
POR PARTE DOS COLABORADORES E UTENTES DO 
PARQUE BOTÂNICO DO CASTELO
EDOC/2016/51814
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 da Câmara: “À Câmara 
13.07.2016 ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o acordo de colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e o Clube Náutico de 
Crestuma para utilização das instalações do Clube 
Náutico de Crestuma por parte dos Colaboradores e 
utentes do Parque Botânico do Castelo, nos termos 
acordados.
ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELE-
BRADO “GAIA COM PROGRAMA ESPECIAL DE VA-
CINAÇÃO”
EDOC/2016/36131
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 da Câmara: “À Câmara 
13.07.2016 ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a adenda ao 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 AQUISIÇÃO DE AÇÕES REPRESENTATI-
VAS DO CAPITAL SOCIAL DA EDP GÁS DISTRIBUI-
ÇÃO, S.A.
EDOC/2016/38389
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 da Câmara: “À Câmara 
08.07.2016. ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato de compra e venda de Ações Represen-
tativas do Capital Social da EDP Gás Distribuição, 
S.A., nos termos propostos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE ESPE-
TÁCULOS DE DIVERTIMENTOS PÚBLICOS NO VA-
LOR DE € 12,00 (DOZE EUROS) PARA A REALIZA-
ÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HONRA DE S. BENTO 
E S. PEDRO, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGRE-
JA DE S. PEDRO PEDROSO
EDOC/2016/37630
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 da Câmara: “À Câmara 
12.07.2016 ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa à licença 
para a realização de espetáculos de divertimentos 
públicos no valor de € 12,00 (doze euros - 30% do 
valor total da taxa), solicitado pela Fábrica da Igre-
ja de S. Pedro de Pedroso, 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 JORGE TEIXEIRA 
ALVES
EDOC/2016/18836
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 da Câmara: “À Câmara 
05.07.2016 ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa a Servi-
ços prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila 
Nova de Gaia, no valor de € 107,10 (cento e sete 
euros e dez cêntimos), solicitado por Jorge Teixeira 
Alves, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR FRANCISCO JOSÉ DA SILVA NUNES
EDOC/2016/24544
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas no 
original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara 
13.07.2016 ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa relati-
va a Serviços prestados pelos Bombeiros Sapado-
res de Vila Nova de Gaia, solicitado por Francisco 
José Silva Nunes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR MARIA MARGARIDA GOMES DOS 
SANTOS, NO VALOR DE €90,96 (NOVENTA EUROS 
E NOVENTA E SEIS CÊNTIMOS)
EDOC/2016/15780
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 da Câmara: “À Câmara 
13.07.2016 ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa a Servi-
ços prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila 
Nova de Gaia, no valor de € 90,96 (noventa euros e 
noventa e seis cêntimos) solicitado por Maria Mar-
garida Gomes dos Santos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 119,16 (CENTO E DEZA-
NOVE EUROS E DEZASSEIS CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “1º PASSEIO DE BI-
CICLETA”, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIO-
NAL DE AMPUTADOS
EDOC/2016/33075
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 da Câmara: “À Câmara. 
30.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela polícia municipal, no valor de € 
119,16 (cento e dezanove euros e dezasseis cênti-
mos) no evento “1º passeio de bicicleta”, solicitado 
pela Associação Nacional de Amputados, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 2.293,88 (DOIS MIL DU-
ZENTOS E NOVENTA E TRÊS EUROS E OITENTA 
E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DO 
EVENTO “NOITES DE VERÃO”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/35906
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas pelos 
serviços prestados pela polícia municipal no valor 
de € 2.293,88 (dois mil duzentos e noventa e três 
euros e oitenta e oito cêntimos) relativa à reali-
zação do evento “Noite de Verão”, solicitado pela 
União de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 50,36 (CINQUENTA EU-
ROS E TRINTA E SEIS CÊNTIMOS) RELATIVA À RE-
ALIZAÇÃO DO EVENTO “CAMINHADA DA II FESTA 
DA FAMÍLIA”, SOLICITADO PELO CENTRO PASTO-
RAL DE SANTA MARINHA - PEDROSO
EDOC/2016/34851
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela polícia municipal no valor de € 50,36 
(cinquenta euros e trinta e seis cêntimos), no even-
to “Caminhada da II Festa da Família”, solicitado 
pelo Centro Pastoral de Santa Marinha - Pedroso
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 168,61 (CENTO E SESSEN-
TA E OITO EUROS E SESSENTA E UM CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “MARCHAS 
S. JOANINAS”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/35873
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas pelos servi-
ços prestados pela polícia municipal no valor de € 
168,61 (cento e sessenta e oito euros e sessenta e 
um cêntimos) relativa à realização do evento “Mar-
chas S. Joaninas”, solicitado pela União de Fregue-
sias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 148,34 (CENTO E QUA-
RENTA E OITO EUROS E TRINTA E QUATRO CÊNTI-
MOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “FESTA DO FIM 
DO ANO LETIVO”, SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO 
PADRE LUÍS
EDOC/2016/35926
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas no 
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original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa 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 da “Festa do 
Fim de Ano Letivo”, solicitado pela Fundação Padre 
Luis, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 890,33 (OITOCENTOS E 
NOVENTA EUROS E TRINTA E TRÊS CÊNTIMOS) RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DA “VI FESTA DA BIFANA”, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE OLI-
VEIRA DO DOURO
EDOC/2016/37027
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 da Câmara: “À Câmara 
08.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no valor de € 
890,33 (oitocentos e noventa euros e trinta e três 
cêntimos) no evento “VI Festa da Bifana”, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, 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 DO EVENTO “CAMINHADA DO CORA-
ÇÃO”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 
ARCOZELO
EDOC/2016/38408
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 da Câmara: “À Câmara 
08.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela polícia municipal no valor 
de € 98,89 (noventa e oito euros e oitenta e nove 
cêntimos), no evento “Caminhada do Coração”, so-
licitado pela Freguesia de Arcozelo, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 139,43 (CENTO E TRINTA 
E NOVE EUROS E QUARENTA E TRÊS CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “15º PAS-
SEIO DE BICICLETA”, SOLICITADO PELA COOPE-
RATIVA DE SERVIÇOS DA QUINTA DA BELA VISTA 
- URBICOOPE

EDOC/2016/37024
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no valor de 
€ 139,43 (cento e trinta e nove euros e quarenta e 
três cêntimos) no evento “15º passeio de bicicleta”, 
solicitado pela Cooperativa de Serviços da Quinta 
da bela Vista – Urbicoope, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO VALOR DE € 231,86 (DUZENTOS E 
TRINTA E UM EUROS E OITENTA E SEIS CÊNTI-
MOS), RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “FES-
TAS EM HONRA DE SANTA MARINHA”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/37643
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 da Câmara: “À Câmara. 
30.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no valor de 
€ 231,86 (duzentos e trinta e um euros e oitenta 
e seis cêntimos), no evento “Festas em honra de 
Santa Marinha”, 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 € 417,31 (QUATROCENTOS 
E DEZASSETE EUROS E TRINTA E UM CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “FESTAS DE 
VERÃO NO OLIVAL”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
EDOC/2016/37633
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 da Câmara: “À Câmara. 
30.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no valor de 
€ 417,31 (quatrocentos e dezassete euros e trinta 
e um cêntimos) no evento “Festas de Verão no Oli-
val”, 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-



Nº 67 | julho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 17

NICIPAL NO VALOR DE € 169,99 (CENTO E SES-
SENTA E NOVE EUROS E NOVENTA E NOVE CÊNTI-
MOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “35ª 
MARATONA INTERNACIONAL DE CRESTUMA”, SO-
LICITADO PELO CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA
EDOC/2016/37157
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 da Câmara: “À Câmara. 
12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no valor de € 
169,99 (cento e sessenta e nove e noventa e nove 
cêntimos) no evento “35ª. Maratona Internacio-
nal de Crestuma”, solicitado pelo Clube Náutico de 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEATRO 
EDUARDO BRAZÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO 2016, 
NO VALOR DE € 650,00 (SEISCENTOS E CINQUEN-
TA EUROS), ACRESCIDO DE IVA, SOLICITADO PELO 
ORFEÃO DA MADALENA
EDOC/2016/36364
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazão, 
que importa no valor de € 650,00 (seiscentos e cin-
quenta euros), acrescido de Iva, para o dia 22 de 
Outubro de 2016, solicitado pelo Orfeão da Mada-
lena, nos termos informados.
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO CINE TEATRO 
EDUARDO BRAZÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO 2016, 
NO VALOR DE € 650,00 (SEISCENTOS E CINQUEN-
TA EUROS), ACRESCIDO DE IVA, SOLICITADO 
PELO SERVIÇO DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL 
DO CENTRO HOSPITALAR GAIA/ESPINHO
EDOC/2016/36371
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazão, 
que importa no valor de € 650,00 (seiscentos e cin-
quenta euros), acrescido de Iva, para o dia 10 de 
Outubro de 2016, solicitado pelo Serviço de Psi-
quiatria e Saúde Mental do centro Hospitalar Gaia/
Espinho, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO 1126/10 DO TRIBUNAL ADMINISTRATI-
VO E FISCAL DO PORTO – AUTORES: MARIA JOSÉ 

COSTA PEREIRA CASTRO SILVA E OUTROS – RÉU: 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – CONTRA IN-
TERESSADA: CONSTRUÇÕES BAIZA GAIA, LDA – 
INFORMAÇÃO Nº 200/C
EDOC/2016/37342
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 da Câmara: “À Câmara 
para conhecimento. 30.06.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO SUMÁRIO NA 2ª VARA MISTA DO TRI-
BUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE 
GAIA SOB O Nº 3229/13.8TBVNG, MOVIDA POR 
ROSA TAVARES DA CONCEIÇÃO DA SILVA E MA-
RIDO JOAQUIM PINHO DA SILVA CONTRA A JUNTA 
DE FREGUESIA DE LEVER E O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA
EDOC/2016/39597
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 da Câmara: “À Câmara 
para conhecimento. 11.07.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DO-
MÍNIO PRIVADO MUNICIPAL DA PARCELA DE TER-
RENO COM 115,50 M2, SITA NA RUA GRÉMIO DA 
PROSPERIDADE, INSCRITA NA MATRIZ PREDIAL 
URBANA SOB PARTE DO ARTIGO 5681, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA
EDOC/2016/22140
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
e submeter a apreciação da Assembleia Municipal 
a desafetação do domínio público para o domínio 
privado municipal da parcela de terreno coma área 
de 115,50 m2, sita na Rua Grémio da Prosperida-
de, União de Freguesias de Santa Marinha e São 
Pedro de Afurada, área sobrante da parcela iden-
tificada com o número 15 na expropriação para a 
construção da via V8, inscrita na matriz predial ur-
bana sob parte do artigo 5681 e parte do descrito 
na conservatória do registo predial de Vila Nova de 
Gaia sob o número 30152, folhas 39, do livro B-96, 
nos termos do artigo 25º., alínea q) do anexo I à 
Lei 75/2013, de 12 de Setembro e da informação 
INT-CMVNG/201620949 da Divisão de Património e 
Expropriações.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
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NACIONAL PARA EXPLORAÇÃO DO COMPLEXO TU-
RÍSTICO DO PARQUE DA AGUDA - DECLARAÇÃO 
DEFINITIVA DA CADUCIDADE E O ENCERRAMENTO 
DO PROCEDIMENTO
EDOC/2015/28489
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, o se-
guinte:
1 - Proceder à declaração de caducidade da pre-
sente adjudicação com fundamento no nº. 1 do 
artº.86º.e no artº.91 do CCP;
2 – Determinar que se notifiquem os interessados 
para efeitos de audiência prévia, a exercer;
a) No prazo de 5 dias quanto à intenção de de-
claração de caducidade por não apresentação dos 
documentos de habilitação, ao abrigo do nº. 2 do 
art.º 86º. Do CCP;
b) No prazo de 10 dias quanto à intenção de decla-
ração de caducidade por incumprimento da caução, 
ao abrigo do nº. 1 do art.º 91º. do CCP, por força 
do previsto no artigo 100º. E seguintes do código 
do procedimento Administrativo (CPA), dada a não 
previsão de tal diligência processual.
3 – Proceder à declaração definitiva da caducidade 
daquele ato e o consequente encerramento do pro-
cedimento.
O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Miran-
da, saiu da reunião.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA À APROVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE RE-
CINTO IMPROVISADO E VISTORIA, NO VALOR DE 
€ 43,18 (QUARENTA E TRÊS EUROS E DEZOITO 
CÊNTIMOS) PARA O EVENTO “GAIACONVIDA 2016 
– 3ª. MOSTRA DE PRODUTOS TRADICIONAIS”, SO-
LICITADO PELO LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE 
GAIA
EDOC/2016/38116
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 da Câmara: “À Câmara. 
08.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa à apro-
vação da instalação de recinto improvisado e vis-
toria, no valor de € 43,00 (quarenta e três euros), 
para o evento “GaiaConvida 2016 – 3ª. Mostra de 
Produtos Tradicionais”, solicitado pelo Lions Clube 
de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Miran-
da, entrou na reunião.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 224,86 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO 

EUROS E OITENTA E SEIS CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A PONTE DE LIMA, NO DIA 14 DE JUNHO 
DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO CONSE-
LHO SENIORES DOS PROPRIETÁRIOS URBANIZA-
ÇÃO VILA D’ESTE
EDOC/2016/34131
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
224,86 (duzentos e vinte e quatro euros e oitenta 
e seis cêntimos), para deslocação a Ponte de Lima, 
no dia 14 de junho de 2016, solicitado pela Associa-
ção Conselho Seniores dos Proprietários Urbaniza-
ção Vila D’Este, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 246,02 (DUZENTOS E QUARENTA E 
SEIS EUROS E DOIS CÊNTIMOS) PARA DESLOCA-
ÇÃO A VILA BOA DO BISPO, NO DIA 14 DE JUNHO 
DE  2016, SOLICITADO PELA CRUZADA DE BEM-
-FAZER DA PAZ
EDOC/2016/34165
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 246,02 (duzentos e quarenta e seis euros e dois 
cêntimos), para deslocação a Vila Boa do Bispo, no 
dia 14 de junho de 2016, solicitado pela Cruzada de 
Bem-Fazer da Paz, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO 
VALOR DE € 252,98 (DUZENTOS E CINQUENTA E 
DOIS EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A AGUIAR DE SOUSA, NOS DIAS 11 
E 12 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO COR-
PO NACIONAL DE ESCUTAS / NÚCLEO DOURO SUL 
-VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/33733
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 252,98 (duzentos e cinquenta e dois euros e no-
venta e oito cêntimos), para deslocação a Aguiar de 
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Sousa, nos dias 11 e 12 de junho de 2016, solicita-
do pelo Corpo Nacional de Escutas / Núcleo Douro 
Sul – Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 813,80 (OITOCENTOS E TREZE EUROS 
E OITENTA CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A LIS-
BOA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO 
POR VILA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/33885
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 813,80 (oitocentos e treze euros e oitenta cênti-
mos), para deslocação a Lisboa, no dia 12 de junho 
de 2016, solicitado pelo Vila Futebol Clube, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 73,61 (SETENTA E TRÊS EUROS E SES-
SENTA E UM CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO AO 
PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, NO DIA 17 DE JU-
NHO DE 2016, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS D. PEDRO I
EDOC/2016/35107
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
73,61 (setenta e três euros e sessenta e um cênti-
mos), para deslocação ao Parque Biológico de Gaia, 
no dia 17 de junho de 2016, solicitado pelo Agru-
pamento de Escolas D. Pedro I, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 336,24 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS 
EUROS E VINTE E QUATRO CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A VISEU, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016, 
SOLICITADO PELA LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO 
HOSPITALAR DE GAIA
EDOC/2016/33465
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 

por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 336,24 (trezentos e trinta e seis euros e vinte 
e quatro cêntimos), para deslocação a Viseu, no 
dia 09 de junho de 2016, solicitado pela Liga dos 
Amigos do Centro Hospitalar de Gaia, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 20,98 (VINTE EUROS E NOVENTA E 
OITO CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO AO PARQUE 
DA LAVANDEIRA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO SOCIAL, RECREA-
TIVA E CULTURAL TRRIM TRRIM
EDOC/2016/35124
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
20,98 (vinte euros e noventa e oito cêntimos), para 
deslocação ao Parque da Lavandeira, no dia 17 de 
junho de 2016, solicitado pela Associação Social, 
Recreativa e Cultural Trrim Trrim, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA PAGAMENTO DE TAXAS DE 
UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO VALOR 
DE € 99,62 (NOVENTA E NOVE EUROS E SESSENTA 
E DOIS CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO AO PORTO 
E AGUDA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016, SOLICI-
TADO PELA ASSOCIAÇÃO SOCIAL, RECREATIVA E 
CULTURAL TRRIM TRRIM
EDOC/2016/34430
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 99,62 (noventa e nove euros e sessenta e dois 
cêntimos), para deslocação ao Porto e Aguda, no 
dia 15 de junho de 2016, solicitado pela Associação 
Social, Recreativa e Cultural Trrim Trrim, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 109,67 (CENTO E NOVE EUROS E SES-
SENTA E SETE CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO DA 
ESCOLA DE MÚSICA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA 
DE CRESTUMA, À CASA DA MÚSICA DO PORTO, NO 
DIA 17 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA
EDOC/2016/29822
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
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anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 109,67 (cento e nove euros e sessenta e sete 
cêntimos), para deslocação à Casa da Música, no 
dia 17 de junho de 2016, solicitado pela Sociedade 
Filarmónica de Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 397,73 (TREZENTOS E NOVENTA E 
SETE EUROS E SETENTA E TRÊS CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A PONTE DE LIMA, NO DIA 11 DE JU-
NHO DE  2016, SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL 
DA PARÓQUIA DE GULPILHARES
EDOC/2016/33870
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
397,73 (trezentos e noventa e sete euros e setenta 
e três cêntimos), para deslocação a Ponte de Lima, 
no dia 11 de junho de 2016, solicitado pelo Centro 
Social da Paróquia de Gulpilhares, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA PAGAMENTO DE TAXAS DE 
UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO VALOR 
DE € 610,43 (SEISCENTOS E DEZ EUROS E QUA-
RENTA E TRÊS CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO AO 
LUSO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CRES-
TUMA
EDOC/2016/20608
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 610,43 (seiscentos e dez euros e quarenta e três 
cêntimos), para deslocação ao Luso, no dia 10 de 
junho de 2016, solicitado pela Fábrica da Igreja Pa-
roquial de Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 383,86 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS 
EUROS E OITENTA E SEIS CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO AO SOURE – COIMBRA, NO DIA 19 DE 
JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO GRUPO FOL-

CLÓRICO TRADIÇÕES DO BAIXO DOURO
EDOC/2016/35271
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
383,86 (trezentos e oitenta e três euros e oitenta e 
seis cêntimos), para deslocação a Soure - Coimbra, 
no dia 19 de junho de 2016, solicitado pelo Grupo 
Folclórico Tradições do Baixo Douro, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA PAGAMENTO DE TAXAS DE 
UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO VA-
LOR DE € 457,21 (QUATROCENTOS E CINQUENTA 
E SETE EUROS E VINTE E UM CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A LEIRIA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 
2016, SOLICITADO PELO FUTEBOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/35257
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 457,21 (quatrocentos e cinquenta e sete euros 
e vinte e um cêntimos), para deslocação a Leiria, 
no dia 18 de junho de 2016, solicitado pelo Futebol 
Clube de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 265,45 (DUZENTOS E SESSENTA E 
CINCO EUROS E QUARENTA E CINCO CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAÇÃO AO PESO DA RÉGUA, NO DIA 
30 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO FUTE-
BOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/37306
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
265,45 (duzentos e sessenta e cinco euros e qua-
renta e cinco cêntimos), para deslocação ao Peso 
da Régua, no dia 30 de junho de 2016, solicitado 
pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 712,19 (SETECENTOS E DOZE EUROS 
E DEZANOVE CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A 
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SINTRA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, SOLICI-
TADO PELA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE CANELAS
EDOC/2016/36814
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
712,19 (setecentos e doze euros e dezanove cênti-
mos), para deslocação a Sintra, no dia 29 de junho 
de 2016, solicitado pela Universidade Sénior de Ca-
nelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 364,62 (TREZENTOS E SESSENTA E 
QUATRO EUROS E SESSENTA E DOIS CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAÇÃO A SANTA MARINHA DO ZÊZE-
RE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO 
PELA SOCIEDADE MUSICAL 1º DE AGOSTO
EDOC/2016/36409
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 364,62 (trezentos e sessenta e quatro euros e 
sessenta e dois cêntimos), para deslocação a Santa 
Marinha do Zêzere, no dia 25 de junho de 2016, 
solicitado pela Sociedade Musical 1º de Agosto, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 74,35 (SETENTA E QUATRO EUROS E 
TRINTA E CINCO CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO 
AO AUDITÓRIO DO OLIVAL, NO DIA 25 DE JUNHO 
DE  2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 
CONVÍVIO DOS IDOSOS, REFORMADOS E PENSIO-
NISTAS DA ALAMEDA DO CEDRO
EDOC/2016/36333
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
74,35 (setenta e quatro euros e trinta e cinco cên-
timos), para deslocação ao Auditório do Olival, no 
dia 25 de junho de 2016, solicitado pela Associação 
de Convívio dos Idosos, Reformados e Pensionistas 
da Alameda do Cedro, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 314,06 (TREZENTOS E CATORZE EU-
ROS E SEIS CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO A SÃO 
PEDRO DO SUL, NO DIA 25 DE JUNHO DE  2016, 
SOLICITADO PELA ESCOLA SECUNDÁRIA ALMEIDA 
GARRETT
EDOC/2016/36437
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
314,06 (trezentos e catorze euros e seis cêntimos), 
para deslocação a São Pedro do Sul, no dia 25 de 
junho de 2016, solicitado pela Escola Secundária 
Almeida Garrett, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 434,65 (QUATROCENTOS E TRINTA E 
QUATRO EUROS E SESSENTA E CINCO CÊNTIMOS) 
PARA DESLOCAÇÃO A FIGUEIRA DA FOZ, NO DIA 
25 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO RANCHO 
FOLCLÓRICO SÃO SALVADOR DE GRIJÓ
EDOC/2016/36378
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
434,65 (quatrocentos e trinta e quatro euros e ses-
senta e cinco cêntimos), para deslocação a Figueira 
da Foz, no dia 25 de junho de 2016, solicitado pelo 
Rancho Folclórico São Salvador de Grijó, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 338,98 (TREZENTOS E TRINTA E OITO 
EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO A FERMENTELOS, NO DIA 26 DE JUNHO 
DE 2016, SOLICITADO PELO CLUBE FUTEBOL SER-
ZEDO
EDOC/2016/36456
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 338,98 (trezentos e trinta e oito euros e noventa 
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e oito cêntimos), para deslocação a Fermentelos, 
no dia 26 de junho de 2016, solicitado pelo Clube 
Futebol Serzedo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS NO VA-
LOR DE € 25,64 (VINTE E CINCO EUROS E SESSEN-
TA E QUATRO CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO AO 
PARQUE DA LAVANDEIRA, NO DIA 27 DE JUNHO 
DE 2016, SOLICITADO PELO SERVIÇO DE PSIQUIA-
TRIA E SAÚDE MENTAL DO C.H.V.N.G. / E.
EDOC/2016/36475
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
25,64 (vinte e cinco euros e sessenta e quatro cên-
timos), para deslocação ao Parque da Lavandeira, 
no dia 27 de junho de 2016, solicitado pelo Serviço 
de Psiquiatria e Saúde Mental do C.H.V.N.G. / E, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 125,01 (CENTO E VINTE E CINCO EU-
ROS E UM CÊNTIMO) PARA DESLOCAÇÃO A OVAR, 
NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELO 
OLHAR FUTURO
EDOC/2016/36535
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 125,01 (cento e vinte e cinco euros e um cênti-
mo), para deslocação a Ovar, no dia 28 de junho 
de 2016, solicitado pelo Olhar Futuro, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, 
NO VALOR DE € 77,78 (SETENTA E SETE EUROS E 
SETENTA E OITO CÊNTIMOS) PARA DESLOCAÇÃO 
AO ZOO SANTO INÁCIO – AVINTES, NO DIA 29 DE 
JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
SOCIAL RECREATIVA E CULTURAL TRRIM TRRIM
EDOC/2016/36905
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 

por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
77,78 (setenta e sete euros e setenta e oito cênti-
mos), para deslocação ao Zoo Santo Inácio - Avin-
tes, no dia 29 de junho de 2016, solicitado pela 
Associação Social Recreativa e Cultural Trrim Trrim, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA E PAGAMENTO DE TAXAS DE 
UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO VALOR 
DE € 494,97 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUA-
TRO EUROS E NOVENTA E SETE CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO A FÁTIMA, NO DIA 01 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL MÁRIO 
MENDES DA COSTA
EDOC/2016/37524
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 494,97 (quatrocentos e noventa e quatro euros 
e noventa e sete cêntimos), para deslocação a Fá-
tima, no dia 01 de julho de 2016, solicitado pelo 
Centro Social Mário Mendes da Costa, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 286,19 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS 
EUROS E DEZANOVE CÊNTIMOS) PARA DESLOCA-
ÇÃO A PONTE DE LIMA, NO DIA 07 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCO-
LAS SOPHIA DE MELLO BREYNER
EDOC/2016/38611
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 da Câmara: “À Câmara. 
12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
286,19 (duzentos e oitenta e seis euros e dezanove 
cêntimos), para deslocação a Ponte de Lima, no dia 
07 de julho de 2016, solicitado pelo Agrupamento 
de Escolas Sophia de Mello Breyner, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO VA-
LOR DE € 379,17 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE 
EUROS E DEZASSETE CÊNTIMOS) PARA DESLOCA-
ÇÃO A CARRAZEDO DE MONTENEGRO, NO DIA 08 
DE JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO DE CONVÍVIO DOS IDOSOS, REFORMADOS E 
PENSIONISTAS DA ALAMEDA DO CEDRO
EDOC/2016/38645
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
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anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 379,17 (trezentos e setenta e nove euros e de-
zassete cêntimos), para deslocação a Carrazedo de 
Montenegro, no dia 08 de julho de 2016, solicitado 
pela Associação de Convívio dos Idosos, Reforma-
dos e Pensionistas da Alameda do Cedro, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 651,65 (SEISCENTOS E CINQUENTA E 
UM EUROS E SESSENTA E CINCO CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO À COVILHÃ, NO DIA 02 DE JULHO 
DE  2016, SOLICITADO PELO CENTRO DE RECREIO 
POPULAR DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/37749
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 da Câmara: “À Câmara. 
12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
651,65 (seiscentos e cinquenta e um euros e ses-
senta e cinco cêntimos), para deslocação à Covilhã, 
no dia 02 de julho de 2016, solicitado pelo Centro 
de Recreio Popular de São Félix da Marinha, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 404,23 (QUATROCENTOS E QUATRO 
EUROS E VINTE E TRÊS CÊNTIMOS) PARA DES-
LOCAÇÃO À MEALHADA, NO DIA 09 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELA IGREJA EVANGÉLICA EM 
ALUMIARA
EDOC/2016/39289
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 da Câmara: “À Câmara. 
12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
404,23 (quatrocentos e quatro euros e vinte e três 
cêntimos), para deslocação à Mealhada, no dia 09 
de julho de 2016, solicitado pela Igreja Evangélica 
em Alumiara, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 251,89 (DUZENTOS E CINQUENTA E 
UM EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) PARA 

DESLOCAÇÃO A VILA DO CONDE, NO DIA 02 DE 
JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS DA ESCOLA EB 1/JI DA SERPENTE.
EDOC/2016/37791
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de € 
251,89 (duzentos e cinquenta e um euros e oitenta 
e nove cêntimos), para deslocação a Vila do Conde, 
no dia 02 de julho de 2016, solicitado pela Asso-
ciação de Pais da Escola EB 1 / JI da Serpente, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 433,91 (QUATROCENTOS E TRINTA E 
TRÊS EUROS E NOVENTA E UM CÊNTIMOS) PARA 
DESLOCAÇÃO À FIGUEIRA DA FOZ, NO DIA 09 DE 
JULHO DE 2016, SOLICITADO PELO GRUPO FOL-
CLÓRICO SANTO ANDRÉ E LEVER
EDOC/2016/39182
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 433,91 (quatrocentos e trinta e três euros e no-
venta e um cêntimos), para deslocação à Figueira 
da Foz, no dia 09 de julho de 2016, solicitado pelo 
Grupo Folclórico Santo André de Lever, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 326,31 (TREZENTOS E VINTE E SEIS 
EUROS E TRINTA E UM CÊNTIMOS) PARA DESLOCA-
ÇÃO A COIMBRA, NO DIA 10 DE JULHO DE  2016, 
SOLICITADO PELO GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE 
PEROSINHENSE
EDOC/2016/39343
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 326,31 (trezentos e vinte e seis euros e trinta e 
um cêntimos), para deslocação a Coimbra, no dia 
10 de julho de 2016, solicitado pelo Grupo Musical 
da Mocidade Perosinhense, nos termos informados.
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PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO 
VALOR DE € 959,11 (NOVECENTOS E CINQUENTA 
E NOVE EUROS E ONZE CÊNTIMOS) PARA DESLO-
CAÇÃO A LISBOA, NOS DIA 09 E 10 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELO CLUBE DE FUTEBOL DE 
OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/39212
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, no valor de 
€ 959,11 (novecentos e cinquenta e nove euros e 
onze cêntimos), para deslocação a Lisboa, nos dias 
09 e 10 de julho de 2016, solicitado pelo Clube de 
Futebol de Oliveira do Douro, nos termos informa-
dos.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DA TAXA 
DEVIDA RELATIVAMENTE A 3 LUGARES DE ESTA-
CIONAMENTO PRIVATIVO, SOLICITADO PELA ES-
COLA DE CONDUÇÃO TRIPLOS 
EDOC/2016/33088
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pagamento em três prestações das taxas devidas 
por 3 lugares de estacionamento privativo, no valor 
de € 1.080,73 (mil e oitenta euros e setenta e três 
cêntimos), solicitado pela Escola de Condução Tri-
plos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
RELATIVAS A 3 LUGARES DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO NA RUA ANTÓNIO SAMPAIO, FRE-
GUESIA DE OLIVEIRA DE DOURO, NO PERÍODO 
DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016 NO VALOR DE € 
1.110,73 (MIL CENTO E DEZ EUROS E SETENTA E 
TRÊS CÊNTIMOS), SOLICITADO PELA POLÍCIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA - PSP
EDOC/2016/32309
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 da Câmara: “À Câmara. 
30.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção das taxas devidas por 3 lugares de esta-
cionamento privativo, no valor de € 1.110,73 (mil 
cento e dez euros e setenta e três cêntimos), para o 

período de julho a dezembro, solicitado pela Polícia 
de Segurança Pública.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO E SI-
NAL DE TRÂNSITO NA RUA DO AREINHO, FREGUE-
SIA DE OLIVEIRA DE DOURO, NO VALOR €209.30 
(DUZENTOS E NOVE EUROS E TRINTA CÊNTIMOS), 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE OLI-
VEIRA DO DOURO.
EDOC/2016/33910
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxas devidas por in-
terrupção de trânsito na Rua do Areinho, freguesia 
de Oliveira do Douro, no valor de € 209.30 (du-
zentos e nove euros e trinta cêntimos), solicitado 
pela Freguesia de Oliveira do Douro, nos termos 
informados.
CRIAÇÃO A TÍTULO EXCECIONAL NOS DIAS 14 A 
16 DE JULHO DE 2016 DE LUGARES DE ESTACIO-
NAMENTO TEMPORÁRIO PARA TÁXIS (A UTILIZAR 
QUER PELOS TÁXIS DAS ZONAS URBANAS QUER 
PELOS TÁXIS DAS ZONAS NÃO URBANAS)  SENDO 
- 12 LUGARES NA RUA MANUEL MARQUES GOMES 
E 20 LUGARES NA AVENIDA AFONSO ALBUQUER-
QUE.
EDOC/2016/38970
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a criação a título excecional nos dias 14 a 16 de 
Julho de 2016 de lugares de estacionamento tem-
porário para táxis (a utilizar quer pelos táxis das 
zonas urbanas, quer pelos táxis das zonas não ur-
banas) sendo – 12 lugares na Rua Manuel Marques 
Gomes e 20 lugares na Avenida Afonso Albuquer-
que, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICI-
PAL DE TAEKWONDO, NO VALOR DE € 251,90 (DU-
ZENTOS E CINQUENTA E UM EUROS E NOVENTA 
CÊNTIMOS) PARA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO 
DE KARATÉ NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO, SOLICI-
TADO PELO KARATÉ CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/36057
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas no 
original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
utilização do pavilhão municipal de Taekwondo, no 
valor de € 251,90 (duzentos e cinquenta e um eu-
ros e noventa cêntimos), para a realização de um 
torneio de Karaté, nos dias 08, 09 e 10 de julho, 
solicitado pelo Karaté Clube de Gaia, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICI-
PAL DE VILA D’ESTE DURANTE 2 HORAS, 2 VEZES 
POR SEMANA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, 
NO VALOR DE € 632,90 (SEISCENTOS E TRINTA E 
DOIS EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO 
PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLU-
SÃO SOCIAL (IDIS ASSOCIAÇÃO)
EDOC/2016/36545
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
utilização do pavilhão municipal de Vila D’Este, du-
rante 2 horas, 2 vezes por semana, nos meses de 
julho e agosto, no valor de € 632,90 (seiscentos e 
trinta e dois euros e noventa cêntimos), solicitado 
pelo Instituto de Desenvolvimento e Inclusão So-
cial, IDIS Associação, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICI-
PAL DA LAVANDEIRA, NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO 
PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA GAIA DRO-
NE FEST – ETAPA DO CAMPEONATO DA PORTUGAL 
DRONE FEST, NO VALOR DE € 1.200,00 (MIL E DU-
ZENTOS EUROS), SOLICITADO POR CONTINUOUS 
TARGET UNIPESSOAL, LDA
EDOC/2016/38034
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
utilização do pavilhão municipal da Lavandeira, nos 
dias 08, 09 e 10 de julho, no valor de € 1.200,00 
(mil e duzentos euros), para a realização do pro-
grama Gaia Drone Fest – Etapa do Campeonato da 
Portugal Drone Fest, solicitado por Continous Tar-
get Unipessoal, Lda., nos termos informados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE PASSES AOS ALU-
NOS DO CURSO VOCACIONAL DO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DIOGO DE MACEDO, NO VALOR DE € 
179,10 (CENTO E SETENTA E NOVE EUROS E DEZ 

CÊNTIMOS), SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DIOGO DE MACEDO
EDOC/2016/37711
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a atribuição de passes aos alunos do curso vocacio-
nal do Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo, 
no valor de € 179,10 (cento e setenta e nove eu-
ros e dez cêntimos) solicitado pelo Agrupamento de 
Escolas Diogo de Macedo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS MUNICIPAIS DEVIDAS PELA UTILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL 
VILA D’ESTE), NO VALOR DE  €170,00 (CENTO E 
SETENTA EUROS), SOLICITADO POR MARIA JOANA 
FRANCO DA SILVA DOS SANTOS – PARA O FILHO 
ISIDORO MANUEL DA SILVA SANTOS
EDOC/2016/36392
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais devi-
das pela utilização de equipamento municipal (Pis-
cina Municipal de Vila D’Este), no valor de € 170,00 
(cento e setenta euros), solicitado por Maria Joana 
Franco da Silva Santos, para o filho Isidoro Manuel 
da Silva Santos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL (PISCINA MUNICIPAL), NO VALOR DE 
€ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO EUROS), 
SOLICITADO POR CARLA CRISTINA DOMINGUES 
MOITA - PARA O FILHO GONÇALO MIGUEL MOITA 
COELHO
EDOC/2016/35262
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas municipais 
devidas pela utilização de equipamento municipal 
(Piscina Municipal), no valor de € 225,00 (duzentos 
e vinte e cinco euros), solicitado por Carla Cristina 
Domingues Moita, para o filho Gonçalo Miguel Moita 
Coelho, nos termos informados.
PROPOSTA DE ANULAÇÃO DA MULTA APLICADA 
INDEVIDAMENTE PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DA 
GRANJA), NO VALOR DE € 36,00 (TRINTA E SEIS 
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EUROS), SOLICITADO POR RITA LIMA SILVA
EDOC/2016/8972
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de anulação de multa aplicada indevida-
mente pela utilização de equipamentos municipais 
(Piscina Municipal da Granja), no valor de € 36,00 
(trinta e seis euros), solicitado por Rita Lima Silva, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL MARAVEDI), NO 
VALOR DE € 280,00 (DUZENTOS E OITENTA EU-
ROS), SOLICITADO POR ANTÓNIO CUNHA MAGA-
LHÃES
EDOC/2016/35393
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas municipais 
devidas pela utilização de equipamentos munici-
pais (Piscina Municipal Maravedi), pelo valor de € 
280,00 (duzentos e oitenta euros), solicitado por 
António Cunha Magalhães, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL MARAVEDI), NO 
VALOR DE € 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA EU-
ROS), SOLICITADO POR MARIA BERNARDETE CE-
LESTINO MAGALHÃES
EDOC/2016/35404
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas municipais 
devidas pela utilização de equipamentos munici-
pais (Piscina Municipal Maravedi), pelo valor de € 
360,00 (trezentos e sessenta euros), solicitado por 
Maria Bernardete Celestino Magalhães, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA), 
NO VALOR DE € 335,00 (TREZENTOS E TRINTA E 
CINCO EUROS), SOLICITADO POR FÁBIO MIGUEL 
MOREIRA DOS SANTOS
EDOC/2016/35569
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas municipais 
devidas pela utilização de equipamentos munici-
pais (Piscina Municipal Maravedi), pelo valor de € 
335,00 (trezentos e trinta e cinco euros), solicitado 
por Fábio Miguel Moreira dos Santos, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DE MARAVEDI), 
NO VALOR DE € 225,00 (DUZENTOS E VINTE E 
CINCO EUROS), SOLICITADO POR SANDRA MAR-
LENE RODRIGUES SOUSA MORATO - PARA OS FI-
LHOS DIANA CRISTINA MORATO E CLARA RAQUEL 
MORATO
EDOC/2016/33851
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas municipais 
devidas pela utilização de equipamentos munici-
pais (Piscina Municipal Maravedi), pelo valor de € 
225,00 (duzentos e vinte cinco euros), solicitado 
por Sandra Marlene Rodrigues Sousa Morato para 
as filhas Diana Cristina Morato e Clara Raquel Mo-
rato, nos termos informados.
PEDIDO DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS EM 
HABITAÇÃO PRÓPRIA, SOLICITADO POR MANUEL 
BARBOSA PINTO CAMELO
EDOC/2016/32183
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de apoio à execução de obras em habi-
tação própria, solicitado por Manuel Barbosa Pinto 
Camelo, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA À ENTREGA DE ANIMAIS NO CENTRO DE 
REABILITAÇÃO ANIMAL, NO VALOR DE € 204,75 
(DUZENTOS E QUATRO EUROS E SETENTA E CINCO 
CÊNTIMOS), SOLICITADO POR MARIA JOÃO FER-
REIRA TOREIA COSTA
EDOC/2015/8278
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas no 
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original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais re-
lativas à entrega de animais no Centro de Reabili-
tação Animal, pelo valor de € 204,75 (duzentos e 
quatro euros e setenta e cinco cêntimos), solicitado 
por Maria João Ferreira Toreia Costa, nos termos 
informados.
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 assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de eliminação da Rua de Provimento Lo-
cal identificada na carta de mobilidade e transpor-
tes que integra a planta de ordenamento do Plano 
Diretor Municipal, designadamente do arruamento 
que apontava para a criação de uma via de ligação 
entre a Rua dos Chãos Vermelhos e área de inter-
venção de operação de loteamento, solicitado pelo 
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Salinas 
– PROC.3874/12- PL, Freguesia de Canidelo, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO REFERENTE 
A 20 ENTRADAS NO PARQUE BIOLÓGICO NO VA-
LOR DE € 60,00 (SESSENTA EUROS), SOLICITADO 
PELA ESCOLA PROFISSIONAL DE GAIA
EDOC/2016/38843
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 da Câmara: “À Câmara. 
12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento referente a 20 entradas 
no Parque Biológico, no valor de € 60,00 (sessenta 
euros), solicitado pela Escola Profissional de Gaia, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO REFEREN-
TE A 14 ENTRADAS NO PARQUE BIOLÓGICO NO 
VALOR DE € 15,00 (QUINZE EUROS), SOLICITADO 

PELO CENTRO ANTÓNIO CÂNDIDO – IPSS LOCALI-
ZADA NO PORTO
EDOC/2016/38827
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 da Câmara: “À Câmara. 
12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento referente a 20 entradas 
no Parque Biológico, no valor de € 15,00 (quinze 
euros), solicitado pelo Centro António Cândido, 
IPSS localizada no Porto, nos termos informados.
REGIME EXCECIONAL DE ISENÇÃO DE TAXAS UR-
BANÍSTICAS PARA O CENTRO HISTÓRICO DE VILA 
NOVA DE GAIA, FREGUESIAS DE AVINTES E UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E 
CRESTUMA PARA O ANO DE 2016 – SUBMISSÃO A 
APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EDOC/2016/37714
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter o regime excecional de isenção de taxas urba-
nísticas para o Centro Histórico de Vila Nova de 
Gaia, Freguesias de Avintes e União das freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma para o ano de 
2016, a aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELE-
CIMENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR MARIA 
IDALINA DE JESUS – PROC.º 5529/15 – RI, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/39326
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. 11.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal do 
pedido de regularização de estabelecimento indus-
trial, solicitado por Maria Idalina de Jesus – Proc.º 
5529/15-RI, União das Freguesias de Serzedo e Pe-
rosinho, 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 
FERNANDO MARTINS ALVES – PROC.º 5555/15 – 
RI, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/39333
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 89, apenas no 
original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal do 
pedido de regularização de estabelecimento indus-
trial, solicitado por Manuel Fernando Martins Alves 
– Proc.º 5555/15-RI, Freguesia de Avintes, nos ter-
mos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR 
DE € 608,68 (SEISCENTOS E OITO EUROS E SES-
SENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVAS AO PROC.º 
630/16 – PL, PERTENCENTE A PAULO MANUEL DE 
CARVALHO MOREIRA – 
EDOC/2016/38185
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. 05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa Municipal 
de Urbanização, ao abrigo do regime excecional de 
isenção de taxas urbanísticas, no montante de € 
608,68 (seiscentos e oito euros e sessenta e oito 
cêntimos), relativas ao Proc.º 630/16 – PL, perten-
cente a Paulo Manuel de Carvalho Moreira, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR DE 
€ 3.802,67 (TRÊS MIL OITOCENTOS E DOIS EUROS 
E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS), RELATIVAS AO 
PROC.º 538/15 – PL, PERTENCENTE A FREDERICO 
MOTA REIS 
EDOC/2016/38989
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. 08.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa Municipal 
de Urbanização, ao abrigo do regime excecional de 
isenção de taxas urbanísticas, no montante de € 
3.802,67 (três mil oitocentos e dois euros e ses-
senta e sete cêntimos), relativas ao Procº.538/15 – 
PL, pertencente a Frederico Mota Reis, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR 
DE € 4.101,84 (QUATRO MIL CENTO E UM EUROS 
E OITENTA E QUATRO CÊNTIMOS) RELATIVAS AO 
PROC.º 3323/15 – PL, PERTENCENTE A CARLA ISA-
BEL MARTINS DE PINHO FIGUEIREDO – 
EDOC/2016/38996
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. 08.07.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa Municipal 
de Urbanização, ao abrigo do regime excecional de 
isenção de taxas urbanísticas, no montante de € 
4.101,84 (quatro mil cento e um euros e oitenta e 
quatro cêntimos), relativas ao Procº.3323/15 – PL, 
pertencente a Carla Isabel Martins de Pinho Figuei-
redo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) NO VALOR DE 
€ 738,81 (SETECENTOS E TRINTA E OITO EUROS E 
OITENTA E UM CÊNTIMOS), RELATIVAS AO PROC.º 
1305/15 - PL PERTENCENTE A AUGUSTO MIGUEL 
DA SILVA PEREIRA – 
EDOC/2016/39093
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. 08.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa Municipal 
de Urbanização, ao abrigo do regime excecional de 
isenção de taxas urbanísticas, no montante de € 
738,81 (setecentos e trinta e oito mil e oitenta e 
um cêntimo), relativas ao Procº.1305/15 – PL, so-
licitado por Augusto Miguel da Silva Pereira, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR LEGALIZAÇÃO DE OBRAS  DE AM-
PLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A HABITAÇÃO, 
SOLICITADO POR JOSÉ AVELINO DE MAGALHÃES 
SILVA -  PROCESSO 1884/16 - LEG – FREGUESIA 
DA MADALENA
EDOC/2016/39091
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 da Câmara: “À Câmara. 
08.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de 75% da taxa Munici-
pal de Urbanização, ao abrigo do regime excecional 
de dispensa de pagamento de taxas devidas por 
operações urbanísticas objeto de legalização, rela-
tiva ao Procº.1884/16 – LEG, solicitado por José 
Avelino de Magalhães Silva, freguesia da Madalena, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AM-
PLIAÇÃO DE FRAÇÃO DESTINADA A HABITAÇÃO, 
RELATIVAS AO PROC. 1928/16 - LEG – UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO, 
PERTENCENTE A ADELINO JOSÉ SILVA FERRAZ PE-
REIRA RIBEIRO -
EDOC/2016/38345
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 95, apenas no 
original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de 75% da taxa Muni-
cipal de Urbanização, ao abrigo do regime exce-
cional de dispensa de pagamento de taxas devidas 
por operações urbanísticas objeto de legalização, 
relativas ao Procº.1928/16 – LEG, União das Fre-
guesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado 
por Adelino José Silva Ferraz Pereira Ribeiro, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR LEGALIZAÇÃO DE OBRAS  DE AM-
PLIAÇÃO DE HABITAÇÃO, RELATIVAS AO PROCES-
SO 1756/16 - LEG – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
GRIJÓ E SERMONDE, PERTENCENTE A AMADEU DA 
CONCEIÇÃO CARVALHO -  
EDOC/2016/39984
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de 75% da taxa Munici-
pal de Urbanização ao abrigo do regime excecional 
de dispensa de pagamento de taxas devidas por 
operações urbanísticas objeto de legalização, rela-
tivas ao Procº.1756/16 – LEG, união das Fregue-
sias de Grijó e Sermonde, solicitado por Amadeu da 
Conceição Carvalho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO, NO MONTANTE DE € 39,00 (TRINTA E 
NOVE EUROS), SOLICITADO POR PEDRO MIGUEL 
QUEIRÓS MONTEIRO – PROCESSO 3308/07 – PL – 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/38343
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa a título de licença 
de ocupação de espaço público, no montante de € 
39,00 (trinta e nove euros), solicitado por Pedro 
Miguel Queirós Monteiro – processo 3308/07 – PL - 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
de 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 17/11 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/38147

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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa de publicidade, 
no montante de € 50,00 (cinquenta euros), soli-
citado por Sociedade de Transportes Coletivos do 
Porto, SA – Processo 17/11 - União de Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro de Afurada, nos ter-
mos 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 14/11 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/38141
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa de publicidade, 
no montante de € 50,00 (cinquenta euros), soli-
citado por Sociedade de Transportes Coletivos do 
Porto, SA – Processo 14/11 - União de Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro de Afurada, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO POR SPSAD – SO-
CIEDADE PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR-
TIGOS DE DESPORTO, LDA – PROCESSO Nº 394/15 
– UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E 
SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/38150
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da taxa de pu-
blicidade, solicitado por SPSAD – Sociedade Portu-
guesa de Distribuição de Artigos de Desporto, Ld.ª, 
– Processo nº. 394/15 - União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro de Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE NO VALOR DE € 2.225,55 
(DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO EUROS 
E CINQUENTA E CINCO CÊNTIMOS), SOLICITADO 
POR G.T.S. – GRUPO TROFA SAÚDE, SGPS, S.A – 
PROCESSO Nº 32/15 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/38153
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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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa de publicidade, 
no montante de € 2.225,55 (dois mil duzentos e 
vinte e cinco euros e cinquenta e cinco euros), so-
licitado por G.T.S. – Grupo Trofa Saúde, SGPS, SA 
- Processo 32/15 - União de Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro de Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNICI-
PAL DE URBANIZAÇÃO, NO MONTANTE GLOBAL DE 
€ 992,50 (NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS EU-
ROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), SOLICITADO POR 
ARMINDO MANUEL PEREIRA AMARAL – PROCESSO 
3441/11 - PL – FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOU-
RO
EDOC/2016/32065
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 da Câmara: “À Câmara. 
05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento em 50% das taxas a título 
de licença de construção e municipal de urbaniza-
ção, do montante global de €992,50 (novecentos e 
noventa e dois euros e cinquenta cêntimos), solici-
tado por Armindo Manuel Pereira Amaral – Processo 
3441/11 - PL - Freguesia de Oliveira do Douro, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) E DA TAXA 
DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA (TCU), SOLICI-
TADO POR JOAQUIM BUISSON FERNANDES DA SIL-
VA – PROCESSO 4079/15 – PL – UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/36810
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de ur-
banização e da taxa de compensação urbanística, 
ao abrigo do regime excecional de isenção de taxas 
urbanísticas, solicitado por Joaquim Buisson Fer-
nandes da Silva – Processo 4079/15 - PL - União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) E DA TAXA 
DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA (TCU), SOLICI-

TADO POR JOÃO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA – 
PROCESSO 4356/13– PL – FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/39982
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 104, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de ur-
banização e da taxa de compensação urbanística, 
ao abrigo do regime excecional de isenção de taxas 
urbanísticas, solicitado por João Miguel Ferreira de 
Sousa – Processo 4356/13 - PL - Freguesia de Avin-
tes, nos termos informados
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) E DA TAXA 
DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA, SOLICITADO 
POR MARIA AMÉLIA ALVES CUSTÓDIO – PROCES-
SO 3738/13– PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE GUL-
PILHARES E VALADARES
EDOC/2016/39716
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de 75% da taxa Municipal 
de Urbanização, ao abrigo do regime excecional de 
dispensa de pagamento de taxas devidas por ope-
rações urbanísticas objeto de legalização e indeferir 
o pedido de redução de taxa a título de licença de 
construção, relativas ao Procº.3738/13 – LEG, so-
licitado por Maria Amélia Alves Custódio, União de 
Freguesias de Gulpilhares e Valadares, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 161,90 (CENTO E SESSEN-
TA E UM EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DA RAINHA 
STA. ISABEL”, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JULHO 
DE 2016, SOLICITADO POR VIRGÍNIA QUITÉRIA 
DA COSTA PEREIRA
EDOC/2016/31810
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 da Câmara: “À Câmara. 
30.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de 161,90 € (cento e sessenta e um euros e no-
venta cêntimos), relativa à realização da Festa em 
Honra da Rainha Sta. Isabel, nos dias 08, 09, 10 e 
11 de julho de 2016, solicitado por Virgínia Quitéria 
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da Costa Pereira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 60,78 (SESSENTA EUROS 
E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À RE-
ALIZAÇÃO DO “DESFILE S. JOANINO HENRIQUE 
CASTRO”, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2016, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MA-
FAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/32991
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 60,78 (sessenta e euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do Desfile S. Joani-
no Henrique Castro, nos dias 25 e 26 de junho de 
2016, solicitado pela União de Freguesias de Ma-
famude 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 € 53,89 (CINQUENTA E TRÊS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “PROVA DE ATLETISMO”, NO DIA 
02 DE JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/36503
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 da Câmara: “À Câmara. 
30.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e 
nove cêntimos), relativa à realização da Prova de 
Atletismo, no dia 02 de julho 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 € 181,78 (CENTO E OITENTA 
E UM EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “PEROSINHO 
CULTURAL 18ª EDIÇÃO”, DE 01 A 10 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/36239
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 da Câmara: “À Câmara. 
30.06.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 181,78 (cento e oitenta e um euros e setenta 
e oito cêntimos), relativa à realização do evento 
Perosinho Cultural 18ª Edição, nos dias 01 a 10 de 
julho de 2016, solicitado pela União de Freguesias 
de Serzedo e Perosinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 162,90 (CENTO E SESSEN-
TA E DOIS EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DA “FESTA DE S. PEDRO DE 
VILAR DO PARAÍSO”, NO DIAS 24, 25, 26 E 27 DE 
JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/32978
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 110, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 162,90 (cento e sessenta e dois euros e 
noventa cêntimos), relativa à realização da Festa 
de S. Pedro de Vilar do Paraíso, nos dias 24, 25, 
26 e 27 de junho de 2016, solicitado pela União 
de 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 € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO “DESFILE DE MARCHAS SAN-
JOANINAS”, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016, SOLI-
CITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DO 
ANDORINHO
EDOC/2016/36343
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e 
oito cêntimos), relativa à realização do Desfile de 
Marchas Sanjoaninas, no dia 26 de junho de 2016, 
solicitado pela União de 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 € 96,78 (NOVENTA E SEIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “FESTAS DE VERÃO DE 
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LEVER”, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 
2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/33467
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 96,78 (noventa e seis euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do evento Festas 
de Verão de Lever, nos dias 24, 25, 26 e 27 de ju-
nho de 2016, solicitado pela União de Freguesias 
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 € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “CAMINHADA – II FESTA DA FAMÍ-
LIA”, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUE-
SIA DE S. PEDRO PEDROSO
EDOC/2016/33779
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 26,78 (vinte e seis euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização da Caminhada – II 
Festa da Família, no dia 26 de junho de 2016, soli-
citado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de S. Pedro Pedroso, 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 “BAILE DE SÃO JOÃO”, NOS DIAS 
23 E 24 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA  
AZES – ASSOCIAÇÃO ZELADORA EMPREENDIMEN-
TO SOCIAL
EDOC/2016/35657
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 da Câmara: “À Câmara. 
29.06.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove 

cêntimos), relativa à realização do Baile de São 
João, nos dias 23 e 24 de junho de 2016, solicitado 
pela Azes – Associação Zeladora Empreendimento 
Social, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 48,89 (QUARENTA E OITO 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “2º MEETING JOVEM 
CIDADE DE GAIA”, NO DIA 01 DE JULHO DE 2016, 
SOLICITADO PELO CLUBE ATLETISMO DE AVINTES
EDOC/2016/36887
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 48,89 (quarenta e oito euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento 2º Mee-
ting Jovem Cidade de Gaia, no dia 01 de julho de 
2016, solicitado pelo Clube Atletismo de Avintes, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO, NO VALOR DE € 249,89 (DUZENTOS 
E QUARENTA E NOVE EUROS E OITENTA E NOVE 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “FESTA 
DAS COLETIVIDADES DE SANDIM”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/34325
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 249,89 (duzentos e quarenta e nove euros 
e oitenta e nove cêntimos), relativa à realização 
da Festa das Coletividades de Sandim, solicitado 
pela União de Freguesias 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 € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “FESTIVAL DE FOLCLORE”, NO DIA 
02 DE JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/34079
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 117, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta 
e oito cêntimos), relativa à realização do Festival 
de Folclore, no dia 02 de julho de 2016, solicitado 
pela União de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 81,78 (OITENTA E UM EU-
ROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “FESTIVAL DA JUVENTUDE DE 
LEVER”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/37624
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devi-
das pela emissão da licença especial de ruído, no 
valor de € 81,78 (oitenta e um euros e setenta e 
oito cêntimos), relativa à realização do Festival da 
Juventude de Lever, 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 € 43,39 (QUARENTA E TRÊS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “GALA DE ENCERRAMEN-
TO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS”, NO DIA 08 
DE JULHO DE 2016, SOLICITADO PELO FUTEBOL 
CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/37582
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 43,39 (quarenta e três euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização do Evento Gala de 
Encerramento das Atividades Desportivas, no dia 
08 de julho de 2016, solicitado pelo Futebol Clube 
de Gaia, nos termos informados.
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 DA “AMOSTRA ESCUTISTA”, NOS 

DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2016, SOLICITADO 
PELO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE SANTA 
MARINHA 
EDOC/2016/37814
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 34,89 (trinta e quatro euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização da Amostra Escu-
tista, nos dias 02 e 03 de julho de 2016, solicitado 
pelo Agrupamento de Escuteiros de Santa Maria, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA 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 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA DE S. ANDRÉ E VICEN-
TE FERRER”, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 11 E 12 DE 
JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/36196
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 189,90 (cento e oitenta e nove euros e no-
venta cêntimos), relativa à realização da Festa de 
S. André e Vicente Ferrer, nos dias 07, 08, 09, 10, 
11 e 12 de julho de 2016, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 150,56 (CENTO E CIN-
QUENTA EUROS E CINQUENTA E SEIS CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DE “AVINTES COM VIDA 
– VERÃO ATIVO”, NOS DIAS 03, 10, 16, 23 E 31 
DE JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/36704
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 150,56 (cento e cinquenta euros e cinquenta e 
seis cêntimos), relativa à realização de Avintes com 
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vida, nos dias 03, 10, 16, 23 e 31 de julho de 2016, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 81,78 (OITENTA E UM EU-
ROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE “VI FESTA DA BIFANA NO AREI-
NHO”, NOS DIAS 08, 09, 10 DE JULHO DE 2016, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE OLI-
VEIRA DO DOURO
EDOC/2016/35242
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 da Câmara: “À Câmara. 
07.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização de VI Festa da Bi-
fana no Areinho, nos dias 08, 09 e 10 de julho de 
2016, solicitado pela Junta de Freguesia de Oliveira 
do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 147,90 (CENTO E QUAREN-
TA E SETE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE “FESTA DE SANTA MARGA-
RIDA”, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2016, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIAS DE GRI-
JÓ E SERMONDE
EDOC/2016/25510
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 147,90 (cento e quarenta e sete euros e no-
venta cêntimos), relativa à realização da Festa de 
Santa Margarida, nos dias 23, 24 e 25 de julho de 
2016, solicitado pela União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 43,39 (QUARENTA E TRÊS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE “VII ENCONTRO DE FOLCLORE – I 
INTERNACIONAL DO RANCHO FOLCLÓRICO DA PA-
ROQUIA DO DIVINO SALVADOR”, NO DIA 09 JULHO 
DE 2016, SOLICITADO PELA A PRESERVAR MEMÓ-
RIAS, A.C.R.
EDOC/2016/35497
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 43,39 (quarenta e três euros e trinta e 
nove cêntimos), relativa à realização VII Encontro 
de Folclores da Paróquia do Divino Salvador, no dia 
09 de julho de 2016, solicitado pela Preservar Me-
mórias, A.C.R., nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 139,90 (CENTO E TRINTA 
E NOVE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA NOSSA SE-
NHORA DO CARMO”, NOS DIAS 15, 16 E 17 JULHO 
DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL DE S. SALVADOR DE PEROSINHO
EDOC/2016/32032
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 da Câmara: “À Câmara. 
06.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 139,90 (cento e trinta e nove euros e noventa 
cêntimos), relativa à realização da Festa em Honra 
Nossa Senhora do Carmo, nos dias 15, 16 e 17 de 
julho de 2016, solicitado pela Fábrica da Igreja Pa-
roquial da Freguesia de S. Salvador de Perosinho, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 67,78 (SESSENTA E SETE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTIVAL DE FOLCLORE AS-
SOCIAÇÃO SERMONDE CULTURAL”, NOS DIAS 09 E 
10 JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/34072
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 da Câmara: “À Câmara. 
11.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização Festival de Folclo-
res Associação Sermonde Cultural, nos dias 09 e 10 
de julho de 2016, solicitado pela União de Fregue-
sias de Grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
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DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, NO VALOR DE € 221,89 (DUZENTOS E VIN-
TE E UM EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “XII FESTIVAL GAS-
TRONÓMICO DE VALADARES”, NOS DIAS 07, 08, 
09, 10, 11 E 12 JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO GRUPO DE AMIGOS O “CONQUISTA-
DOR”
EDOC/2016/38046
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 da Câmara: “À Câmara. 
11.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 221,89 (duzentos e vinte e um euros e oitenta 
e nove cêntimos), relativa à realização XII Festi-
val Gastronómico de Valadares, nos dias 07, 08, 
09, 10, 11 e 12 de julho de 2016, solicitado pela 
Associação Grupo de Amigos o Conquistador, 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 DE “LEILÃO DA COMISSÃO DE FES-
TAS DO SR. DO CALVÁRIO”, NO DIA 03 DE JULHO 
DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE CANELAS
EDOC/2016/37564
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 da Câmara: “À Câmara. 
04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização Leilão da Comissão 
de Festas do Sr. Do Calvário, no dia 03 de julho de 
2016, solicitado pela Junta de Freguesia de Cane-
las, 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 “KARAOK COM PASSA-
GEM DE MÚSICA DE BAILE”, NOS DIAS 08 E 09 DE 
JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA AZES – ASSO-
CIAÇÃO ZELADORA EMPREENDIMENTO SOCIAL
EDOC/2016/38689
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 da Câmara: “À Câmara. 

12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização de Evento de Kara-
ok com passagem de Música de Baile, nos dias 08 e 
09 de julho de 2016, solicitado pela Azes – Associa-
ção Zeladora Empreendimento Social, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “CAMINHADA DO CORAÇÃO”, NO 
DIA 10 DE JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA JUN-
TA DE FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2016/39327
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 da Câmara: “À Câmara. 
12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização da Caminhada do 
Coração, no dia 10 de julho de 2016, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
“COLOCAÇÃO DE ECRÃ GIGANTE PARA ASSISTIR 
À FINAL DO EURO 2016”, NO DIA 10 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/39294
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 da Câmara: “À Câmara. 
12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos), relativa à Colocação de ecrã gigante para 
assistir à final do Euro 2016, no dia 10 de julho de 
2016, solicitado pela União de Freguesias de Pedro-
so e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE “ROMAGEM AO CEMITÉRIO PA-
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ROQUIAL DE CANELAS”, NO DIA 10 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 
CANELAS
EDOC/2016/38295
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 da Câmara: “À Câmara. 
12.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização da Romagem ao 
Cemitério Paroquial de Canelas, no dia 10 de julho 
de 2016, solicitado pela Junta de Freguesia de Ca-
nelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 245,90 (DUZENTOS E 
QUARENTA E CINCO EUROS NOVENTA CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE SANTA 
MARINHA, ENTRE OS DIAS 11 E 20 DE JULHO DE 
2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DE AFURADA
EDOC/2016/39384
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 245,90 (duzentos e quarenta e cinco euros e 
noventa cêntimos), relativa à realização das Festas 
de Santa Marinha, nos dias 11 e 20 de julho de 
2016, solicitado pela União de Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 175,90 (CENTO E SETENTA 
E CINCO EUROS NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA FESTA DE S. BENTO E S. PEDRO, 
DOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2016, SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA DE S. BENTO PEDROSO.
EDOC/2016/37627
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 175,90 (cento e setenta e cinco euros e no-
venta cêntimos), relativa à realização da Festa de 

S. Bento e S. Pedro, nos dias 15 a 19 de julho de 
2016, solicitado pela Fábrica da Igreja de S. Bento 
Pedroso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 106,39 (CENTO E SEIS EU-
ROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À RE-
ALIZAÇÃO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A 
FESTA DE Nª. SENHORA DOS AFLITOS, DIAS 16 E 
17 DE JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRI-
CA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA BÁRBARA DE 
COIMBRÕES.
EDOC/2016/39445
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 106,90 (cento e seis euros e noventa cênti-
mos), relativa à realização de Angariação de Fun-
dos para a Festa Nosso Senhor dos Aflitos, nos dias 
16 e 17 de julho de 2016, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de Santa Bárbara de Coimbrões, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 182.90 (CENTO E OITENTA 
E DOIS EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DE Nª. SRª 
.DA HORA E DE SANTA MARIA MADALENA,  ENTRE 
OS DIAS 21 E 26 DE  JULHO DE 2016, SOLICITADO 
PELA FREGUESIA DA MADALENA.
EDOC/2016/35987
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 182,90 (cento e oitenta e dois euros e noventa 
cêntimos), relativa à realização da Festa em Honra 
da Nossa Sra. da Hora e de Sta. Maria Madalena, 
nos dias 21 e 26 de julho de 2016, solicitado pela 
Freguesia da Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO 15º. PASSEIO DE BICICLETA DIA 
17 DE JULHO DE 2016, SOLICITADO PELA COO-
PERATIVA DE SERVIÇOS QUINTA DA BELA VISTA 
URBICOOPE, CRL
EDOC/2016/39859
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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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização 15º Passeio de Bi-
cicleta, no dia 17 de julho de 2016, solicitado pela 
Cooperativa de Serviços Quinta da Bela Vista Urbi-
coope, CRL, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 182.90 (CENTO E OITENTA 
E DOIS EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DE SÃO TIA-
GO DE OLIVEIRA DO DOURO, A DECORRER DOS 
DIAS 21 A 26 DE JULHO DE 2016, SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEI-
RA DO DOURO
EDOC/2016/38523
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 da Câmara: “À Câmara. 
13.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 182,90 (cento e oitenta e dois euros e noventa 
cêntimos), relativa à realização da Festa em Honra 
de São Tiago de oliveira do Douro, a decorrer dos 
dias 21 a 26 de julho de 2016, solicitado pela Fá-
brica da Igreja Paroquial de Oliveira do Douro, nos 
termos informados.

GAIURB – URBANISMO E HABITAÇÃO EM
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS REFE-
RENTE A JUNHO DE 2016
EDOC/2016/38842
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 da Câmara. “À Câmara. 
08.07.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL NO VALOR DE € 588,40 (QUINHENTOS 
E OITENTA E OITO EUROS E QUARENTA CÊNTI-
MOS) SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO PEDIÁTRI-
CA DE GAIA
EDOC/2016/37159
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. 04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela 
utilização do Auditório da Assembleia Municipal no 
valor de € 588,40 (quinhentos e oitenta e oito eu-
ros e quarenta cêntimos), solicitado pela Associa-
ção Pediátrica de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL NO VALOR DE € 617,82 (SEISCENTOS 
E DEZASSETE EUROS E OITENTA E DOIS CÊNTI-
MOS) SOLICITADO PELA DELEGAÇÃO DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DE VILA NOVA DE GAIA – PRO-
CESSO Nº 34/16
EDOC/2016/37961
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. 04.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela 
utilização do Auditório da Assembleia Municipal no 
valor de € 617,82 (seiscentos e dezassete euros e 
oitenta e dois cêntimos), solicitado pela Delegação 
da Ordem dos Advogados 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 € 155,21 (CENTO E CIN-
QUENTA E CINCO EUROS E VINTE E UM CÊNTI-
MOS) SOLICITADO PELO TRIBUNAL DA COMARCA 
DO PORTO – NÚCLEO DE VILA NOVA DE GAIA – 
PROCESSO Nº 33/16
EDOC/2016/37960
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. 05.07.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela 
utilização do Auditório da Assembleia Municipal no 
valor de € 155,21 (cento e cinquenta e cinco euros 
e vinte e um cêntimos), solicitado pelo Tribunal da 
Comarca do Porto – Núcleo de Vila Nova de Gaia, 
nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 144, 
apenas no original.
Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente deu início à INTERVENÇÃO 
DOS SENHORES MUNÍCIPES, verificando-se a pre-
sença dos seguintes munícipes, que usaram da pa-
lavra:
TEÓFILO ANTÓNIO MARTINS MOTA – Referiu-se à 
falta de água potável na Rua Carreiro S. Tiago, fre-
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guesia de Oliveira.
ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS ALMEIDA – Referiu-se 
ao processo de legalização de obras clandestinas 
nº 1175/11, o qual ainda não teve uma decisão por 
parte da Gaiurb.
BENVINDA MARIA SOUSA FERNANDES – Disse que 
esteve presente na reunião pública de Câmara re-
alizada em 20.06.2016, onde expôs a sua situação 
relativamente à possibilidade de trabalhar na feira 
de artesanato de Vila Nova de Gaia. 
O Sr. Presidente relativamente à intervenção do Sr. 
Teófilo António Martins Mota disse que a obra de 
colocação de ramais obedece a um critério de racio-
nalidade e comporta custos avultados. Que quando 
há poucos clientes, o valor de investimento é tão 
elevado, que torna-se difícil justificar a ligação. Que 
se está a olhar para estas situações numa pers-
petiva “social”, ou seja, toda a gente tem direito 
a água, porque é um bem social, mas também é 
preciso que haja condições financeiras para fazer a 
obra, contudo, a situação vai ser analisada.
O Sr. Vice-Presidente no que diz respeito à inter-
venção do Sr. António Augusto Santos Almeida 
disse tratar-se de uma reclamação. Que o vizinho 
apresentou um processo na fiscalização e que exis-
te um processo de licenciamento que ainda não 
está terminado, porque falta a licença de utilização, 
mas, segundo informação dos serviços, o motivo da 
reclamação está resolvido. Que o processo está em 
tramitação e em breve estará concluído. 
O Sr. Presidente relativamente à intervenção da 
Sr.ª. D. Benvinda Maria Sousa Fernandes disse ha-
ver leis que têm de ser cumpridas. Que o processo 
da Sr.ª Munícipe está a ser analisado, no sentido de 
resolver-se a situação.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 50 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no nº. 1 
do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 63/DMAF/2016
Considerando, 
A delegação e subdelegação de competências que 
me foram conferidas pelo Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues e 
pelos senhores Vereadores, Dr. Manuel Monteiro e 
Dra. Elisa Cidade, pelos despachos 17/PCM/2015, 
20/VEC/2015, 21/VMM/2015 e Despachos retifica-
tivos 22/2015, 25/2015 e 24/2015, respetivamen-
te; 
Que de acordo com o estabelecido nos supracitados 
despachos de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação. 
Assim, 
1. Além das subdelegações constantes no Despa-
cho n.º 59/DMAF/2015, subdelego nas Senhoras 
Diretoras de Departamento, a seguir identificadas, 
nas minhas férias, faltas ou impedimentos, nos ter-
mos e para os efeitos do n.º1 do art.º 42º do DL 
n.º 4/2015 de 07 de janeiro que aprova o CPA, as 
seguintes competências: 
1.1. Na Senhora Diretora do Departamento de Ad-
ministração Geral, Dr.ª Hermenegilda Maria Cunha 
e Silva: 
1.1.1. Remeter, atempadamente, ao Tribunal de 
Contas os documentos que careçam da respetiva 
apreciação, com exceção dos documentos referen-
tes às contas do Município; 
1.1.2. Arquivar processos de ocorrência e de sinis-
tros automóveis com a frota municipal; 
1.1.3. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente, relativos à Modernização e 
Descentralização Administrativa e Gestão de Frota 
e executar, quanto a estes, deliberações da Câmara 
e os despachos e orientações do Senhor Presidente 
da Câmara e meus, respeitantes aos mesmos, bem 
como assinar a respetiva correspondência expedi-
da, com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares; 
1.2. Na Senhora Diretora do Departamento de Pla-
neamento e Controlo Financeiro, Dr.ª Ana Paula 
Guedes: 
1.2.1 Assinar e visar apólices de seguros no âmbi-
to de contratos anteriormente celebrados e praticar 
toos os demais atos necessários à gestão da cartei-
ra de seguros; 
1.2.2 Autorizar a cabimentação e realização de des-
pesa orçamentadas até ao montante de 49.880,00 
euros, e as competências previstas nos temos do 
n.º 3 do artigo 109º do Código dos Contratos Admi-
nistrativos, incluindo, nomeadamente, a aprovação 
dos respetivos programas de concurso, caderno de 
encargos e adjudicação; 
1.2.3 Assinar requisições externas de despesa até 
ao montante de 250.000,00 €; 

B. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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1.2.4 Autorizar o pagamento das despesas realiza-
das até ao montante de 250.000 euros; 
1.2.5 Quanto à matéria de Procedimento e Proces-
so tributário, as previstas na alínea c) do artigo 155 
da Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro (art.º 79 do 
DL 433/99, de 26 de outubro); 
2. Nos Períodos de 04/07/2016 a 15/07/2016 e de 
16/08/2016 a 31/08/2016 todo o expediente dirigi-
do à DMAF, deverá ser tramitado via edoclink para 
a "DMAF-Sec". 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de ju-
lho de 2016 
A Diretora Municipal de Administração e Finanças 
(Manuela Garrido)

DESPACHO N.º 64/DMP/2016
Considerando: 
A subdelegação de competências que me foi confe-
rida pelo Senhor Vereador Dr. Manuel Monteiro pelo 
despacho 79A/MM/2015; 
Que de acordo com o estabelecido naquele despa-
cho foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação. 
Assim, 
Subdelego no técnico superior Dr. Francisco San-
tos, nas minhas férias, faltas ou impedimentos, as 
competências que, através do identificado despa-
cho, me foram subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 1 de julho 
de 2016 
A Diretora de Departamento de Pessoal, (Fátima 
Costa)

DESPACHO N.º 65/DASAE/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 42.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Ja-
neiro, durante as minhas Férias e ausências, delego 
transitoriamente as minhas competências próprias 
e subdelegadas: 
- na Dra. Carla Oliveira, as relativas à Divisão da 
Acção Social Voluntariado e Saúde na Dra. Maria 
José Necho, as relativas à Divisão de Apoio às Em-
presas e ao Emprego. 
Vila Nova de Gaia 04 de Julho de 2016
A Diretora do Departamento de Ação Social e Ativi-
dades Económicas

DESPACHO N.º 66/DGEF/2016
Tendo em vista acautelar o normal funcionamento 
dos serviços durante a minha ausência, por moti-
vos de férias, no período de 11 de julho a 29 de ju-
lho, nos termos do disposto no artigo 43° do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, delego:
- no Sr. Eng.º João Pereira os assuntos da compe-
tência desta Divisão. 
Paços do Concelho, 5 de julho de 2016 

A Chefe de Divisão (Eng.º Isabel Carvalho)

DESPACHO N.º 67/DOE/2016
Considerando que, 
A Senhora Diretora Municipal de Infraestruturas e 
Espaços Públicos me subdelegou as competências 
ínsitas no Despacho n.º 60/DMIEP/2016, de 21 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.°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 Chefe de Divisão de Conceção e Construção 
de Equipamentos e Espaços Públicos, Eng.º Rui Ra-
mos, no âmbito dos serviços sob a sua responsabi-
lidade orgânica, as seguintes competências: 
1.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
1.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
1.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
1.2.2. Justificar faltas. 
2. Na Chefe de Divisão de Gestão de Empreitadas e 
Fiscalização, Eng.º Isabel Carvalho, 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. Consignar os locais necessários à execução das 
obras, nos termos dos artigos 355.° e seguintes do 
Código dos Contratos Públicos; 
2.3. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
2.3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
2.3.2. Justificar faltas. 
3. Na Chefe de Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, Eng.ª Rosa Dias, no âmbito dos serviços 
sob a sua responsabilidade orgânica, 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; 
3.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
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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. 
4. Na Chefe de Divisão de Manutenção de Espaços 
Públicos, Eng.ª Helga Pinto, no âmbito dos serviços 
sob a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências: 
4.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
4.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
4.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
4.2.2. Justificar faltas. 
B. Determino que. 
Durante as minhas ausências e impedimentos, as 
competências próprias e subdelegadas que me es-
tão cometidas, sejam assumidas, transitoriamente, 
pelo Eng. Rui Ramos. 
C. Ratifico, quanto às matérias ora subdelegadas, 
os atos anteriormente praticados por todos os ora 
subdelegatários. 
Vila Nova de Gaia, 05 de julho de 2016 
O Diretor de Departamento de Obras e Empreitadas 
(Eng.º Claro Costa)

DESPACHO N.º 68/DCPA/2016
Tendo em vista acautelar o normal funcionamento 
dos serviços no período das minhas férias, de 18 
de julho a 9 de agosto, nos termos do disposto no 
artigo 43° do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de 
janeiro, delego na: 
- Sra. Dra. Elsa Afonso os assuntos da competência 
desta Divisão. 
Município de Vila Nova de Gaia, 11 de julho de 2016.
A Chefe de Divisão Contratação Pública e Aprovisio-
namento (Cristina Silva)

DESPACHO N.º 69/DSST/2016
Considerando: 
Que me encontro de férias a partir de dia 18 do 
corrente mês de Julho até dia 29 do mesmo mês, 
inclusive; 
Que o serviço da Divisão exige que haja coorde-
nação em duas diferentes áreas, Coordenação de 
Segurança em Projeto e Obra e Saúde e Segurança 
do Trabalho; 
Assim, na minha ausência ficará responsável pela 
coordenação: 
- da Segurança em Projeto e Obra, a Técnica Supe-
rior Dr.ª Anabela Monteiro, 
- da área de Saúde e Segurança, a Técnica Superior 
Dr.ª Anabela Silva.

Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 14 de ju-
lho de 2016 
A Chefe de Divisão de Saúde e Segurança do Tra-
balho 
(Alexandra Ribeiro)

DESPACHO N.º 70/DGA/2016
Tendo em vista acautelar o normal funcionamento 
dos serviços no período das minhas férias, de 18 
de julho a 02 de agosto, nos termos do disposto no 
artigo 43° do Código de procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de 
janeiro, delego as minhas competências na:
Técnica Superior Dra. Marta Sofia Ferreira de Cas-
tro. 
Município de Vila Nova de Gaia, 15 de julho de 2016 
A Chefe da Divisão de Gestão Ambiental (Fátima 
Silva)

DESPACHO N.º 71/DDCJ/2016
Por necessidade de assegurar o normal funciona-
mento dos serviços no Departamento de Desporto, 
Cultura e Juventude, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período de 27 de Julho a 12 
de Agosto de 2016.e nos termos do disposto no 
artigo 42° do Código Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de Janei-
ro, delego as minhas as competências próprias e 
subdelegadas a: 
a) Sra. Dra. Esmeralda Barbosa, Chefe de Divisão 
de Gestão de Equipamentos e 
Eventos, a área do Desporto e Cultura; 
b) Sr. Dr. Eurico Moreno, Chefe de Divisão do Turis-
mo, a área do Turismo; 
c) Sra. Dra. Silvina Batista, a área da Juventude; 
Município de Vila Nova de Gaia, 18 de Julho de 2016 
O Diretor do Departamento de desporto. Cultura e 
Juventude (Mário Duarte)

DESPACHO N.º 72/DAJ/2016
Ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 42° 
do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de janeiro, 
informo que nos casos de ausência, falta ou impe-
dimento da Diretora do Departamento de Assuntos 
Jurídicos, a sua substituição cabe ao inferior hierár-
quico imediato. Assim, durante a minha ausência 
devido ao gozo de férias, cabe à Chefe de Divisão 
de Contencioso, Dra. Maria José Costa assegurar o 
normal funcionamento do serviço. 
Município de Vila Nova de Gaia, 18 de julho de 2016 
A Diretora de Departamento de Assuntos Jurídicos 
(Goreti Martins) 

DESPACHO N.º 73/DMEP/2016
Tendo em vista acautelar o normal funcionamento 
dos serviços durante a minha ausência, por motivos 
de férias, no período de 21 de julho a 12 de agosto, 
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nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 42° do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n." 4/2015 de 7 de janeiro, delego 
transitoriamente as minhas competências próprias 
e subdelegadas, no Senhor Eng.º Pedro Miguel Ro-
drigues Henriques Marques, Técnico Superior. 
Vila Nova de Gaia, 15 de julho de 2016 
A Chefe da Divisão da Manutenção de Espaços Pú-
blicos (Helga Nair)

DESPACHO N.º 74/P/2016
Designação em regime de substituição para o cargo 
de Chefe de Divisão de Coordenação da Assessoria 
Jurídica e da Regulamentação Municipal 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. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n° 206, de 24 de outubro de 2014, as estru-
turas nuclear e flexível da organização dos serviços 
do Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência 
tem início no primeiro dia útil do mês seguinte ao 
da sua publicação; 
II. A estrutura nuclear prevê a existência do cargo 
de Chefe de Divisão de Coordenação da Assessoria 
Jurídica e da Regulamentação Municipal, que cor-
responde a cargo de direção intermédia de 2° grau, 
a exercer em comissão de serviço nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 4° da Lei 49/2012, de 
29 de agosto; 
III. 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; 
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Di-
visão de Coordenação da Assessoria Jurídica e da 
Regulamentação Municipal, que se encontra vago; 
V. A licenciada Carla Alexandra Ferreira Teixeira 
Dias, vinculada à Administração Pública é técnica 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia, possuindo a competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação ade-
quada ao exercício da respetiva função. 
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 Chefe de Divisão de Coordenação da 
Assessoria Jurídica e da Regulamentação Municipal 
a licenciada em Direito, Carla Alexandra Ferreira 
Teixeira Dias, técnica superior do mapa de pessoal 
do Município de Vila Nova de Gaia. 

A presente designação produz efeitos no dia se-
guinte ao da publicitação do Despacho. Paços do 
Município, 20 de julho de 2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N.º 75/P/2016
Designação em regime de substituição para o car-
go de Chefe de Divisão de Apoio às Empresas e ao 
Emprego nos termos da Lei 2/2004, de 15 de ja-
neiro, 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. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n° 206, de 24 de outubro de 2014, as estru-
turas nuclear e flexível da organização dos serviços 
do Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência 
tem início no primeiro dia útil do mês seguinte ao 
da sua publicação; 
II. A estrutura nuclear prevê a existência do car-
go de Chefe de Divisão de Apoio às Empresas e 
ao Emprego, que corresponde a cargo de direção 
intermédia de 2° grau, a exercer em comissão de 
serviço nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
4° da Lei 49/2012, de 29 de agosto; 
III. 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; 
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Di-
visão de Apoio às Empresas e ao Emprego, que se 
encontra vago; 
V. A licenciada Maria José Teixeira Lima Necho, vin-
culada à Administração Pública é técnica superior 
do mapa de pessoal do Município de Vila Nova de 
Gaia, possuindo a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequada ao 
exercício da respetiva função. 
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 Chefe de Divisão de Apoio às Empresas 
e ao Emprego a licenciada em Direito Maria José 
Teixeira Lima Necho, técnica superior do mapa de 
pessoal do Município de Vila Nova de Gaia. 
A presente designação produz efeitos no dia se-
guinte ao da publicitação do Despacho. Paços do 
Município, 20 de julho de 2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N.º 76/DAPU/2016
Considerando,
Que é competência do Presidente da Câmara Mu-
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nicipal fixar as funções e competências dos verea-
dores e, bem assim, incumbi-los de tarefas espe-
cíficas;
Que a Senhora Vereadora Eng.ª Mercês Ferreira, no 
âmbito desta competência, bem como da delegação 
que lhe foi conferida em Reunião de Câmara de 25 
de outubro de 2013, subdelegou na Senhora Eng.ª 
Luísa Lima Aparício, Diretora Municipal de Urbanis-
mo e Ambiente as competências constantes do seu 
despacho 64/VMRF/2015 de 21 de setembro;
Que a Senhora Eng.ª Luísa Lima Aparício, Direto-
ra Municipal de Urbanismo e Ambiente, subdelegou 
em mim as competências constantes do seu despa-
cho 58/DMUA/2016 de 9 de junho:
Assim:
Ao abrigo do disposto nos artigos 44° a 50° 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 da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho:
1 - Subdelego no Senhor Eng.º António Jorge Lei-
tão Dias, Chefe da Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, as seguintes competências:
Para, no âmbito dos serviços organicamente sob a 
tutela daquela Divisão:
a) Genericamente, despachar todos os assuntos 
correntes relativos a tais serviços, executar as de-
liberações da Câmara e os despachos e orientações 
do Presidente da Câmara e da Vereadora do Pelou-
ro, após orientações da Diretora de Departamento 
de Ambiente e Parques Urbanos, respeitantes aos 
mesmos, bem como assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a entidade particula-
res e públicas;
b) Proceder à avaliação em matéria de espaços ver-
des, dos projetos de construção de edifícios e lo-
teamentos, no âmbito das operações urbanísticas;
c) Garantir a limpeza e vigilância das instalações 
sanitárias públicas municipais, decidindo os respe-
tivos horários de funcionamento;
d) 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 do serviço;
b. Justificar faltas;
Ratifico os atos anteriormente praticados pelo Se-
nhor Chefe de Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, Eng.º António Jorge Leitão Dias, nas maté-
rias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 20 de ju-
lho de 2016
A Diretora do Departamento de Ambiente e Par-
ques Urbanos (Ana Rita Alves Silva Mendes Diogo), 
(Com competências delegadas pelo Despacho n°. 
58/DMUA/2016)

DESPACHO N.º 77/DAPU/2016
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara Mu-
nicipal fixar as funções e competências dos verea-
dores e, bem assim, incumbi-los de tarefas espe-
cíficas; 
Que a Senhora Vereadora Eng.º Mercês Ferreira, no 
âmbito desta competência, bem como da delegação 
que lhe foi conferida em Reunião de Câmara de 25 
de outubro de 2013, subdelegou na Senhora Eng.ª 
Luísa Lima Aparício, Diretora Municipal de Urbanis-
mo e Ambiente as competências constantes do seu 
despacho 64/\/MRF/2015 de 21 de setembro; 
Que a Senhora Eng.ª Luísa Lima Aparício, Direto-
ra Municipal de Urbanismo e Ambiente, subdelegou 
em mim as competências constantes do seu despa-
cho 72/DMUA/201S de 7 de outubro: 
Assim: 
Ao abrigo do disposto nos artigos 44° a 50° do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro e no 
uso da competência que me é conferida pelo art.º 
38 da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho: 
1 - Subdelego na Senhora Dr.' Fátima Silva, Chefe 
da Divisão de Gestão Ambiental, as seguintes com-
petências: 
Para, no âmbito dos serviços organicamente sob a 
tutela daquela Divisão: 
a) Genericamente, despachar todos os assuntos 
correntes relativos a tais serviços, executar as de-
liberações da Câmara e os despachos e orientações 
do Presidente da Câmara e da Vereadora do Pelou-
ro, após orientações da Diretora de Departamento 
de Ambiente e Parques Urbanos, respeitantes aos 
mesmos, bem como assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a entidade particula-
res e públicas. 
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) Promover a sustentabilidade energética do con-
celho; 
d) Promover um plano de desenvolvimento susten-
tável do concelho; 
e) Quanto à aplicação do Regulamento Geral do Ru-
ído, a competência para: 
a. Propor as medidas cautelares adequadas à ces-
sação de fontes de ruído suscetíveis de causar in-
comodidade; 
b. Emissão de licenças especiais de ruído, autori-
zando e fixando as 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; 
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f) Para, no âmbito da atividade do Laboratório de 
Acústica do Município genericamente despachar to-
dos os assuntos relativos a tais serviços, bem como 
assinar a respetiva correspondência expedida; 
g) Assegurar o desenvolvimento de um programa 
de uso eficiente de água; 
h) Promover a elaboração de Planos de Prevenção 
e Gestão de Resíduos de Construção e demolição 
de Empreitadas Municipais e acompanhamento de 
Planos Ambientais das diversas obras do Município; 
i) Promover a recolha de informação, relativa à pro-
dução e encaminhamento dos resíduos produzidos 
pelo Município e preenchimento do formulário do 
Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
(SILiAmb); 
j) 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 do serviço; 
b. Justificar faltas; 
Ratifico os atos anteriormente praticados pela Se-
nhora Chefe de Divisão de Gestão Ambiental, Dr/ 
Fátima Silva, nas matérias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 20 de julho 
de 2016 A Diretora do Departamento de Ambiente 
e Parques Urbanos, (Ana Rita Alves Silva Mendes 
Diogo), (Com competências delegadas pelo Despa-
cho n°. 58/DMUA/2016).

DESPACHO N.º 78/DAPU/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 42.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Ja-
neiro, durante as minhas férias de 25 a 29 de julho, 
designo para me substituir: 
- a Dr.ª Marta Castro, na área da gestão ambiental, 
- o Eng.º António Dias, na área dos espaços verdes, 
salubridade e parques. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 19 de ju-
lho de 2016 
A Diretora do Departamento de Ambiente e Par-
ques Urbanos (Ana Rita Diogo, Eng.ª)

DESPACHO N.º 79/DMIS/2016
Por necessidade de assegurar o normal funciona-
mento dos serviços da Direção Municipal para a 
Inclusão Social, durante a minha ausência por mo-
tivo de férias, no período de 25 de Julho a 12 de 
Agosto de 2016, e nos termos do disposto no n.º 
do art.º 42 do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei 4/2015, de 7 de 
Janeiro, delego as minhas competências próprias e 
subdelegadas a: 
a) Sra. Engª. Ariana Pinho, Diretora de Departa-
mento de Educação, na respetiva área; 
b) Sr. Eng.º Mário Duarte, Diretor de Departamen-
to de Desporto, Cultura e Juventude, na respetiva 

área; 
c) Sra. Dra. Claudia Teixeira, Diretora de Departa-
mento de Ação Social e Atividades Económicas, na 
respetiva área. 
Município de Vila Nova de Gaia, 21 de Julho de 2016
A Diretora Municipal para a Inclusão Social (Vera 
Pacheco).

DESPACHO N.º 80/DPCF/2016
Por necessidade de assegurar o normal funciona-
mento dos serviços do Departamento de Planea-
mento e Controlo Financeiros, nas minhas férias, 
faltas ou impedimentos, e nos termos e para efeitos 
do disposto no n.º 1 do artigo 42° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n°4/2015, de 7 de janeiro, delego as minhas 
competências próprias e subdelegadas a: 
- Sr. Eng.º Nuno Silva, Chefe de Divisão de Patri-
mónio e Expropriações, na respetiva área; 
- Sra. Dra. Ana João Simões Ribeiro, Chefe de Divi-
são de Contabilidade e Tesouraria, a restante área 
de intervenção do Departamento 
Vila Nova de Gaia, 22 de julho de 2016 
A Directora de Departamento de Planeamento e 
Controlo Financeiros (Dr.ª Ana Paula Amorim Mo-
reira Guedes)

DESPACHO N.º 81/PCM/2016
Considerando: 
Que, por meu despacho datado de 20/12/2013, ao 
abrigo da competência prevista no n.º 1 do artigo 
42° do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setem-
bro, nomeei como Adjunto do Gabinete de Apoio 
à Presidência, o Dr. Bruno Alexandre Baptista dos 
Santos; 
Que, nos termos do n.º 4 do artigo 43° do Anexo I 
da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a exoneração 
dos membros do Gabinete de Apoio à Presidência 
é da competência do Presidente da Câmara Muni-
cipal. 
Exonero o Dr. Bruno Alexandre Baptista dos San-
tos do cargo de adjunto do Gabinete de Apoio à 
Presidência, com efeitos imediatos, ao abrigo do 
disposto no n.º 4 do artigo 43° do Anexo I da Lei 
75/2013, de 12 de setembro. 
Publique-se no Diário da República e promova-se a 
publicação na página eletrónica do Município. 
Município de Vila Nova de Gaia, 25 de julho de 2016. 
O Presidente da Câmara, (no uso da sua competên-
cia própria), (Eduardo Vítor Rodrigues).

DESPACHO N.º 82/PCM/2016
Nomeação de Adjunto para o Gabinete de Apoio à 
Presidência (substituição por saída de Adjunto) 
Considerando que: 
I. O Presidente da Câmara pode constituir gabine-
te de apoio à presidência e à vereação, de acordo 
com o disposto no artigo 42° do anexo I, da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro; 
lI. Os aludidos Gabinetes podem ser compostos pe-
los elementos identificados nas alíneas c) do n.º 1 
e d) do n.º 2 do normativo identificado; 
III. Por força do Despacho de Exoneração 81/
PCM/2016, verifica-se a vacatura do lugar de Ad-
junto, no grupo dos elementos de apoio à Presi-
dência; 
IV. Face à crescente complexidade e alargamento 
do âmbito de competências próprias e delegadas 
do Presidente da Câmara e da Vereação, bem como 
ao acompanhamento de processos de responsa-
bilidade acrescida que a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia tem assumido no presente mandato, 
torna-se indispensável a constituição total dos Ga-
binetes de Apoio; 
Assim, de acordo com as razões anteriormente 
apresentadas, no exercício da competência que me 
é atribuída e conferida pelo n.º 4, do artigo 43 °, 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
ao abrigo das alíneas c), do n ° 1 e d) do n.º 2, do 
artigo 42° do mesmo diploma legal, bem como as 
disposições legais decorrentes do Decreto-Lei n ° 
11/2012, de 20 de janeiro e considerando a vaca-
tura do cargo, nomeio para o exercício de funções 
de Adjunto no Gabinete de Apoio à Presidência o 
Senhor Dr. Hélder Serafim da Silva Ribeiro. 
A remuneração, competências, garantias, deveres 
e incompatibilidades dos membros de apoio aos 
gabinetes são as constantes do artigo 43°, do Ane-
xo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
Determino que a presente nomeação produza efei-
tos a 1 de agosto de 2016, inclusive. 
O presente despacho determina a cessação de fun-
ções decorrente do meu despacho de 25 de outubro 
de 2013. 
Promova-se a publicação, em boletim municipal, do 
teor do presente despacho e dê-se conhecimento 
do mesmo a todos os serviços municipais. 
À próxima reunião de Câmara para conhecimento. 
Paços do Município, 26 de julho de 2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodri-
gues).

DESPACHO N.º 83/PCM/2016
Nomeação de Secretária para apoio ao Gabinete de 
Apoio à Vereação (em substituição por salda de Se-
cretário) 
Considerando que: 
I. O Presidente da Câmara pode constituir gabine-
te de apoio à presidência e à vereação, de acordo 
com o disposto no artigo 42° do anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 
II. Os aludidos Gabinetes podem ser compostos pe-
los elementos identificados nas alíneas c) do n.º 1 e 
d) do n.º 2 do normativo identificado; 
III. Por força da cessação de funções do Senhor Dr. 

Hélder Serafim da Silva Ribeiro como Secretário do 
Gabinete de Apoio à Vereação, verifica-se a vaca-
tura do lugar no grupo dos elementos de apoio aos 
membros da Câmara Municipal; 
IV. Face à crescente complexidade e alargamento 
do âmbito de competências próprias e delegadas 
do Presidente da Câmara e da Vereação, bem como 
ao acompanhamento de processos de responsa-
bilidade acrescida que a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia tem assumido no presente mandato, 
torna-se indispensável a constituição total dos Ga-
binetes de Apoio; 
Assim, de acordo com as razões anteriormente 
apresentadas, no exercício da competência que me 
é atribuída e conferida pelo n.º 4, do artigo 43.°, 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
ao abrigo das alíneas c), do n.º 1 e d) do n.º 2, do 
artigo 42° do mesmo diploma legal, bem como as 
disposições legais decorrentes do Decreto-Lei n.º 
11/2012, de 20 de janeiro e considerando a vaca-
tura do cargo, nomeio para o exercício de funções 
de Secretária, para apoio ao Gabinete de Apoio à 
Vereação, a Senhora Dra. Caria da Silva Machado. 
A remuneração, competências, garantias, deveres 
e incompatibilidades dos membros de apoio aos 
gabinetes são as constantes do artigo 43°, do Ane-
xo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do 
Decreto-Lei n,° 11/2012, de 20 de janeiro. 
Determino que a presente nomeação produza efei-
tos a 1 de agosto de 2016, inclusive. 
Promova-se a publicação, em boletim municipal, do 
teor do presente despacho e dê-se conhecimento 
do mesmo a todos os serviços municipais. 
À próxima reunião de Câmara para conhecimento. 
Paços do Município, 26 de julho de 2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º 84/2016
No âmbito do procedimento concursal 69/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe do Gabinete 
de Auditoria e Qualidade, publicado no Diário da 
República, 2ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0298, designo a Exma. Sra. Dra. Maria 
da Luz Pinho Oliveira Alves, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de três anos, atento o 
disposto na proposta de designação do júri e res-
petivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 5 
de setembro de 2016. 
Paços do Município, 27 de Julho de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º 85/2016
No âmbito do procedimento concursal n.º 64/2014, 
para o provimento do cargo de Chefe do Gabinete 
de Notariado, publicado no Diário da República, 22 
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série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2015, pelo aviso 
de abertura n.º 962/2015 e na Bolsa de Emprego 
Público com o código de oferta OE201501/0290, 
designo a Exma. Sra. Dra. Maria Helena Claro Pinto 
Navarro, em regime de comissão de serviço e pelo 
período de três anos, atento o disposto na proposta 
de designação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 5 
de setembro de 2016. 
Paços do Município, 27 de julho de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N.º 86/PCM/2016
Considerando: 
Que o Município apresentou as suas Contas de for-
ma exaustiva e fundamentada na preparação do 
Piano de Saneamento Financeiro; 
Que o Plano de Saneamento Financeiro foi aprova-
do pelo Tribunal de Contas e está em fase final de 
execução; 
Que a situação financeira do Município e os seus 
níveis de endividamento, apesar de bem melhor do 
que a situação de partida, não está ainda estabili-
zada; 
Que importa avaliar os caminhos e opções assumi-
das pelo Município neste processo de recuperação 
financeira e os melhores caminhos para o equilíbrio 
e a sustentabilidade da gestão municipal. 
Determino o envio do relatório final do Plano de 
Saneamento Financeiro, logo que concluído, ao Tri-
bunal de Contas, à DGAL e à IGF, com conhecimen-
to à Assembleia Municipal, solicitando às referidas 
entidades uma Auditoria de Acompanhamento e de 
Avaliação da situação económico-financeira do Mu-
nicípio. 
Envie-se à Câmara e à Assembleia para conheci-
mento. 
Município de Vila Nova de Gaia, 27 de julho de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N.º 87/VMM/2016
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Camara Muni-
cipal fixar as funções e competências dos Vereado-
res, incumbindo-os de tarefas específicas; 
Que o Presidente da Camara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em Reunião de 
Câmara de 25 de outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes dos 
seus despachos n.ºs 14/PCM/2014, de 10 de março 
de 2014 e 47/PCM/2016 de 17 de março de 2016; 
Que, de acordo com o estabelecido nos supracita-
dos despachos de delegação de competências, foi-
-me expressamente concedida a faculdade de sub-
delegação; 
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 44.° 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
no uso da competência que me é conferida pelo ar-
tigo 38° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
a) Subdelego no Senhor Diretor do Departamento 
da Policia Municipal, Dr. Telmo Filipe Quelhas Mo-
reira, 
com poderes de subdelegação, as seguintes com-
petências: 
1. Despachar todos os assuntos relativos ao Depar-
tamento Municipal, executando as deliberações da 
Câmara e os despachos e orientações do Presidente 
da Câmara, do Vice-Presidente e de mim próprio, 
bem como assinar a respetiva correspondência ex-
pedida, com destino a quaisquer entidades e orga-
nismos públicos ou particulares; 
2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocopias 
autenticadas aos interessados, relativas a proces-
sos ou a documentos constantes de processos que 
tramitem nas unidades orgânicas que compõem o 
departamento; 
3. Determinar a realização de ações de fiscalização 
no âmbito das matérias relativas ao Departamento, 
designadamente nas áreas da publicidade, ocupa-
ção do espaço público, feiras e mercados, venda 
ambulante, salubridade e limpeza de terrenos; 
4. Praticar todos os atos de natureza instrumental 
em matéria de fiscalização municipal e contraorde-
nações e submissão a despacho final do Vereador 
competente; 
5. Nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia, 
nos termos previstos no n.º 1 do artigo 90.° do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
atual redação; 
6. Determinar a instrução de processos de contra-
ordenação, nomear o respetivo instrutor e proferir 
decisões de condenação com pena de admoesta-
ção; 
7. Autorizar o pagamento de coimas em presta-
ções, ou o pagamento dentro do prazo que não ex-
ceda 1 ano, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do art.º 88.° 
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro; 
8. Autorizar a entrega ou destruição de bens apre-
endidos em processos contraordenacionais e decla-
rados perdidos a favor do Município; 
9. Autorizar a entrega de bens perecíveis, declara-
dos aptos para consumo, apreendidos no âmbito da 
atividade de fiscalização; 
10. No âmbito do licenciamento e fiscalização das 
atividades diversas, as previstas no artigo 4.° do 
Decreto-Lei n.º 264/2002 de 25 de novembro e 
nos artigos 4°, 10.°, 11.º n.º 1, 18.°, 27.°, 29.° 
n.º 1, 33.°, 45.° n.º 1, 50.° n.º 1 e 52.° n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 310/2002, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto; 
11. No âmbito das autorizações para utilização da 
via pública para realização de atividades de carác-
ter desportivo, festivo ou outro, as previstas no ar-
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tigo 8.° do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 
24 de março. 
12. Executar coercivamente, nos termos da lei, os 
atos administrativos emanados dos órgãos do mu-
nicípio; 
13. Os poderes para despachar todo o expediente 
de quaisquer serviços que solicitem colaboração no 
âmbito dos seguintes assuntos: 
- Publicação de Editais; 
- Mandados de Notificação. 
14. Autorizar a prestação de serviço extraordinário 
no âmbito da requisição de serviços policiais, nos 
termos do Regulamento Municipal de Taxas e Ou-
tras Receitas do Município. 
15. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos as unidades orgânicas integradas no 
Departamento Municipal, as seguintes matérias: 
a. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo inte-
resse do serviço; 
b. Justificar faltas; 
c. Proceder à homologação da classificação de ser-
viço dos funcionários no caso em que o subdelega-
do não tenha sido notador; 
b) Ratifico, ainda, quanto às matérias ora subdele-
gadas, os atos anteriormente praticados pelo Se-
nhor Diretor do Departamento Municipal de Policia, 
Dr. Telmo Filipe Quelhas Moreira. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 27 de ju-
lho de 2016
(Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO N.º 88/DPM/2016
Considerando:
A subdelegação de competências que me foi confe-
rida pelo Senhor Vereador Dr. Manuel Monteiro pelo 
despacho n.º 87/VMM/2016,
Que de acordo com o estabelecido naquele despa-
cho foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação,
Assim:
Nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei 4/2015, de 7 de Janeiro, durante o meu 
período de férias, entre 1 e 4 de Agosto, subdelego 
no Chefe de Divisão de Fiscalização e Contraorde-
nações, Dr. José Figueiredo, as competências que 
através do identificado despacho me foram subde-
legadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 27 de ju-
lho 2016
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira

DESPACHO N.º 89/DPM/2016
Considerando:
A subdelegação de competências que me foi con-
ferida pelo Senhor Vereador Dr. José Guilherme 

Aguiar, pelo despacho n.º 73/VJGA/2014,
Que de acordo com o estabelecido naquele despa-
cho foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação,
Assim:
Nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei 4/2015, de 7 de Janeiro, durante 
o meu período de férias, entre 1 e 19 de Agosto, 
subdelego na Chefe de Divisão de Gestão Policial 
Operacional, Dra. Elisabete Santos, as competên-
cias que através do identificado despacho me foram 
subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 28 de ju-
lho 2016
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira

DESPACHO N.º 90/DPM/2016
Considerando:
A subdelegação de competências que me foi confe-
rida pelo Senhor Vereador Dr. Manuel Monteiro pelo 
despacho n.º 87/VMM/2016,
Que de acordo com o estabelecido naquele despa-
cho foi-me expressamente concedida a faculdade 
de subdelegação,
Assim:
Nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei 4/2015, de 7 de Janeiro, durante 
o meu período de férias, entre 5 e 19 de Agosto, 
subdelego na Chefe de Divisão de Gestão Policial 
Operacional, Dra. Elisabete Santos, as competên-
cias que através do identificado despacho me foram 
subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 28 de ju-
lho 2016
Diretor de Departamento de Polícia Municipal, Tel-
mo Filipe Quelhas Moreira

DESPACHO N.º 91/DCAJRM/2016
Por necessidade de assegurar o normal funciona-
mento dos serviços da Divisão de Coordenação da 
Assessoria Jurídica e da Regulamentação Municipal, 
nas minhas férias, de 1 a 16 de agosto, e nos ter-
mos e para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 
42.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, delego as minhas competências na Sr.ª Dr.ª 
Maria José Costa, Chefe de Divisão de Contencioso. 
Município de Vila Nova de Gaia, 28 de julho de 2016 
A Chefe de Divisão, (em regime de substituição).

DESPACHO N.º 92/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 a minha ausência por motivo de fé-
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rias, no período compreendido entre 01 de agosto 
a 12 de agosto de 2016, delego transitoriamente as 
minhas competências próprias e subdelegadas, no 
Senhor Eng.º Jorge Manuel Dias de Sousa Pereira, 
Técnico Superior.
Vila Nova de Gaia, 28 de julho de 2016 
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes, 
(Susana Paulino)

B.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N.º 15/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Divisão Administrativa de Atendimento e Arqui-
vo, considerando a carência de assistentes opera-
cionais para assegurar o funcionamento eficaz e 
eficiente da divisão identificada, determino que o 
trabalhador Fernando Mendes dos Santos Fer-
reira, com o n° de ordem 3203, assistente opera-
cional, passe a exercer funções na referida divisão, 
a partir do dia 11 de julho de 2016, deixando a 
Divisão de Espaços Verdes e Salubridade. 
Município de Vila Nova de Gaia, 8 de julho de 2016. 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março, (Dr. Manuel António Correia Monteiro).

ORDEM DE SERVIÇO N.º 16/2016
A fiscalização a exercer no âmbito da higiene pú-
blica, gestão de combustível, salubridade e limpeza 
urbana, previstas nas alíneas c), e), f) e w), do 
ponto 8.2 da estrutura flexível, constituem compe-
tências da Divisão de Fiscalização e Contraordena-
ções (DFC), unidade orgânica integrada no Depar-
tamento de Polícia Municipal. 
Tendo em vista a transferência do exercício destas 
funções da Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade para a Divisão de Fiscalização e Contraorde-
nações, determino que os trabalhadores Maurício 
Manuel Sousa Dias, Américo Salvador Silva 
Oliveira e Miguel Ângelo Vieira Lemos, assis-
tentes operacionais, com os n° s de ordem 1490, 
2019 e 3258, respetivamente, passem a integrar 
a Divisão de Fiscalização e Contraordenações, dei-
xando a Divisão de Espaços Verdes e Salubridade, 
com efeitos a 15 de julho de 2016. 
Município de Vila Nova de Gaia, 18 de julho de 2016. 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março, (Dr. Manuel António Correia Monteiro).

ORDEM DE SERVIÇO N.º 17/2016
Com vista ao reforço de meios humanos no Gabine-
te do Senhor Vereador Dr. José Guilherme de Aguiar, 
na sequência da proposta apresentada ao Senhor 
Presidente da Câmara e consequente despacho au-
torizador, o trabalhador António Joaquim Lopes 

Quelhas, assistente técnico, com o n° ordem 610, 
passa a exercer funções no referido Gabinete, com 
efeitos à data de 18 de julho de 2016.
Município de Vila Nova de Gaia, 15 de julho de 2016.
o Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março, (Dr. Manuel António Correia Monteiro).

ORDEM DE SERVIÇO N.º 18/2016
Com vista ao reforço de meios humanos na Divi-
são de Contratação Pública e Aprovisionamento, 
na sequência da proposta apresentada ao Senhor 
Presidente da Câmara e consequente despacho au-
torizador, a trabalhadora Olívia Paula Ferreira 
Carvalho, assistente técnica, com o n° de ordem 
1116, passa a exercer funções na referida Divisão, 
a partir do dia 1 de agosto de 2016, deixando o 
Gabinete do Senhor Vereador Dr. Delfim de Sousa. 
Município de Vila Nova de Gaia, 21 de julho de 2016. 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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C.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2016/459
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, através do Despacho n.º 14/PCM/2014, faz 
saber que, conforme Deliberação da Dig.ma Câma-
ra Municipal, datada de 16 de Maio, será realizado 
Sorteio, por ato público, a ter lugar no dia 28 de 
Julho, pelas 10 horas, no Auditório da Assembleia 
Municipal de Vila Nova de Gaia, para atribuição de:
- 43 lugares destinados ao exercício da venda am-
bulante, sitos na Rampa do Infante Santo e Largo 
Fronteiro à Igreja da Serra do Pilar, no dia 15 de 
Agosto, aquando da realização das Festividades da 
Senhora da Saúde.
Aos lugares a sorteio corresponde uma taxa de € 
1,68/m2 (um euro e sessenta e oito cêntimos por 
m2).
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 25 de Julho, acompanhada dos seguintes 
documentos: 
1. Formulário próprio de candidatura corretamente 
preenchido. O formulário poderá ser obtido no sítio 
internet do Município (www.cm-gaia.pt) ou presen-
cialmente no Gabinete de Atendimento ao Muníci-
pe;
2. Comprovativo eletrónico de apresentação no 
“Balcão do Empreendedor” da mera comunicação 
prévia apresentada à Direcção Geral das Atividades 
Económicas;
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos ao Município. 
A cada candidato só poderá ser atribuído um lugar.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direcção Municipal para a Inclusão Social/ Divisão 
de Apoio às Empresas e ao Emprego, sita na 
Avenida da República, n.º 757, telefone 22 3742400, 
com horário de funcionamento entre as 09h e as 
12.30h e das 14h às 17.30h. 
Para constar se publica o presente Aviso que vai ser 
publicitado no sítio internet do Município, no Balcão 
do Empreendedor e nestes Paços do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 06 de 
Julho de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/07/2016

C.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2016/424
(PROC.º Nº 0713/2014 – 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 ao lado direito dos nºs 1120/1122 da Rua de 
Américo de Oliveira, freguesia de Grijó, deste con-
celho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
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igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia 2 de maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/07/2016

EDT-CMVNG/2016/426
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Carlos 
Alberto Oliveira Teixeira, com última morada co-
nhecida na Praceta Monte Crasto, 26 2º Dt.º - San-
dim, na qualidade de proprietário conforme consta 
na Conservatória do Registo de Automóveis, de que 
a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu 
no dia 11/02/2016, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 
1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua Fernando 
Pessoa, freguesia de Pedroso, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca 
Renault, modelo Clio, matrícula 94-42-EC
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/2016/696
Vila Nova de Gaia, 26-04-2016.
Data de Publicitação: 04/07/2016

EDT-CMVNG/2016/427
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 fica por este meio notificada MARIA 
ALBERTINA COSTA REIS, arrendatária que foi da 
habitação sita na Alameda Guilherme Oliveira de 
Aguiar, bloco B nº70 1º Esq.,- Empreendimento Dr. 
Mota Amaral, Freguesia de Arcozelo, deste Conce-
lho, para no prazo de 10 (dez) dias seguidos, con-
tados a partir do dia 28 de Junho de 2016, proceder 
ao levantamento de todos os seus bens ali deposi-
tados, na sequência do despejo, devendo para tal 
dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, EM, sob 
pena, de não o fazendo serem os mesmos conside-
rados 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/2016/873

Vila Nova de Gaia, 08-06-2016.
Data de Publicitação: 04/07/2016

EDT-CMVNG/2016/428
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DOUTOR MILHEIRO, 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 20 de Junho 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Circulação de trânsito sem restrições especiais, 
atendendo ao alargamento da faixa de rodagem.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 27 de Junho de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/07/2016

EDT-CMVNG/2016/429
(PROC.º Nº 0191/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
quintal da habitação sito na Travessa da Junquei-
ra, junto ao nº 1, freguesia de Gulpilhares, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
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usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o quintal da habitação em causa, no senti-
do de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/07/2016

EDT-CMVNG/2016/430
(PROC.º Nº 1208/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
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 lote terre-
no nº 32 sito Rua Alberto Teixeira da Costa, fregue-
sia de Valadares, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 

quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional ( alínea b) de 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,20 de Maio de 2016
O Vereador,
(Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/07/2016

EDT-CMVNG/2016/431
(PROC.º Nº 0424/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
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 Dr. Ferreira Alves, junto ao nº 217, fre-
guesia de Gulpilhares, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
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“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia,20 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/07/2016

EDT-CMVNG/2016/432
(PROC.º Nº 1175/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa Caetano Remeão, frente 
ao nº 42, freguesia de Valadares, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 

aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/07/2016

EDT-CMVNG/2016/434
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 Pau-
lo Renato Fernandes Martins, com última morada 
conhecida na Rua Manuel Pinto Canedo, n.º 210 – 
Mafamude, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia re-
moveu no dia 15/03/2016, ao abrigo do art.º 163.º, 
n.º 1 alínea a) do Código da Estrada, da Praceta Pa-
dre Floro, freguesia de Vilar de Andorinho, para o 
Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fre-
guesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passagei-
ros, marca Fiat modelo Punto, matrícula 79-61-NL
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
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do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/838
Vila Nova de Gaia, 27-05-2016 
Data de Publicitação: 04/07/2016

EDT-CMVNG/2016/435
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 fica por este meio notificada MARIA 
FERNANDA DE JESUS SOARES HIPÓLITO, arrenda-
tária que foi da habitação sita na Praceta Marechal 
António Spínola, nº15 2º Dtº, Empreendimento da 
Bela Vista, Freguesia da Madalena, deste Concelho, 
para no prazo de 10 (dez) dias seguidos, contados 
a partir do dia 28 de Junho de 2016, proceder ao le-
vantamento de todos os seus bens ali depositados, 
na sequência do despejo, devendo para tal dirigir-
-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, EM, sob pena, 
de não o fazendo 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/2016/876
Vila Nova de Gaia, 08-06-2016 
Data de Publicitação: 04/07/2016

EDT-CMVNG/2016/436
(PROC.º Nº 1200/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, através da Fiscalização efetua-
da pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua do Crasto, frente ao nº 299, freguesia 
de Madalena, deste concelho, não cumpre os crité-
rios de gestão de combustível, relativos aos estra-
tos arbustivo e subarbustivo, definidos no Anexo 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 
15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de Ja-

neiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, de 
23 de Maio, está consequentemente em incumpri-
mento do disposto no nº 2 do artigo 15º do mesmo 
diploma legal, constituindo assim risco de incêndio 
e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, bem como outras substâncias 
altamente inflamáveis.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
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 fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia,16 de maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/07/2016

EDT-CMVNG/2016/441
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.
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TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 01 de agosto 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 
01.08.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 04 de julho de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 07/07/2016

EDT-CMVNG/2016/443
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 28/91
(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. Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 9 de junho 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 
28/91 para o lote n.º 6, requerido em nome de 
TORNEIO-SOCIEDADE DE EMPREEND. E CONSTRU-
ÇÕES, LDA, que tem como objetivo:
Anexação de parcela de terreno com área de 115m2 
ao lote 6, passando o mesmo a apresentar a área 
total de 1.137m2 (1.022 m2 + 115 m2), visando a 
regularização cadastral definida no 3.º aditamento 
ao alvará de loteamento n.º 28/91.
Alteração do polígono de implantação da edificação 
existente no lote 6 e ligeira ampliação da área de 
construção.
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 4520/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 07/07/2016

EDT-CMVNG/2016/444
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 5/95
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 13 de junho 
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 este Município está 
promover uma proposta de alteração da licença de 
loteamento n.º 5/95, que tem como objetivo a al-
teração do uso de parcela de terreno pertencente 
ao domínio público com 1.654m2, cedida no âmbito 
do citado alvará de loteamento, afetando o mesmo 
para a criação de um lote destinado a indústria / 
armazenagem. 
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 1020/91 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.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: 07/07/2016

EDT-CMVNG/2016/445
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 6 de junho 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 os lotes 15 e 16, requerido em nome de 
LUSO BLUM - FERRAGENS PARA MÓVEIS UNIPES-
SOAL, LD.ª, que tem como objetivo:
Fusão dos lotes 15 e 16, num só lote destinado à 
implantação de um edifício destinado a armazém/
prestação de serviços/indústria; 
Aumento das áreas de implantação e de constru-
ção, processado da seguinte forma:
A área de implantação dos dois lotes passa de 
1.900,00m2 para 2.334,50m2 (aumenta 434,50m2)
A área de construção dos dois lotes pas-
sa de 2.628,00m2 para 3.034,50m2 (aumenta 
406,50m2).
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 123/16 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: 07/07/2016

EDT-CMVNG/2016/447
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 13 respeitante à Reu-
nião Ordinária realizada no dia 4 de julho 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, 6 de julho de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/07/2016

EDT-CMVNG/2016/448
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
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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 12 respeitante à Reunião 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, 7 de julho de 2016.
o Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/07/2016

EDT-CMVNG/2016/449
(PROC.º Nº 1228/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua da Pena, junto ao nº 415, fre-
guesia de Madalena, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 

usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/07/2016

EDT-CMVNG/2016/450
(PROC.º Nº 1084/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
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 lote 
de terreno sito na Praceta José Ferreira Mendon-
ça, junto ao nº 138, freguesia da Madalena, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
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corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/07/2016

EDT-CMVNG/2016/451
(PROC.º Nº 1194/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Travessa do Pinheiral, junto ao nº 84, fre-
guesia de Canidelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º

“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia,20 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/07/2016

EDT-CMVNG/2016/452
(PROC.º Nº 0019/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o terre-
no sito na Travessa Alto das Chaquedas, junto ao 
nº 150, freguesia de Canidelo, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
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Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/07/2016

EDT-CMVNG/2016/453
(PROC.º Nº 0175/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 

lote de terreno sito na Travessa João Paulo II, junto 
ao nº 21, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/07/2016

EDT-CMVNG/2016/454
(PROC.º Nº 1086/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
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Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o terre-
no sito no gaveto da Rua Escola de S. Paio com a 
Rua Alto Monte da Luz, freguesia de Canidelo, des-
te concelho, a proceder à conclusão da limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo
Vila Nova de Gaia, 20 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/07/2016

EDT-CMVNG/2016/455
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA 
CUNHA E RUA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA, 
AVINTES 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, torna públi-
co que, por deliberação da Exma. Câmara Munici-
pal, tomada na reunião de 20 de junho de 2016, 
foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO:
Rua da Cunha e Rua Adriano Correia de Oliveira, 
entre a Avenida Vasco da Gama e a rua 5 de Ou-
tubro – Implementação de limitação da velocidade 
máxima permitida para 30Km/h.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 06 de julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/07/2016

EDT-CMVNG/2016/456
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DO RIO 
VELHO, GRIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 4 de julho 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação de sinal vertical Stop (B2) na Rua 
do Rio Velho ângulo com a Rua Dr. Castro Correia, 
Freguesia de Grijó.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 7 de julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/07/2016

EDT-CMVNG/2016/457
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DO LA-
MEIRO NOVO, 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 4 de Julho 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Sinalização vertical de cedência de passagem, na 
Rua do Lameiro Novo, no cruzamento com a Rua 
da Corga
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 7 de Julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/07/2016

EDT-CMVNG/2016/462
(Alínea d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de Pro-
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cedimento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal, da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/PCM/2014, 
de 13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelou-
ro da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, Dr. Manuel Monteiro, com competência sub-
delegada pelo despacho n.º14/PCM/2014, de 10 de 
Março, do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários do imóvel sito na 
Rua do Clube de Futebol de Oliveira do Douro, n.º 
107, casas 1 e 2, freguesia de Oliveira do Douro, 
4430-420 V. N. GAIA, de que, no âmbito do Proces-
so Administrativo nº 1172/VT/2015, foi pelo des-
pacho daquele Senhor Vereador, de 29 de junho de 
2016, proferida a seguinte decisão:
“Em 13.06.2016, foi realizada a título oficioso, na 
sequência da reclamação apresentada por um par-
ticular, uma vistoria ao imóvel sito na Rua Clube 
Futebol de Oliveira do Douro, n.º 107, freguesia de 
Oliveira do Douro, V. N. Gaia, nos termos e para 
os efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
do Regime Jurídico de Urbanização e de Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redação que lhe é conferida 
pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se remete. 
De acordo com o que nele se mostra referido, em 
matéria espacial, está em causa um imóvel urbano, 
constituído por 3 edificações térreas, contíguas, de-
signadas por casas 1, 2 e 3, de construção antiga, 
com frente para a Rua Clube de Futebol Oliveira do 
Douro, n.º 107, onde se mostra implantada a casa 
1 e com desenvolvimento em profundidade com a 
implantação das casas 2 e 3. A diligência efetuada 
teve como objeto as 2 primeiras edificações, sendo 
que, a casa 1 se encontra devoluta e a casa 2 ocu-
pada pela contitular Joaquina de Almeida Martins.
Em matéria de conservação das respetivas estrutu-
ras, importa salientar, que após análise das pato-
logias elencadas pelos peritos, na sua generalidade 
e na sua especificidade, se conclui que as mesmas 
provocam relevante insalubridade e insegurança no 
local, comprometendo ainda significativamente, o 
arranjo estético do imóvel e a estética e a beleza 
da paisagem urbana onde o mesmo se insere, bem 
como, constituindo perigo para as condições de se-
gurança da ocupante da casa 2 atrás identificada.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de salu-
bridade e/ou segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Em face ao exposto, e após devida ponderação dos 
elementos instrutórios do processo, deverá, nos 
termos daquele enquadramento legal, com vista à 
correção das patologias assinaladas no auto de vis-
toria, com fundamento neste último, na proposta 
de audiência aos interessados, e com base na pre-
sente informação, ser ordenado aos proprietários 
do imóvel em apreço, no prazo máximo de máximo 
de 20 dias úteis, a execução dos seguintes traba-
lhos:
- EXTERIOR
a) Fachadas:
1. Reparação das fissuras e dos rebocos em todas 
as fachadas da casa 1, incluindo pintura à cor de 
origem.
2. Reparação/substituição das caixilharias, incluin-
do a porta em madeira da casa 1, ou em alternati-
va, o emparedamento dos vãos, incluindo reboco.
3. Reparação dos estores das janelas da casa 1, no 
caso de não ser efetuado o emparedamento dos 
vãos.
4. Consolidar e aprumar a parte superior da facha-
da nordeste da casa 1.
b) Cobertura:
5. Reparação geral da cobertura comum às 2 edifi-
cações, em telha cerâmica, incluindo beirais, rufos 
e tubos de queda de águas pluviais.
6. Reparação da cobertura em chapas de fibroci-
mento, existente numa parte da casa 2, em obser-
vância às normas aplicáveis.
– UNIDADES/INTERIOR
CASA 1
7. Limpeza geral, incluindo a remoção dos escom-
bros para local apropriado.
CASA 2
8. Reparação de todos os tetos da habitação, in-
cluindo pintura.
Atenta a urgência da realização dos trabalhos em 
causa e consequentemente, do cumprimento da 
ordem atrás referida, como se infere do mencio-
nado no auto de vistoria, deverá ser dispensada 
audiência dos interessados, nos termos das alíneas 
a) e c) do n.º 1 do art.º 124.º do Código de Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de Janeiro. “
Adverte-se de que, os Serviços de Vistorias Admi-
nistrativas deste Município, devem ser informados 
da data prevista para o início destas obras, a fim 
das mesmas poderem ser acompanhadas por Téc-
nicos Municipais.
Adverte-se igualmente, de que, caso não cumpram 
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voluntariamente com o ordenado, no prazo indica-
do, ficarão sujeitos à instauração de processo de 
contraordenacional pelo ilícito previsto e punido 
pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente, punível com coima a graduar 
entre € 500,00 e €10.000, incorrendo ainda na pra-
tica do crime de desobediência, nos termos do art.º 
348.º, n.º 1, alínea b) do Código Penal, para além 
das obras poderem ser executadas coercivamente 
pelo Município, com custos a seu cargo, nos termos 
dos artigos n. os 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele 
diploma legal.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
Vila Nova de Gaia, 30 de junho de 2016.
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Moreira, Dr.)

AUTO DE VISTORIA
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil 
e dezasseis, compareceram Luís Manuel da Costa 
Simões, Engenheiro Civil, Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, Arquiteto e Gaspar Alberto de Sousa Fer-
reira, Assistente Técnico, na qualidade de técnicos 
designados pela Câmara Municipal para procede-
rem à respetiva vistoria das unidades do prédio 
abaixo identificado, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pela legislação subsequente.
Estiveram ainda presentes António Fernandes Soa-
res, na qualidade de contitular do imóvel em causa, 
residente na Rua Clube de Futebol Oliveira do Dou-
ro, nº 279, freguesia de Oliveira do Douro e a sua 
prima Joaquina de Almeida Martins, na qualidade 
de contitular deste imóvel e de residente na casa 2.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO / DAS UNIDADES 
DO PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA 
Processo n.º: 1172/VT/2015
Localização: Rua Clube de Futebol de Oliveira do 
Douro, nº 107, casas 1 e 2, Oliveira do Douro.
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO
Trata-se de um prédio constituído por 3 habitações/
edificações, de rés-do-chão, denominadas por ca-
sas 1, 2 e 3 e por um logradouro com anexos, sen-
do o objeto da vistoria a casa 1 (devoluta) e a casa 
2 contígua (ocupada).
Construtivamente as casas 1 e 2 apresentam-se ex-

teriormente executadas com paredes em alvenaria 
de pedra rebocada e pintada e cobertura comum às 
duas habitações em telha cerâmica francesa assen-
te em estrutura de madeira. A casa 2 apresenta-se 
também com uma parte da cobertura em chapas de 
fibrocimento. Não foi possível o acesso ao interior 
da casa 1.
A casa 2 interiormente apresenta-se com paredes 
interiores em alvenaria de tijolo rebocada e pin-
tada, tetos em platex, pavimentos revestidos em 
material cerâmico, caixilharias em alumínio.
Nº de pisos do prédio: 1
Nº total de unidades: 3
Uso das unidades objeto da vistoria: Habitação. 
Descrição das unidades objeto da vistoria: Não foi 
possível o acesso ao interior da casa 1, contudo, foi 
possível visualizar através dos vãos, que o interior 
encontra-se com acumulação de escombros resul-
tantes da derrocada parcial da cobertura e tetos.
A casa 2 é constituída por cozinha equipada, sala, 
quarto e instalação sanitária com equipamentos 
sanitários. Existe ligação da energia elétrica e de 
abastecimento de água das respetivas redes públi-
cas e rede de drenagem de águas residuais com 
ligação ao coletor público de saneamento. 
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO E DAS UNIDADES OBJETO DA 
VISTORIA 
3.1. – EXTERIOR
a) Fachadas 
Fissuras diversas e degradação dos rebocos, in-
cluindo deterioração da pintura, da casa 1.
Ausência parcial de caixilharias na casa 1. 
Degradação dos estores das janelas e da porta em 
madeira, da casa 1.
Desaprumo ligeiro na parte superior da fachada 
nordeste da casa 1, causa pela derrocada parcial 
da cobertura.
(Fotos nºs 01 a 06, 08 a 12 e 23 a 25)
b) Cobertura
Cobertura da casa 1 parcialmente em estado de 
ruina, tendo uma parte já sido objeto de derrocada 
para o interior da própria habitação. 
Degradação da cobertura em telha cerâmica e em 
chapas de fibrocimento da casa 2, permitindo a in-
filtração de águas pluviais no interior desta habita-
ção.
(Fotos nºs 07, 10, 11, 13 a 16)
c) Logradouro
Nada a referir.
3.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Indícios de deficiente estabilidade/consolidação da 
parede de meação que divide a casa 2 da casa 1, 
em virtude de ter ocorrido a derrocada parcial da 
cobertura.
3.3. – UNIDADE / INTERIOR
Casa 1
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Não foi possível o acesso ao interior. Contudo, foi 
possível visualizar através dos vãos, a existência de 
acumulação de escombros, resultantes da derroca-
da parcial da cobertura.
(Fotos nºs 17 a 22)
Casa 2
Manchas de humidade nos tetos de todos os com-
partimentos, causadas por infiltração de águas plu-
viais através da cobertura cerâmica e também pela 
cobertura em chapas de fibrocimento.
(Fotos nºs 26 a 36)
Dadas as patologias existentes e atendendo a que 
existe insalubridade e insegurança no local, enten-
dem os técnicos que deverão ser efetuadas obras 
de conservação urgentes no prédio, uma vez que 
a casa 2 encontra-se ocupada, com consequente-
mente perigo para a sua ocupante.
3.4 – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO 
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.4.1 – Casa 1 - Não aplicável.
3.4.2 – Casa 2 – MÉDIO.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Reparação das fissuras e dos rebocos em todas as 
fachadas da casa 1, incluindo pintura à cor de ori-
gem.
Reparação/substituição das caixilharias incluindo a 
porta em madeira da casa 1, ou em alternativa o 
emparedamento dos vãos, incluindo reboco. 
Reparação dos estores das janelas da casa 1, no 
caso de não ser efetuado o emparedamento dos 
vãos.
Consolidar e aprumar a parte superior da fachada 
nordeste da casa 1.
b) Cobertura
Reparação geral da cobertura comum às duas habi-
tações, em telha cerâmica, incluindo beirais, rufos 
e tubos de queda de águas pluviais. 
Reparação da cobertura em chapas de fibrocimen-
to, existente numa parte da casa 2, em observân-
cia às normas aplicáveis.
c) Logradouro
Nada a referir.
4.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Estabilização/consolidação da parede de meação 
que divide a casa 2 da casa1.
4.3. – UNIDADE / INTERIOR 
Casa 1
Limpeza geral, incluindo a remoção dos escombros 
para local apropriado.
Casa 2
Reparação de todos os tetos da habitação, incluin-
do pintura.
4.4 – PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

O prazo para a execução dos trabalhos é de 10 dias.
5 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
As partes proprietárias dos imóveis não formularam 
quaisquer quesitos.
6 – DOCUMENTOS ANEXOS
6.1. – Relatório fotográfico com 6 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (Relator)
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) 
(Gaspar Alberto de Sousa Ferreira)
Data de Publicitação: 18/07/2016

EDT-CMVNG/2016/463
(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 que tendo sido 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, através de Edital, nos termos da 
alínea d) do nº1 do artigo 70º do Código de Pro-
cedimento Administrativo aprovado pelo Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, para no prazo de 
20 dias, contados da data da sua afixação (07-06-
2016) 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 entretanto o prazo atrás re-
ferido, 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 artº 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 29 de Julho 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-
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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 julho de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 02-06-2016, 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 na Rua do Areinho, frente ao 
nº 394, estendendo-se até frente ao nº 570, fre-
guesia de Avintes, deste concelho, de forma a que 
o respetivo terreno cumpra o definido nesta maté-
ria 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 29 de Julho 
de 2016, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de julho de 2016
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013) (Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 18/07/2016

EDT-CMVNG/2016/466
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 fica por este meio notificada MA-
RIA DE FÁTIMA ROSSIO SOARES, arrendatária que 
foi da habitação sita na Rua do Crasto, entrada n.º 
42 – 3.º Dt.º, - Empreendimento Social de San-
dim, União das Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, deste Concelho, para no prazo de 10 
(dez) dias seguidos, contados a partir do dia 12 de 
Julho de 2016, proceder ao levantamento de todos 
os seus bens ali depositados, na sequência do des-
pejo, devendo para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanis-

mo e habitação, EM, sob pena, de não o fazendo 
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/2016/960
Vila Nova de Gaia, 29-06-2016 
Data de Publicitação: 19/07/2016

EDT-CMVNG/2016/467
(PROC.º Nº 0491/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno localizado entre os nºs 27 e 31 da Rua do Bair-
ro da Ramada Alta, freguesia de Oliveira do Douro, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e va-
riada vegetação, está consequentemente sem qual-
quer tipo de manutenção, constituindo perigo para 
pessoas e bens, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
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pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/07/2016

EDT-CMVNG/2016/468
(PROC.º Nº 1162/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno integrante do imóvel sito na Rua do Gaiense, 
nº 44, freguesia de Oliveira do Douro, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo para pessoas e 
bens, violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contraordenação passível 
de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 

artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de Maio de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/07/2016

EDT-CMVNG/2016/473
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 14 respeitante à Reu-
nião Pública realizada no dia 18 de julho 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, 19 de julho de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/07/2016

EDT-CMVNG/2016/479
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 01/00
(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 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 4 de julho e 
nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as suasi-
vas alterações, que foi apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º 01/00 para 
os lotes 31 e 34, requerido em nome de QUINTA 
DE CRAVEL IMOBILIÁRIA, S.A., que tem como ob-
jetivo: 
Ajusta o polígono de base do lote 31 para garan-
tir que a implantação da edificação associada fique 
com as mesmas características do lote 34; 
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Altera o uso do lote 34 para comércio/serviços, as-
sociando para o mesmo uma edificação com 1 piso 
abaixo do solo e 2 pisos acima do solo. 
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 1570/16 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: 25/07/2016

EDT-CMVNG/2016/480
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 4/85
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo n.º 4 do arti-
go 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 junho 
de 2016, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
atual redação, que este Município está promover 
uma proposta de alteração da licença de loteamen-
to n.º 4/85, que tem como objetivo a mudança de 
estatuto da parcela cedida ao domínio público mu-
nicipal para equipamento social, afetando a mesma 

ao domínio privado municipal com a finalidade de 
equipamento. 
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 2774/16 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: 25/07/2016

EDT-CMVNG/2016/481
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 13 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 4 de julho 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 julho de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/07/2016



Nº 67 | julho 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 65

EDT-CMVNG/2016/490
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 14/07
(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. Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 1 de julho 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 
14/07 para o lote n.º 6, requerido em nome de 
ANDRÉ RICARDO RIBEIRO PAIVA SANTOS, que tem 
como objetivo a construção de cave com cerca de 
119m2.
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 1245/16 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: 29/07/2016

EDT-CMVNG/2016/493
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 08/02
(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 14 de junho 
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 08/02 para o lote n.º 33, requerido em nome 
de ALTO DOS REIS- INVESTIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS, LDA, que tem como objetivo a alteração da 
cércea da edificação para r/chão e o aumento da 
área de implantação da edificação, de 326m2 para 
355,30m2.
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 1259/16 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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O Boletim Municipal está disponível 
no sítio da Internet do 

Município de Vila Nova de Gaia em
http://www.cm-gaia.pt/

O Boletim Municipal pode ser adquirido no 
Gabinete de Atendimento ao Munícipe 

através de impressão/fotocópia e 
pago de acordo com o definido na 
Tabela de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Vila Nova de Gaia.
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